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 לכבוד 

 ' בניםבקבוצות ליגה קט סל 
 
 

 ג.א.נ.,
 

 טורניריםהנדון: 
 

 בספר/דיסק המשחקים, להלן תקנון הטורנירים: 46בתקנון הליגה, עמ'  22לסעיף בהתאם 
 

 לפחות בעונה. טורנירים 2-בת לכל קבוצה מחוי .1
 

מועדי הטורנירים הם בחופשות חנוכה, פורים ופסח, אך הקבוצות רשאיות לתאם ביניהם מועד  .2
 אחר.

 

המשתתפות בטורניר והמארח ישמש גם כמארגן הטורניר ייערך באחד האולמות של הקבוצות  .3
 הטורניר.

 

 תקבלו הודעה נפרדת. –לגבי נושא דמי השיפוט  .4
 

 מארגן הטורניר יקבל מהאיגוד טפסי שיפוט מתאימים. .5
 

קבוצות, לפחות באגודה, יהיה טורניר עם קבוצות מאותה אגודה על  4לאגודות אשר יש להן  .6
 נסיעות.מנת להקל בארגון ויחסוך לקבוצות 

 

דקות )בשלושת הרבעים הראשונים ישחקו  8רבעים של  4דקות,  32כל משחק בטורניר יהיה בן  .7
  ין הגבלה על שיתוף וחילוף שחקנים(.כולם, עפ"י תקנון הליגה הרגיל, ברבע האחרון א

 .43יתר החוקים הם לפי תקנון הליגה הרגיל, כפי שמופיע בדיסק/ספר המשחקים, בעמ' 
 

 טורנירים, מטעם איגוד הכדורסל, הוא מר שגיא אוחיון, האחראי על ה .8
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 ניתן להיות בקשר עם שגיא אוחיון בכל שאלה שתהיה, לגבי הטורנירים.

 

 רצ"ב שיבוץ הבתים בטורניר הראשון. .9
 ומקומות והשיבוץ בטורניר השני, יפורסמו בנפרד.מועדים 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 בכבוד רב,                                                                                    
 
 

 נפתלי גושן                                                                                    
 רכז הליגות                                                                                                

 
 
 

 יו"ר האיגוד –העתק: מר עמירם הלוי 
 מנכ"ל האיגוד –מר יעקב בן שושן  
 מר שגיא אוחיון 
 איגוד השופטים 

 אגף מקצועי גברים
 
 
 

O:\טורנירים. -קבוצות קט סל ב -370\קט סל\2018-19\ליגות\נפתלי\עידיתdocx 

 
 

 

 

 

 



 

 

 טורניר קט סל ב'

 

 בית צפון:

 7378 -הפועל גלבוע רימון

 5846 -הפועל גלבוע חרוד

 7589 -הפועל טבריה/הירדן

 7598 -הפועל הירדן/טבריה

 

 בית גלבוע:

 5027 -הפועל גלבוע דדו

 5029 -הפועל גלבוע צעירים

 6536 -הפועל גלבוע גן נר

 4513 -הפועל ג.מ. הרי הגלבוע

 

 בית עמק יזרעאל:

 3864 -הפועל נעם שמשית

 6551 -הפועל נעם הושעיה

 7423 -הפועל נעם עדי

 7729 -הפועל יזרעאל נעם תמרת

 

 בית עמק יזרעאל ב':

 6553 -הפועל נעם יפעת

 7136 -הפועל נעם אלוני אבא

 7455 -הפועל מגידו עמק

 5524 -הפועל מ.א מגידו

 

 

 

 



 

 

 בית עמקים:

 3529 -הפועל קרית טבעון

 6875 -הפועל טבעון מרנין

 5758 -הפועל יקנעם

 6680 -הפועל זבולון נופית

 

 בית קרית אתא:

 2642 -אליצור קרית אתא אסף

 4880 -אליצור קרית אתא

 7017 -אליצור שלום קרית אתא

 7409 -אליצור אתא עירוני

 

 בית קריות:

 4209 -מכבי קרית מוצקין

 5665 -עצמה כפר ורדים

 7097 -מכבי קרית ים מתנס

 7439 -מכבי אעבלין

 

 בית מפרץ:

 4744 -מכבי קרית חיים איגלס

 5262 -מכבי קרית חיים

 6693 -הפועל חיפה בק

 

 בית חיפה:

 5939 -ביתר אחוזה יוזמות

 4122 -ביתר אחוזה קידר

 4056 -ביתר אחוזה מודל

 4835 -טכנובית"ר אחוזה 

 



 

 

 בית חוף הכרמל:

 2588 -הפועל נשר

 2574 -הפועל חוף הכרמל

 7778 -הפועל גבעת נשר

 2031 -הפועל מנשה

 

 בית שומרון א':

 588 -מכבי זכרון יעקב

 7553 -מכבי זכרון יעקב חרש

 938 -הפועל בינימינה/ג.עדה

 6913 -הפועל ג.עדה בנימינה

 

