
 

 

 2019 בנובמבר  13                                                                                   
                            

 
 לכבוד 

 קבוצות ליגה קט סל א' בנים
 
 

 ג.א.נ.,
 

 טורניריםהנדון: 
 

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

 לפחות בעונה. טורנירים 2-יבת לכל קבוצה מחו .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' 
 

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

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 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
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 טורניר קט סל א'
 

 בית גולן:

 2382 -הפועל גליל חספין

 7199 -הפועל גולן נטור

 2385 -הפועל גליל גולן

 2384 -הפועל גליל אביטל

 

 בית גלבוע:

 2404 -הפועל גלבוע מולדת

 5032 -הפועל גלבוע חרוד

 3895 -הפועל ג.מעיינות רמון

 3907 -הפועל ג.מ הרי הגלבוע 

 5030 -הפועל גלבוע שקד

 

 בית טבריה:

 6167 -הפועל טבריה/ע.הירדן

 3789 -הפועל ע.הירדן/טבריה

 7224 -הפועל גליל תבור לביא

 3902 -גליל תבורהפועל 

 2399 -הפועל ק"ג הגומא

 

 בית עמקים:

 5783 -הפועל עפולה אפרוחים

 3674 -הפועל עפולה

 5369 -הפועל יקנעם

 6469 -הפועל מגידו

 

 

 



 

 

 בית עמק יזרעאל א':

 7697 -הפועל נעם/מגדל העמק

 2378 -הפועל ע"י אחוזת ברק

 4906 -הפועל ע.יזרעאל יפעת

 7722 -הפועל נעם עילית

 

 עמק יזרעאל ב': בית

 4298 -הפועל נעם שמשית

 6552 -הפועל נעם אלון הגליל

 6465 -הפועל נעם הושעיה

 6771 -הפועל נעם שמשית צעירים

 

 בית עמקים ב':

 5990 -הפועל נעם אלוני אבא

 6522 -הפועל מרנין טבעון

 4537 -הפועל טבעון ר.ישי

 5296 -הפועל ק.טבעון מרנין

 

 בית צפון:

 7451 -סףהפועל מעלה יו

 7534 -הפועל משגב ספורטקיל

 3500 -הפועל משגב

 5186 -הפועל מעלות

 

 בית צפון ב':

 3641 -הפועל מטה אשר אכזיב

 5788 -הפועל מטה אשר

 863 -הפועל נהריה 

 5110 -הפועל נהריה הדר



 

 

 בית קריות א':

 2944 -אליצור קרית אתא שלום

 2013 -אליצור קרית אתא

 7210 -אליצור אתא עירוני

 7057 -הפועל זבולון נופית

 

 בית קריות ב':

 6534 -מכבי מוצקין צעירים

 456 -מכבי קרית מוצקין

 5905 -מכבי עירוני מוצקין

 3477 -עצמה כפר ורדים

 

 בית קריות ג':

 7077 -מכבי קרית ים מתנס

 5127 -מכבי קרית חיים

 2053 -מכבי קרית ביאליק

 

 בית חיפה:

 2634 -בית"ר אחוזה עמינדב

 4498 -בית"ר אחוזה בורגר

 4758 -הפועל חיפה בק

 6716 -הפועל נשר

 

 בית מכבי חיפה:

 2442 -מכבי חיפה בירם

 5528 -מכבי בירם צעיר חיפה

 6733 -מכבי חיפה רעים

 4183 -מכבי חיפה כרמל

 



 

 

 בית מכבי חיפה ב':

 5529 -מכבי צעירים חיפה

 5120 -מכבי חיפה מרכז

 5527 -מכבי חיפה ביכורים

 2680 -חיפה מכבי

 2441 -מכבי חיפה הרצל

 

 בית מישור החוף:

 6547 -הפועל חוף הכרמל מירב

 6916 -הפועל מעגן זכרון

 185 -מכבי זכרון יעקב

 5523 -מכבי זכרון נילי

 

 בית צפון מרכז:

 1323 -הפועל מנשה

 7101 -הפועל מנשה מגל

 7417 -הפועל מנשה איזורי

 7085 -הפועל אור עקיבא

 

 מרכז ב':בית צפון 

 2200 -הפועל בנימינה/ג.עדה

 7235 -הפועל ג.עדה בנימינה

 1003 -מכבי פרדס חנה

 5373 -מכבי פרדס חנה קרנפים

 

 

 

 

 



 

 

 בית חדרה:

 963 -מכבי חדרה מערב

 4739 -מכבי חדרה מזרח

 1067 -מכבי חדרה מרכז

 6154 -מכבי קיסריה

 

 בית שומרון:

 5305 -מכבי בקה

 7339 -מכבי ג'ת

 4923 -ר ג.חייםהפועל ע.חפ

 3584 -הפועל עמק חפר/בת חפר

 

 

 בית נתניה:

 2561 -הפועל עח ויתקין

 5043 -הפועל בית יצחק

 2636 -אליצור נתניה צפון

 5394 -אליצור עירוני נתניה

 

 בית שרון א':

 103 -ביתר כפר יונה

 2386 -הפועל פרדסיה

 2375 -מכבי קדימה צורן

 7163 -מכבי צורן קדימה

 

 

 

 

 



 

 

 שרון ב':בית 

 2357 -מ.ס. אבן יהודה

 6171 -מ.ס. אבן יהודה תפוז

 7536 -מ.ס אבן יהודה תות

 2700-הפועל חוף השרון

 

 בית שרון ג':

