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 לכבוד
______________ 

 
 ג.א.נ.,       

                                           

 לנערים וילדים ליגה  – 01/8402לעונת שיבוץ קבוצות הנדון: 
 

 
 

 נערים א' לאומית,נערים א' ארצית,נערים ב' לאומית וילדים א' לאומיתרצ"ב שיבוץ הקבוצות בליגות 
 .2018/12לעונת 

 השיבוץ נעשה עפ"י האמור בתקנון איגוד הכדורסל, במידה וקבוצות לא ישחקו בליגה, אליהם שובצו, 
 אותן קבוצה חלופית בהתאם לתקנון האיגוד: מסיבות תקנוניות, תחליף

 
 
 

 קבוצות( 04) צפון-נערים א' לאומיתליגה 
אל,הפועל גלבוע מעיינות,מכבי אסף חיפה,הפועל מטה מכבי חיפה צעירים,הפועל גליל עליון,הפועל עמק יזרע

 אשר פז,מכבי זכרון יעקב,הפועל עמק חפר,הפועל נהריה וביתר כפר יונה.

 
 קבוצות( 04)מרכז-נערים א' לאומיתליגה 

תמר,מכבי הוד השרון,א.ס.רמת  כפר סבא,הפועל תל אביב,מכבי יהושע ת"א,הפועל ראשון לציוןמכבי יאיר 
 /גבעתיים ואליצור נתניה.רמת גןנה,בני הרצליה,הפועל השרון,מכבי רענ

 
 קבוצות( 04)דרום-נערים א' לאומיתליגה 

 ראשון לציוןהפועל גן יבנה,הפועל נבון ירושלים,הפועל נס ציונה גיל,הפועל ברנר,מכבי 
 נרקיס,א.ס.אשקלון,הפועל אבי חולון,אליצור יבנה,מכבי בת ים ומכבי אשדוד.

 
 קבוצות( 00)צפון-תנערים א' ארציליגה 

הפועל עפולה ניב,מכבי קרית ביאליק,הפועל גליל קריה,הפועל גלבוע מזרח,הישגי כרמיאל,הפועל תבור 
ירדן,הפועל גלבוע מערב,הפועל מגידו,עצמה כפר ורדים,הפועל קרית טבעון,הפועל משגב,הפועל גליל 

 צפון,הפועל יזרעאל גבת והפועל יזרעאל שמשית.
 

 קבוצות( 01)שרון-ציתאר נערים א'ליגה 
ל ג'ת,מכבי קרית מוצקין,מכבי בנימין חדרה,אליצור עירוני .אבן יהודה,הפועל חפר/בת חפר,הפועמ.ס

הפועל לב השרון דקל,הפועל חפר/ויתקין,אליצור  נתניה,הפועל חיפה בק,מכבי צורן קדימה,מכבי חיפה אור,
 קרית אתא והפועל נשר.
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 קבוצות( 01)דן-יתארצ נערים א'ליגה 
אליצור גבעת שמואל,מכבי הוד השרון אגוז,מכבי גני תקווה,מכבי פתח תקווה,בני רמת השרון, א.ס.צור 

 כפר סבאהרצליה דני,עירוני קרית אונו,מכבי אורנית,עירוני ראש העין צחי,הפועל חוף השרון,הפועל 
 /אוסישקין.תל אביב והפועל  תל אביבסגל,מכבי ברוך 

 
 קבוצות( 01)מרכז-ארצית ם א'נעריליגה 

,מכבי תל אביבביתר אשדוד,בני יהודה עירוני, רמת גןעלה אור יהודה,הפועל סהר חולון,עלה יהוד,עצמה מודיעין,מכבי 
 נריה,מכבי רחובות,מכבי שוהם,מכבי גדרה,הפועל נס ציונה אגס,ואליצור קבוצת יבנה. ראשון לציון

. 

 (קבוצות 01)דרום-ארצית נערים א'ליגה 
,אליצור ירושלים,הפועל באר טוביה,הפועל ירושלים מבשרת,הפועל ירושלים מרכז,עלה הרי מכבי מעלה אדומים

ירושלים,הפועל אילת,הפועל ירושלים הפסגה,הפועל מיתר,הפועל ירושלים ליאל,הפועל באר שבע,הפועל עומר והפועל 
 גזר/מטה יהודה.

 
 

 קבוצות( 01)צפון-נערים ב' לאומיתליגה 
,מכבי חיפה,מכבי חיפה/כרמל,הפועל עמק יזרעאל,מכבי זכרון יעקב,הפועל מטה אשר,הפועל ל קרית טבעוןהפוע

גלבוע/מעיינות,הפועל גליל עליון,הפועל תבור ירדן,הפועל חוף הכרמל,הפועל גלבוע מערב,הפועל יזרעאל נהלל והפועל 
 נהריה.

