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 4242מאי  53          
 

 לכבוד 
 

          ___________ 
 ג.א.נ.,        

                  
                          

  43/4242שיבוץ קבוצות לעונת הנדון: 
 

 
 2020/21לעונת  בליגות הבכירותרצ"ב שיבוץ הקבוצות                
 .ון איגוד הכדורסלהשיבוץ נעשה עפ"י האמור בתקנ               

 

 קבוצות( 35צפון)-ליגה ארצית גברים
מכבי  קרית ביאליק,מכבי חדרה,הפועל מעלות,הפועל כפר סבא שלום,הפועל נעם מגדל 

 העמק,ביתר כפר יונה,הפועל עמק חפר,הפועל צפת/גליל דניאל,הפועל כפר קאסם,הפועל 
 ל.יצור שומרון ואליצור גבעת שמואגלבוע ברוש,מכבי כרמיאל,אל

 

 קבוצות( 35דרום)-ליגה ארצית גברים
מכבי שהם,מכבי פתח תקווה אליצור,מכבי רחובות,הפועל חבל איילות,הפועל לוד,מכבי  

 שורק,מכבי ת"א/מכבים, נחלשדרות,אליצור נווה דוד רמלה,מכבי מעלה אדומים,אליצור 
 עירוני קרית אונו,עצמה מודיעין וא.ס.אשקלון.

 

 קבוצות( 35צפון)-ליגה א' גברים  
 הפועל נעם ע.יזרעאל,הפועל קרית טבעון,הפועל מגידו,הפועל נעם העמק עילית,מכבי 
 חיפה עתודה,הפועל פסוטה,הפועל טבריה/ע.הירדן,מכבי נדב כרמיאל,הפועל קרית ים,

 אליצור אסף קרית אתא,הפועל ראש פינה,הפועל יפיע והפועל נווה שאנן.
 

 קבוצות( 35שרון)-ליגה א' גברים
 י רעננה יאיר,אליצור כוכב יאיר,הפועל כפר סבא מאמנים,הפועל חוף השרון, מכב

 הפועל טירה,מכבי בקה,מכבי קיסריה,עירוני ראש העין,מכבי כפר סבא,מ.ס. עמישב פ"ת,
 הפועל ע"ח/רמות ים,מכבי רעננה יובל וא.ס. רמת השרון כוכבים.

 

 קבוצות( 36מרכז)-ליגה א' גברים
 הפועל ת"א/עודפים,אליצור רמת גן,אליצור פ"ת/גבעתיים,ל גזר/נען,הפוע הפועל נצר סירני,

מכבי בית דגן,אליצור פ"ת/סטלמך,אליצור לוד,עצמה באר יעקב,אליצור בת ים,מכבי תל אביב 
 דרום,בני יהודה ת"א,מכבי רמת גן/בלאק וכפר אורנים.

 

 קבוצות( 36דרום)-ליגה א' גברים
 ם/מרחבים,הפועל מטה יהודה,הפועל אשכול,הפועל מבועיהפועל ירושלים/פסגת זאב,

 הפועל באר טוביה,אליצור יוחנן יבנה,הפועל ברנר,אסא ירושלים,הפועל אילת זהר,
 הפועל דימונה,מכבי אשדוד צבר,מכבי קרית עקרון,הפועל אשדוד מטאור והפועל 

 באר שבע אסא.
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 קבוצות( 34)צפון-נוער עלליגה 
 וני,הפועל נעם עמק הגליל,מכבי חיפה אסי,הפועל מכבי רעננה עירה,ניר נהריהפועל 

 גליל עליון צפת,מכבי פתח תקוה נחמן,הפועל גלבוע מעיינות,הפועל כפר סבא אביב,
 א.ס.רמת השרון עלומים,הפועל עמק חפר,מכבי זכרון יעקב ואליצור נתניה.

 
 קבוצות( 34)דרום-נוער עלליגה 

ולון,מכבי ראשל"צ איציק,הפועל ירושלים אליצור יבנה,מכבי רחובות עומר,הפועל יורם ח
 ,שטיין,הפועל תל אביב, ע.ל.ה יהודרוטזרא,הפועל באר שבע/ב"ש,הפועל נס ציונה ע

 מכבי תל אביב טדי,הפועל ברנר ועצמה מודיעין.
 