 בית חדרה:

 2432 -מכבי חדרה מזרח

 4347 -חדרה מערבמכבי 

 5893 -מכבי חדרה מרכז

 5667 -מכבי קיסריה

 

 בית שומרון ב':

 70 -מכבי פרדס חנה

 4910 -מכבי פרדס חנה כרכור

 6766 -מכבי בקה ריאדי

 6765 -מכבי בקה

 

 בית עמק חפר:

 2667 -הפועל בת חפר מאיה עח

 5782 -הפועל ע"ח גבעת חיים

 7625 -הפועל עמק חפר קדם

 7684 -מכבי ג'ת



 

 

 בית מישור החוף:

 2419 -הפועל ע"ח/בית יצחק

 2562 -הפועל עמק חפר ויתקין

 3799 -אליצור ע.נתניה צפון

 3801 -אליצור ע.נתניה מזרח

 

 בית שרון א':

 5913 -מ.ס. אבן יהודה תפוז

 7069 -מ.ס. אבן יהודה תות

 2356 -מ.ס. אבן יהודה

 3824 -מכבי תל מונד

 

 בית שרון ב':

 7601 -תנ"סבית"ר כפר יונה מ

 66 -ביתר כפר יונה

 2377 -מכבי צורן/קדימה

 6742 -מכבי קדימה צורן

 

 בית שרון ג':

 2095 -הפועל לב השרון

 7316 -הפועל לב השרון יצחק

 4584 -הפועל ל.השרון שזיף

 2387 -הפועל פרדסיה

 

 בית שרון ד':

 150 -אליצור כוכב יאיר

 577 -מכבי אלפי מנשה

 531 -מכבי מתן

 



 

 

 כפ"ס:בית 

 2381 -הפועל כפר סבא רותם

 5499 -הפועל כפר סבא ברקן

 2380 -הפועל כפר סבא דרום השרון

 2622 -הפועל כפר סבא חרוב

 

 בית רעננה:

 6057 -מכבי רעננה אחוזה

 1501 -מכבי רעננה צפון

 1795 -מכבי רעננה דקל

 

 בית רעננה ב':

 1984 -אליצור רעננה

 7151 -אליצור רעננה יבנה

 5354 -עננה אריאלאליצור ר

 

 בית שרון ה':

 2343 -א.ס. רמת השרון תמר

 3581 -א.ס. רמה"ש כוכבים

 2344 -א.ס רמת השרון תות

 7666 -הפועל פתח תקוה

 

 בית הוד השרון:

 3688 -מכבי הוד השרון רימון

 5276 -מכבי הוד השרון תאנה

 5277 -מכבי הוד השרון תמר

 2389 -הפועל חוף השרון

 

 



 

 

 

 בית פ"ת:

 1584 -מכבי עצמאות פתח תקוה

 5377 -מכבי פתח תקוה אמיר

 724 -מכבי פתח תקוה

 2737 -מ.ס. הד"ג עמישב פ"ת

 

 בית ראש העין:

 5809 -עירוני ראש העין רויטל

 5806 -עירוני ראש העין אורי

 5804 -עירוני ראש העין עידו

 3950 -אליצור פ"ת אהוד

 

 בית שומרון ג':

 1224 -מכבי אורנית

 5320 -אורנית ש.תקוהמכבי 

 7473 -הפועל אריאל

  7760 -אליצור אלקנה

 

 בית גבעת שמואל:

 3772 -אליצור ג.שמואל חביב

 7291 -אליצור גבעת שמואל

 5113 -אליצור ג.שמואל אילן

 

 

 

 

 

 



 

 

 בית דן א':

 226 -מכבי גני תקוה

 6112 -מכבי גני תקוה גנים

 4730 -הפועל חבל מודיעין

 

 בית דן ב':

 3410 -יהודע.ל.ה 

 6687 -א.ס. נוה מונסון

 211 -מכבי שהם חן

 5917 -אליצור לוד

 

 בית דן ג':

 6989 -מכבי רמת גן עירוני

 5601 -מכבי בני רמת גן

 992 -מכבי רמת גן נווה

 1215 -ע.ל.ה אור יהודה

 

 בית דן ד':

 4204 -עירוני ק.אונו עתיד

 7149 -עירוני ק.אונו רימון

 6921 -עירוני ק.אונו דור

 5547 -א.ס. סביון

 

 בית מכבי ת"א:

 2557 -מכבי תל אביב

 3082 -מכבי תל אביב צהלה

 5796 -מכבי תל אביב מערב

 5797 -מכבי תל אביב מזרח

 



 

 

 בית מכבי ת"א ב':

 5799 -מכבי תל אביב ה.יוסף

 7051 -מכבי תל אביב דרום

 7049 -מכבי ת"א צפון

 7580 -מכבי תל אביב מרכז

 

 בית ת"א א':

