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לכבוד
_______________
ג.א.נ.,
הנדון :שיבוץ קבוצות לעונת - 2015/16נשים
רצ"ב שיבוץ הקבוצות בליגת על נשים,לאומית נשים,ארצית נשים,נערות א' לאומית
ונערות ב' לאומית ,לעונת . 2015/16
השיבוץ נעשה עפ"י האמור בתקנון איגוד הכדורסל ,במידה וקבוצות לא ישחקו בליגה
אליהם שובצו מסיבות תקנוניות תחליף אותם קבוצה חלופית בהתאם לתקנון האיגוד:

ליגת על נשים ( 10קבוצות)
מכבי אשדוד,מכבי רמת חן,הפועל ראשון לציון עירוני,אליצור חולון,א.ס.רמת השרון,
אליצור רמלה,בני הרצליה,אסא ירושלים,הפועל פתח תקווה והפועל זכרון/מעגן.
ליגה לאומית נשים צפון ( 10קבוצות)
מכבי חיפה,הפועל נהריה,הפועל כאוכב,הפועל עמק יזרעאל,אקדמיית וינגייט,הפועל גליל עליון,הפועל קרית טבעון,אליצור
נתניה,הפועל גלבוע/מעיינות והפועל נצרת אורטודוקסי
ליגה לאומית נשים דרום( 10קבוצות)
אליצור תל אביב,מכבי תל כביר,הפועל באר טוביה,מכבי גדרה,בני יהודה ת"א עזר,
אליצור נווה דוד רמלה,הפועל ראשון לציון,מכבי רעננה,בני יהודה ת"א ומכבי רחובות.
ליגה ארצית נשים צפון( 12קבוצות)
הפועל מרום הגליל,הפועל טובא,הפועל תמרה,הפועל עראבה,הפועל איכסל,הפועל סחנין,
מכבי כרמיאל,הפועל אבו סנאן,מכבי שפרעם,מכבי נצרת,הפועל יפיע והפועל מג'דל כרום.
ליגה ארצית נשים חיפה ( 12קבוצות)
הפועל נשר,הפועל טייבה,אליצור נתניה ותיקות,מכבי הוד השרון,הפועל אעבלין,הפועל שפרעם,הפועל כפר סבא,הפועל
מעגן/זכרון,הפועל פרדסיה,הפועל עמק חפר,מכבי קרית ביאליק והד"ג עמישב פ"ת.
ליגה ארצית נשים מרכז ( 13קבוצות)
הפועל פ"ת עדי,מכבי רמת חן אור,מכבי שהם,הפועל ראשל"צ עתיד,אליצור ת"א/יפו,
בני יהודה באהבה,מכבי תל כביר סיוון,א.ס.סביון,אליצור רמת גן,בני יהודה/בית דני,
אליצור חולון שרת,אליצור ראשון לציון ומ.כ .גני תקוה.
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ליגה ארצית נשים דרום( 12קבוצות)
ביתר אשדוד,אסא ירושלים ורשה,הפועל יד מרדכי,הפועל באר טוביה אחוה,
הפועל נס ציונה,אליצור יבנה,אסא הפועל באר שבע,אסא ירושלים/פ.זאב,
עצמה מודיעין,הפועל רקפת ראשל"צ,הפועל ברנר ואליצור אשקלון בנות.
ליגה נערות א' לאומית צפון( 10קבוצות)
הפועל עמק יזרעאל,הפועל זכרון/מעגן,הפועל גלבוע/מעיינות,מכבי חיפה,אקדמיית וינגייט,הפועל נצרת אורטודוקסי,הפועל
כאוכב,מכבי נצרת,הישגי כרמיאל ואליצור
נתניה.
ליגה נערות א' לאומית דרום( 10קבוצות)
א.ס.רמת השרון,מכבי רעננה,אליצור חולון,מכבי רמת חן,מכבי אשדוד,הפועל ראשון לציון,מ.כ.גני תקוה,הפועל ראשון לציון
עירוני,הפועל באר טוביה והפועל כפר סבא.
ליגה נערות ב' לאומית צפון( 10קבוצות)
הפועל זכרון/מעגן,הפועל עמק יזרעאל,הפועל כאוכב,הפועל כפר סבא,הפועל גלבוע/מעיינות,אקדמיית וינגייט,מכבי
חיפה,הפועל גליל עליון,הפועל תמרה ואליצור נתניה עירוני.
ליגה נערות ב' לאומית דרום( 10קבוצות)
בני הרצליה,מכבי אשדוד,הפועל ראשון לציון,מ.כ.גני תקוה,א.ס.רמת השרון,אליצור חולון,הפועל ראשון לציון עירוני,הפועל
פתח תקוה,אליצור יבנה ומכבי רעננה.

בכבוד רב,
נפתלי גושן
רכז הליגות