 
 

 קבוצות( 01)שרון-נערים ב' לאומיתליגה 
רמת השרון אריק,מכבי רעננה,מכבי חדרה יורם,אליצור נתניה מרכז,מכבי הוד השרון,הפועל כפר סבא,הפועל לב א.ס.

 .ומכבי פרדס חנה. בני הרצליה דרורהפועל חוף השרון , השרון,הפועל עמק חפר,מכבי קדימה צורן,מכבי בקה,
 
 

 קבוצות( 01)מרכז-נערים ב' לאומיתליגה 
 ראשון לציון שקד,הפועל תל י קרית אונו,עצמה מודיעין,הפועל נס ציונה חרוב,מכבי ,עירונרמת גןעירוני בליך 

ראשון ,עירוני ראש העין ניב,מכבי ת"א צפון,בני הרצליה ומכבי פתח תקוה,מכבי תל אביבמכבי חולון, אביב,הפועל רן 
 ורד. לציון

 
 

 קבוצות( 01)דרום-נערים ב' לאומיתליגה 
,אליצור יבנה,מכבי אשדוד,הפועל ברנר,הפועל גן באר שבע לרחובות,הפועהפועל ירושלים,מכבי שלומי 

 יבנה,א.ס.אשקלון,עצמה מודיעין מגינים,כ.כפר אורנים,הפועל לכיש,מכבי מכבים/רעות ואליצור רחובות.
 
 

 קבוצות( 01)צפון-ילדים א' לאומיתליגה 
,הפועל גלבוע לבוע מעיינות,הפועל גליל צפוןהפועל גליל חולתא,הפועל משגב גליל,הפועל גליל תבור ירדן,הפועל ג

עפולה,הישגי כרמיאל,הפועל גליל תבור,הפועל צפת גליל,הפועל מטה אשר כזיב,הפועל מעלות,הפועל גלבוע מזרח 
 והפועל יזרעאל שמשית.
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 קבוצות( 01)חיפה-ילדים א' לאומיתליגה 
ת טבעון,מכבי קרית מוצקין,מכבי זכרון יעקב,הפועל יזרעאל הפועל נהריה,הפועל מגידו,מכבי חיפה ליעד,הפועל קרי

 גבת,ביתר אחוזה תירוש,הפועל מטה אשר,הפועל זבולון נופית,מכבי קרית חיים,הפועל מנשה ומכבי פרדס חנה.
 
 

 קבוצות( 01)שרון-ילדים א' לאומיתליגה 
ר,הפועל עמק חפר,אליצור נתניה תות,הפועל כפר סבא אגוז,מכבי הוד השרון,בני הרצליה דרו רמת השרוןא.ס. 

עמוס,מכבי רעננה,מכבי נח חדרה,הפועל לב השרון דרור,אליצור כוכב יאיר,הפועל חוף השרון,מכבי רעננה יונתן והפועל 
 בנימינה.

 
 

 קבוצות( 01)תל אביב-ילדים א' לאומיתליגה 
ה,הפועל חולון נריה,הפועל נס ציונה אלון,מכבי פתח תקו ראשון לציון,מכבי תל אביבטייכר,מכבי יגאל  רמת גןמכבי 

גבעתיים/רמת גן,מכבי בית דגן  ברנר,הפועל פתח תקוה,מכבי תל אביב ,עירוני ראש העין,מכבי תל אביבורד,הפועל 
 .ועלה אור יהודה

 

 קבוצות( 01)מרכז-ילדים א' לאומיתליגה 
דקל,עצמה מודיעין,הפועל  לציוןראשון הפועל ירושלים עידן,הפועל ירושלים מבשרת,מכבי חיים רחובות,מכבי 

סגה ירושלים הפועל פ אשל,עצמה מודיעין מגינים, ראשון לציוןברנר,מכבי מכבים רעות,הפועל ירושלים מרכז,מכבי 
 והפועל נס ציונה גפן והפועל חבל מודיעין.

 

 קבוצות( 01)דרום-ילדים א' לאומיתליגה 
רות,מכבי גדרה,מכבי אשדוד,הפועל אילת,א.ס.אשקלון הפועל באר שבע,הפועל גן יבנה,אליצור יבנה,הפועל גד

 כוכב,א.ס.אשקלון,הפועל מזכרת בתיה,הפועל יואב צפית,הפועל שער הנגב והפועל עומר.
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                            
           

 
 נפתלי גושן                                                                    
 רכז הליגות                                                            
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