
 

 

 2102 מאי 22          
 

 לכבוד
______________ 

 
 ,       .נ.א.ג

                                           
  – 7102/01לעונת שיבוץ קבוצות : הנדון                                         

 ולנשים  ליגה לגברים                       
 

 . 2102/01לעונת , ות לגברים ונשיםב שיבוץ הקבוצות בליגות הבכיר"רצ
 ,אליהם שובצו ,במידה וקבוצות לא ישחקו בליגה, י האמור בתקנון איגוד הכדורסל"השיבוץ נעשה עפ

 :קבוצה חלופית בהתאם לתקנון האיגוד ןתחליף אות ,מסיבות תקנוניות
 
 

 (קבוצות 21)ליגה ארצית צפון גברים 
הפועל ,הפועל מעלות,גליל/הפועל צפת,הפועל עמק חפר,ביתר כפר יונה,הפועל עכו,אליצור נתניה

או עירוני )אליצור גבעת שמואל ועירוני קרית אונו,הפועל נצרת עילית,מכבי כרמיאל,רמת השרון.ס.א,ת'ג
 .(רמת גן

 
 (קבוצות 12) ליגה ארצית דרום גברים

ר אשקלון ליצוא,מכבי מעלה אדומים,אליצור רמלה,מכבי בת ים,הפועל חבל איילות,מכבי שוהם
הפועל ,אליצור גבעת שמואל משה,(או עירוני רמת גן)קרית אונועירוני ,הפועל חבל מודיעין,איתו

  .מרחבים ומכבי פתח תקוה/הפועל מבועים,נען/גזר
        

 (קבוצות 12) צפון גברים' ליגה א
הפועל ,הירדןהפועל עמק ,מכבי נצרת,הפועל גוש זבולון,הפועל מגידו,הפועל משגב,מכבי קרית ביאליק

 .הפועל קרית טבעון ומכבי בקה,סהפועל עפולה מורי,מכבי ירכא,על נשרהפו,אחוה חיפה
 

 (קבוצות 12) שרון גברים' ליגה א
אליצור כוכב ,מכבי בנץ הוד השרון,רמת השרון כוכבים.ס.א,מכבי רעננה יאיר,מעגן/הפועל זכרון

הפועל כפר ,הפועל טירה,הפועל לב השרון,מכבי חדרה,הפועל כפר סבא מאמנים,הפועל חוף השרון,יאיר
 ת"עמישב פ. ס.קאסם ומ

  
 (קבוצות 12) מרכז גברים' ליגה א

אליצור ,נוה אליעזר/א"ביתר ת,מכבי בית דגן,אליצור רמת גן,א עודפים"הפועל ת,הפועל נצר סירני
פועל פתח וה רעות /מכבי מכבים,גזר/הפועל נען,עצמה באר יעקב,עלה יהוד,הפועל לוד,גבעתיים/ת"פ

 .תקוה
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 (קבוצות 12) דרום גברים' ליגה א

אסא ,אשקלון.ס.א,מכבי דימונה,פסגת זאב/הפועל ירושלים,הפועל באר שבע אסא,הפועל ירושלים מרכז
מכבי שדרות והפועל ,עצמה מודיעין,אליצור מכבי אשקלון,הפועל באר טוביה,אליצור גוש עציון,ירושלים

 .אילת זהר
 

 (קבוצות 31) ליגה ארצית נשים צפון
מכבי ,הפועל סחנין,הפועל עראבה,הפועל תמרה,הפועל יפיע אוסאמה,מכבי נצרת,מכבי שפרעם

דל 'הפועל נהריה והפועל מג,הפועל יפיע,הישגי כרמיאל,הפועל נצרת אורטודוקסי,הפועל נחף,כרמיאל
 .כרום
          

 (קבוצות 12) ליגה ארצית נשים חיפה
הפועל עמק ,זכרון/הפועל מעגן,הפועל עירוני אעבלין,מכבי הוד השרון,הפועל טייבה,שרהפועל נ

מכבי קרית ביאליק והפועל ,אליצור נתניה עירוני,אבן יהודה.ס.מ,אליצור נתניה,ת"עמישב פ.ס.מ,חפר
 .חיפה

 
 (קבוצות 13) ליגה ארצית נשים מרכז

אליצור רמת ,בני יהודה באהבה,יפו/א"אליצור ת,אליצור חולון שרת,אליצור ראשון לציון,בני יהודה עזר
הפועל נס ,מכבי תל כביר,אור/מכבי רמת חן,מכבי גני תקווה,בית דני/בני יהודה,מכבי תל כביר סיוון,גן

 .ציונה ועצמה באר יעקב
    

 (קבוצות 12) ליגה ארצית נשים דרום
אסא ,הפועל באר שבע אסא,אליצור יבנה,אליצור אשקלון בנות,אסא ירושלים ורשה,ביתר אשדוד

 .הפועל גדרה ומכבי רחובות,הפועל נצר סירני,מכבי גדרה,אליצור אשדוד,עצמה מודיעין,זאב.פ/ירושלים
 
 

        
 
 
 
 

,     בכבוד רב                                                            
           
 

 נפתלי גושן                                                    
 רכז הליגות                                                                                                                    
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