 קבוצות( 36)צפון-נוער לאומיתליגה 
ליצור קרית הפועל קרית טבעון,מכבי חיפה צעירים,הפועל משגב,מכבי אהרון ר"ג עירוני,א

 אתא,מכבי הוד השרון,מכבי עמיחי חדרה,הפועל לב השרון מקי,ביתר כפר יונה, 
 הפועל עפולה חן,הפועל גלבוע צעירים,הפועל נעם צעירים,הפועל חיפה והפועל ע'ח/רופין.

 
 קבוצות( 36)דרום-נוער לאומיתליגה 

ק.אונו יורם,מכבי עופר  הפועל גן יבנה,הפועל אילת,הפועל ירושלים יובל,בני הרצליה,עירוני
מכבי אשדוד,הפועל ת"א ה אור יהודה,.ל.ראשל"צ,הפועל ר"ג גבעתיים, א.ס.אשקלון, ע

 אוסישקין,אליצור משה יבנה,מכבי ראשל"צ חרוב והפועל גזר/שעלבים.
 

 קבוצות( 34)צפון-נוער ארציתליגה 
 ב גליל,הפועל ע.הירדן/טבריה,הפועל מ.א.גליל קריה,עצמה כפר ורדים,הפועל משג

 הפועל נעם גבת,מכבי ה.כרמיאל אלון,הפועל מטה אשר,הפועל נעם שמשית,הפועל 
 זבולון נופית,הפועל נהריה,הפועל גליל תבור לביא והפועל נצרת אורטודוקסי.

 
 קבוצות( 33)שרון-נוער ארציתליגה 

מכבי חיפה משה,מכבי קרית מוצקין,מכבי קרית ביאליק,מכבי פרדס חנה,אליצור נתניה 
 עירוני,הפועל בית יצחק,מ.ס.אבן יהודה,הפועל חוף השרון,מכבי ג'ת,מכבי יורם רעננה 

 והפועל כפר סבא אורן.
 

 קבוצות( 34דן) -ליגה נוער ארצית
הפועל כפר סבא גפן,א.ס.רמת השרון שחר,בני הרצליה מרדכי,מכבי ה.השרון אננס,מכבי 

וה,מכבי פ"ת ארקדי,אליצור גבעת אורנית,א.ס.רמת השרון אסף,מכבי תל אביב,מכבי גני תק
 שמואל,מכבי ר"ג קליגר ובני יהודה ת"א.

 
 קבוצות( 34מרכז)–ליגה נוער ארצית 

 מכבי שהם,מכבי בת ים,הפועל גל חולון,מכבי בית דגן,הפועל נ.ציונה אשל,הפועל לוד,
 ,עצמה מודיעין פרחים,מכבי ת"א/מכבים,מכבי גדרה,אליצור קבוצת אליצור רחובות

 ביתר אשדוד.יבנה ו
 

 קבוצות( 33)דרום–ליגה נוער ארצית 
 הפועל באר טוביה,אליצור ירושלים,הפועל ג.זאב ירושלים,הפועל ירושלים סמואל,

 מכבי מעלה אדומים,אליצור ג.עציון/אפרת,הפועל אילת קולוניה,הפועל מטה יהודה,
 מכבי גן יבנה,הפועל להבים וע.ל.ה הרי ירושלים.
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 קבוצות( 33צפון)–מית ליגה נערים א' לאו

 ,הפועל נעם עמק הגליל,מכבי חדרהמכבי חיפה צעירים,הפועל גליל עליון צפת,
 הפועל מטה אשר פז,הפועל  ,הפועל בנימינה הפועל גלבוע מעיינות,מכבי אסף חיפה,

 ומכבי זכרון יעקב. הפועל נהריה ,מגידו
 

 קבוצות( 33)מרכז–ליגה נערים א' לאומית 
 ,הפועל עמק חפר,אליצור נתניה,א.ס.רמת הפועל כפר סבא תמר, קוה,מכבי פתח ת

 , מכבי רעננה, חולון אביהשרון,מכבי יהושע ת"א,הפועל תל אביב,ע.ל.ה יהוד והפועל 
 בני הרצליה.

 
 קבוצות( 33)דרום–ליגה נערים א' לאומית 

 הפועל אילת,מכבי יאיר ראשל"צ,הפועל נבון ירושלים,הפועל נס ציונה גיל,הפועל ברנר,
 צ נרקיס,עצמה מודיעין,א.ס.אשקלון,מכבי אשדוד אוהד,אליצור יבנה מכבי ראשל"

 והפועל באר שבע.
 