 3420 -"א צהלההפועל ת

 2901 -הפועל ת"א אביב

 7519 -הפועל תל אביב חדש

 6827 -מ.ס. רמת אפעל

 

 בית ת"א ב':

 4517 -הפועל ר"ג גבעתיים

 318 -הפועל גבעתיים ר"ג

 2150 -מכבי בית דגן

 7214 -הפועל אזור

 

 בית חולון:

 756 -מכבי בת ים

 491 -הפועל חולון שון

 3306 -הפועל חולון רימון

 4814 -חולון קרית שרתהפועל 

 

 בית ראשון לציון:

 220 -מכבי ראשל"צ רימון

 709 -מכבי ראשל"צ יסמין

 216 -מכבי ראשל"צ רותם

 4170 -מכבי סחלב ראשל"צ



 

 

 בית נס ציונה:

 2070 -הפועל נ.ציונה שדות

 5338 -הפועל נס ציונה קריה

 5343 -הפועל נס ציונה מושבה

 2535 -הפועל נ.ציונה ארגמן

 

 שפלה ב':בית 

 7639 -הפועל נ.ציונה אפרוחים

 7639 -הפועל נס ציונה רננים

 4335 -אליצור רחובות

 6697 -אליצור רחובות יהד

 

 בית רחובות:

 1519 -מכבי רחובות

 4254 -מכבי רחובות עירוני

 7581 -מכבי עירוני רחובות

 4631 -הפועל גזר/נען

 

 בית שורק א':

 5725 -אליצור יצחק יבנה

 625 -שאול יבנהאליצור 

 2036 -אליצור יהושע יבנה

 

 בית שורק ב':

 1336 -הפועל גן רווה

 5379 -הפועל נצר סירני

 5612 -עצמה באר יעקב

 1555 -אליצור נווה דוד רמלה

 



 

 

 בית שורק ג':

 3769 -הפועל ברנר צעירים

 4960 -הפועל ברנר צפון

 6059 -אליצור נחל שורק

 7567 -אליצור נחל שורק גפן

 

 שורק ד':בית 

 4425 -הפועל מזכרת בתיה

 4352 -מכבי גן יבנה

 1175 -הפועל גן יבנה

 7432 -מכבי קרית עקרון

 

 בית מודיעין:

 274 -עצמה מודיעין כרמים

 3573 -עוצמה מודיעין פרחים

 5260 -עצמה מודיעין שבטים

 5479 -מכבי ת"א/מכבים אורן

 

 בית מודיעין ב':

 6291 -כ.כפר אורנים

 7292 -מודיעיןאליצור 

 7328 -הפועל ח.מודיעין גמזו

 7739 -הפועל מודיעין לפיד

 

 

 

 

 

 



 

 

 בית הפועל ירושלים:

 4358 -הפועל ירושלים גנים

 5090 -הפועל ירושלים צ.הדסה

 7327 -הפועל הראל ירושלים

 7330 -הפועל גינות העיר ירושלים

 4702 -הפועל פ.זאב ירושלים

 

 בית הפועל ירושלים ב':

 5088 -ירושלים בקעההפועל 

 5953 -הפועל ירושלים תלפיות

 2423 -הפועל ירושלים/מ.ציון

 6514 -הפועל רמות ירושלים

 

 בית ירושלים א':

 2321 -אסא זיו ירושלים

 5606 -אליצור ירושלים

 7767 -אליצור ירושלים זאב

 4830 -ע.ל.ה הרי ירושלים

 

 בית ירושלים ב':

 3441 -אליצור גוש עציון

 4463 -עציון אפרתאליצור ג.

 7732 -אליצור גוש עציון חגי

 

 בית מטה יהודה:

 7322 -הפועל הר אדר

 6850 -הפועל מטה יהודה

 7209 -הפועל מ.י נס הרים

 760 -הפועל עין הרים יהודה



 

 

 בית אשדוד:

 7053 -הפועל מטאור אשדוד

 7055 -הפועל אשדוד ליונל

 1669 -הפועל גדרות

 

 בית אשדוד ב':

 3746 -מכבי אשדוד

 4566 -מכבי אשדוד רתמים

 5654 -מכבי אשדוד אריאל

 1341 -הפועל אשדוד

 

 בית אשקלון:

 2853 -א.ס. אשקלון

 7274 -אליצור אשקלון איתו

 7544 -הפועל חוף אשקלון

 

 בית דרום:

 6655 -הפועל לכיש מזרח

 6796 -הפועל מיתר

 6870 -הפועל עומר

 7710 -הפועל עומר/עומרים

 

 בית ב"ש:

 3848 -אר שבע/ב"שהפועל ב

 5595 -הפועל באר שבע

 7032 -הפועל בני שמעון בש

 7668 -הפועל להבים

 

 



 

 

 בית נגב:

 3925 -הפועל רמת נגב

 4527 -אליצור הר חברון

 4529 -מכבי ירוחם

 