 קבוצות( 33)צפון– ארציתליגה נערים א' 
 הפועל עפולה ניב,עצמה כפר ורדים,הפועל ע.הירדן/טבריה,הפועל משגב,הפועל גליל תבור,

 ועל מטה אשרהפועל גלבוע מזרח,מכבי ה.כרמיאל,הפועל נעם/גבת,הפועל נעם יפעת,הפ
 והפועל גליל צפון. 
 

 קבוצות( 33ליגה נערים א' ארצית חיפה)
 הפועל נשר,הפועל קרית טבעון,מכבי קרית ביאליק,אליצור קרית אתא,מכבי קרית מוצקין,

 מכבי חיפה אור,הפועל חיפה אריה,הפועל מנשה,מכבי בקה,מכבי פרדס חנה והפועל 
 עמק חפר פיליפ.

 
 קבוצות( 33)רוןש– ארציתליגה נערים א' 

ביתר כפר יונה,הפועל לב השרון/דקל,אליצור עירוני נתניה,עירוני ראש העין,מכבי רעננה 
 עירוני,מ.ס.אבן יהודה,הפועל חוף השרון,מכבי הוד השרון,הפועל כפר סבא סגל,מכבי 

 הוד השרון אגוז ובני הרצליה דני.
 

 קבוצות( 33)דן– ארציתליגה נערים א' 
 י,מכבי ברוך תל אביב,הפועל ר"ג גבעתיים,עירוני קרית אונו,אליצור מכבי רמת גן עירונ

 גבעת שמואל,הפועל ת"א אוסישקין,אליצור פתח תקוה,ע.ל.ה אור יהודה,מכבי בית דגן,
 מכבי בת ים והפועל סהר חולון.

 
 קבוצות( 33)מרכז– נערים א' ארציתליגה 

 מכבי שהם,מכבי גדרה,הפועל מכבי ראשל"צ נריה,הפועל גן יבנה,אליצור ק.יבנה/ח.יבנה,
 נס ציונה אגס,הפועל מזכרת בתיה,הפועל ברנר אביב,כ.כפר אורנים,אליצור מודיעין 

 ומכבי יאיר רחובות.
 

 קבוצות( 33)דרום– נערים א' ארציתליגה 
מכבי מעלה אדומים,אליצור ירושלים,הפועל ירושלים ליאל,הפועל ירושלים מבשרת,הפועל 

 ,עומר,אליצור גוש עציון,ע.ל.ה הרי ירושלים,הפועל דנמרק ירושלים,הפועל גזר/שעלבים
 הפועל אשכול והפועל יואב צפית.
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 קבוצות( 34צפון)-ליגה נערים ב' לאומית
נעם עמק הגלייל,הפועל מטה אשר,הפועל מכבי חיפה,מכבי חיפה כרמל,הפועל 

גלבוע/מעיינות,הפועל חיפה בק,מכבי קרית מוצקין,הפועל גליל עליון צפת,הפועל 
 ע.הירדן/טבריה,הפועל זבולון נופית,הפועל נהריה והפועל מגידו.

 
 קבוצות( 35)שומרון-ליגה נערים ב' לאומית

מינה,הפועל עמק חפר,הפועל קיסריה,מכבי זכרון יעקב,הפועל בני הפועל יוקנעם,מכבי
 מנשה,מכבי חדרה,אליצור נתניה,מ.ס.אבן יהודה,הפועל לב השרון,אליצור כוכב יאיר,

 הפועל חוף השרון והפועל כפר סבא אגס.
 

 קבוצות( 35)דן-ליגה נערים ב' לאומית
 א.ס.רמת השרון אריק,מכבי רעננה,מכבי פתח תקוה יותם,מכבי הוד השרון,הפועל כפר 

 ני הרצליה,עירוני ראש העין,מכבי בליך ר"ג,מכבי תל אביב,הפועל ת"א אוסישקין,סבא ברוש,ב
 הפועל תל אביב,עירוני קרית אונו והפועל ר"ג/גבעתיים.

 
 קבוצות( 35מרכז)-ליגה נערים ב' לאומית

 עצמה מודיעין,הפועל נס ציונה חרוב,אליצור יבנה,מכבי אשדוד,מכבי שקד ראשל"צ,הפועל 
על רן חולון,עלה אור יהודה,מכבי שהם,מכבי ורד ראשל"צ,מכבי שלומי חבל מודיעין,הפו

 רחובות,הפועל נס ציונה חצב ומכבי גדרה.
 

 קבוצות( 35)דרום-ליגה נערים ב' לאומית
 הפועל אמנון ירושלים,הפועל ברנר,הפועל גן יבנה,א.ס.אשקלון,עצמה מודיעין מגינים,

 ה,עלה הרי ירושלים,הפועל ברנר אביב,הפועל עומר,מכבי ת"א מכבים,אליצור אהרון יבנ
 הפועל אילת ומכבי קרית גת.

 
 קבוצות( 34צפון)–ליגה ילדים א' לאומית 

 הפועל גליל עליון,הפועל משגב,הפועל גליל תבור,הפועל עמק הירדן,הפועל גלבוע מעיינות,
 רן,רמיאל,עצמה כפר ורדים,הפועל מטה אשר כזיב,הפועל נעם גוהפועל עפולה,מכבי הישגי כ

 הפועל חספין גולן והפועל נצרת אורטודוקס.
 

 קבוצות( 34חיפה)-ליגה ילדים א' לאומית
 מכבי חיפה,הפועל נהריה,הפועל קרית טבעון,אליצור קרית אתא,מכבי קרית מוצקין,

 הפועל נעם יזרעאל,ביתר אחוזה,הפועל מטה אשר,הפועל חוף הכרמל,מכבי קרית ביאליק,
 עם שמשית.הפועל נעם צעירים והפועל נ

 
 קבוצות( 34שומרון)-ם א' לאומיתילדיליגה 

מכבי קיסריה,הפועל מנשה,מכבי זכרון יעקב,מכבי פרדס חנה,הפועל בנימינה,אליצור נתניה 
 עמוס,ביתר כפר יונה,מכבי חדרה,הפועל עמק חפר,הפועל חוף השרון,הפועל לב השרון 

 ומ.ס.אבן יהודה.
 

 ת(קבוצו 33)שרון-ם א' לאומיתילדיליגה 
 א.ס.רמת השרון תות,הפועל כפר סבא,מכבי הוד השרון,בני הרצליה דרור,מכבי פתח תקוה,

 רצליה עידן,בני הרצליה רוני המכבי רעננה,עירוני ראש העין,הפועל כפר סבא תפוז,בני 
 ומכבי פ"ת עצמאות.
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 קבוצות( 34)ת"א-ם א' לאומיתילדיליגה 
י ראשל"צ אלון,עירוני קרית אונו,הפועל חולון ע.ל.ה אור יהודה,מכבי רמת גן,מכבי ת"א,מכב

  נריה,הפועל נס ציונה,הפועל תל אביב,הפועל חבל מודיעין,א.ס.סביון,מכבי שהם יהלום
 והפועל ר"ג/גבעתיים.

 
 קבוצות( 34)שפלה-ם א' לאומיתילדיליגה 

 ,כבי מכבים רעות,הפועל גן רווהאשון לציון,הפועל נס ציונה גפן,ממכבי רחובות,מכבי ר
 גזר,מכבי שהם,אליצור יבנה,אליצור יבנה שמשון,מכבי גדרה,הפועל ברנר  איילוןהפועל 

 ועצמה מודיעין.
 

 קבוצות( 34)מרכז-ם א' לאומיתילדיליגה 
הפועל ירושלים,הפועל ירושלים מ.ציון,אליצור ירושלים,עצמה מודיעין מגינים,אליצור גוש 

ל ירושלים מרכז,ביתר אשדוד,מכבי עציון,עלה הרי ירושלים,הפועל מטה יהודה,הפוע
 אשדוד,הפועל גן יבנה ואליצור חשמונאים/כפר אדומים.

 
 קבוצות( 33)דרום-ם א' לאומיתילדיליגה 

הפועל באר שבע/ב"ש,הפועל באר טוביה כנות,א.ס.אשקלון יובל,הפועל אילת,א.ס.אשקלון 
 לכיש,הפועל  כוכב,מכבי אשדוד רתמים,הפועל מזכרת בתיה,מכבי אשדוד היובל,הפועל

 רמת נגב ומכבי גן יבנה.
 

 קבוצות( 33ליגת על נשים)
 הפועל פ"ת בני,מכבי אשדוד,מכבי עירוני רמת גן,הפועל ראשל"צ,מכבי חיפה,
 אליצור חולון,מכבי רעננה,א.ס.רמת השרון,אליצור נוה דוד רמלה,בני הרצליה 

 והפועל גלבוע קרן.
 

 קבוצות( 31לאומית נשים )
 ,אליצור נתניה,אסא ירושלים,הפועל באר טוביה,הפועל גליל עליון,אליצור תל אביב

 בני יהודה ציונטרוניק,הפועל כאוכב,אליצור יבנה,הפועל מג'דל כרום,אקדמיית וינגייט,
 הפועל כפר סבא,א.ס.רמת השרון גל,מכבי רעננה הס,הפועל נצרת אורטודוקסי,

 בע אסא.אליצור נתניה עירוני,אליצור חולון שרת והפועל באר ש
 

 קבוצות( 34צפון)-ליגה ארצית נשים
הפועל יפיע אוסאמה,הפועל נהריה,הפועל תמרה,הפועל עראבה,הפועל סחנין,מכבי 

 שפרעם,הפועל נחף,הפועל יפיע,מכבי הישגי כרמיאל,הפועל דיר חנא,הפועל גליל תבור 
 והפועל נעם יזרעאל.

 
 קבוצות( 34שרון)-ליגה ארצית נשים

 הוד השרון,הפועל פתח תקווה,הפועל זכרון/מעגן,הפועל עירוני אעבלין,הפועל טייבה,מכבי 
, הפועל עמק חפר,מ.ס. הד"ג עמישב פ"ת,הפועל שפרעם,הפועל הכרמל עוספיא,הפועל חיפה

 והפועל כפר סבא הרדוף הפועל חוף השרון
 

 קבוצות( 33מרכז)-ליגה ארצית נשים
 יפו,בני יהודה/כ.אהבה,אליצור רמת גן,רמת גן אור,בני יהודה ת"א עזר,אליצור ת"א מכבי 

 מכבי גני תקווה,בני יהודה ת"א/בית דני,הפועל לוד,מכבי שהם,בני יהודה באהבה
 והפועל נס ציונה. 
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 קבוצות( 33דרום)-ליגה ארצית נשים
 אשדוד,מכבי גדרה, הפועל מטאור,טופז ביתר אשדוד,אסא ירושלים ורשה,מכבי רחובות

 ירושלים  מלה"שמודיעין,אליצור ירושלים,מכבי מעלה אדומים,אסא ירושלים/פ.זאב,עצמה 
 .א"ירושלים ימק ומלה"ש

 
 קבוצות( 32צפון)-ליגה נערות א' לאומית

הפועל נעם עמק הגליל,הפועל גלבוע/מעיינות,מכבי חיפה,אקדמיית וינגייט,אליצור נתניה 
 פועל מגדל כרום עירוני,הפועל נצרת אורטודוקס,הפועל כאוכב,הפועל גליל עליון צפת,ה

 והפועל הכרמל עוספיא.
 

 קבוצות( 33)דרום-ליגה נערות א' לאומית
 א.ס.רמת השרון,אסא ירושלים,מכבי רעננה,אליצור חולון,בני הרצליה,הפועל כפר סבא,

 הפועל ראשל"צ עירוני,מכבי רעננה כוכבות,מלהש ירושלים,מכבי הוד השרון ואליצור יבנה.
 

 קבוצות( 36ן)צפו-ליגה נערות ב' לאומית
הפועל נעם עמק הגליל,הפועל כאוכב,מכבי חיפה,הפועל נצרת אורטודוקס,הפועל 

 גלבוע/מעיינות,אליצור נתניה עירוני,הפועל גליל עליון צפת,מ.ס.אבן יהודה,אקדמיית וינגייט,
 הפועל מטה אשר,הפועל מעיינות גלבוע,הפועל כאבול,מכבי חיפה ביכורים והפועל מנשה.

 
 קבוצות( 36)דרום-ב' לאומית ליגה נערות

בני הרצליה,מכבי רעננה,א.ס.רמת השרון,אליצור חולון,הפועל ראשון לציון,הפועל ראשל"צ 
רעננה שחף,אליצור יבנה,מכבי הוד השרון יסמין,מכבי רעננה  עירוני,הפועל כפר סבא,מכבי

 הס,בני יהודה ת"א,מלהש ירושלים והפועל אשקלון.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                      
           

 נפתלי גושן                                                                     
 רכז הליגות                                                                          
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