 2096 -הפועל לב השרון תפוז

 5011 -הפועל לב השרון גפן

 7665 -הפועל לב השרון/יצחק

 4581 -מכבי תל מונד

 

 בית שרון ד':

 405 -מכבי אלפי מנשה

 1937 -יאיר אליצור כוכב

 7510 -אליצור כוכב יאיר מתנס

 7702 -הפועל טייבה

 

 בית כפר סבא:

 7290 -הפועל כפר סבא אפרסק

 1590 -הפועל כפ"ס אלון

 1848 -הפועל כפ"ס רימון

 3074 -הפועל כפר סבר נרקיס

 

 בית רעננה:

 5562 -מכבי רעננה דקל

 991 -מכבי רעננה צפון

 3829 -מכבי רעננה עירוני

 



 

 

 השרון:בית הוד 

 5648 -מכבי הוד השרון שקד

 4293 -מכבי הוד השרון אגס

 2165 -מכבי ה.השרון תפוח

 

 בית מרכז:

 2274 -א.ס רמת השרון דקל

 3946 -א.ס. רמת השרון שרון

 2264 -א.ס. רמת השרון אלון

 7588 -בני הרצליה דוידי

 

 בית הרצליה:

 7170 -בני הרצליה אלון

 7171 -בני הרצליה יואב

 2505 -הרצליה אריותבני 

 3665 -בני הרצליה שוורים

 

 בית שומרון ב':

 122 -מכבי מתן

 3101 -מכבי אורנית

 7179 -מכבי אורנית ש.תקוה

 

 בית פתח תקוה א':

 7175 -הפועל פתח תקוה עוזי

 7176 -הפועל פתח תקוה

 3095 -אליצור פ"ת גלעד

 

 

 



 

 

 בית פתח תקוה ב':

 3127 -מכבי פתח תקוה מכבים

 412 -פתח תקוהמכבי 

 5695 -מכבי פתח תקוה עצמאות

 

 בית מרכז ב':

 5810 -עירוני ראש העין

 5807 -עירוני ראש העין שי

 7508 -אליצור רעננה אריאל

 2437 -אליצור רעננה בילו

 

 בית גבעת שמואל:

 6265-אליצור גבעת שמואל

 5478 -אליצור ג.שמואל נריה

 7672 -אליצור ג.שמואל אילן

 

 בית דן:

 3608 -הד"ג עמישב פ"תמ.ס 

 7654 -מ.ס יוסי הד"ג פ"ת

 913 -מכבי גני תקוה

 5080 -מכבי גני תקוה רביבים

 

 בית דן ב':

 7309 -הפועל חבל מודיעין

 4612 -ע.ל.ה יהוד

 2781 -א.ס. סביון

 7303-א.ס. נוה מונוסון

 

 



 

 

 בית דן ג':

 5432 -ע.ל.ה אור יהודה חצב

 1227 -ע.ל.ה אור יהודה

 4762 -מכבי בית דגן

 7484 -הפועל אזור אמיר

 

 ':דבית דן 

  7189 -עירוני קרית אונו דור

 1063 -עירוני קרית אונו

 4574 -עירוני ק.אונו עתיד

 1412 -עירוני ק.אונו עלומים

 

 בית ת"א:

 4717 -הפועל ת"א רוגוזין

 4718 -הפועל ת"א אביב

 4932 -הפועל תא צהלה

 3413 -בני יהודה תל אביב

 

 לציון:בית ראשון 

 917 -מכבי דולב ראשל"צ

 1258 -מכבי ראשל"צ גפן

 1037 -מכבי ראשל"צ אורן

 5122 -מכבי ראשל"צ ברוש

 

 בית חולון:

 3819 -הפועל כפיר חולון

 1741 -הפועל משולם חולון

 1743 -הפועל חולון חצב

 701 -ים-מכבי בת



 

 

 בית ר"ג:

 4874 -הפועל גבעתיים ר"ג

 1828 -הפועל ר"ג גבעתיים

 7571 -רמת אפעלמ.ס 

 6388 -אליצור רמת גן

 

 בית ר"ג ב':

 1408 -מכבי רמת גן עירוני

 475 -מכבי נווה רמת גן

 7060 -מכבי בליך רמת גן

 

 בית מכבי ת"א:

 494 -מכבי תל אביב

 277 -מכבי תל אביב צהלה

 494 -מכבי תל אביב מערב

 6323 -מכבי תל אביב צפון

 

 בית מכבי ת"א ב':

 6324 -מכבי ת"א דרום

 7577 -מכבי תל אביב מזרח

 7578 -מכבי תא הדר יוסף

 

 בית נס ציונה:

 722 -הפועל נ.ציונה חינוך

 5650 -הפועל נס ציונה מליבו

 2069 -הפועל נס ציונה וואלי

 5649 -הפועל נ.ציונה לב

 

 



 

 

 בית שהם:

 304 -מכבי שהם חן

 36 -מכבי שהם

 7503 -מכבי שהם יהלום

 

 בית מרכז ג':

 1026 -דוד רמלה אליצור נווה

 5468 -אליצור לוד

 7648 -עצמה באר יעקב

 7737-הפועל מודיעין אחיסמך

 

 בית מרכז ד':

 5381 -הפועל נצר סירני

 97 -הפועל גן רווה

 7618 -מכבי קרית עקרון

 5405 -הפועל גדרות

 

 בית רחובות:

 5196 -מכבי רחובות כוכבים

 2038 -מכבי רחובות

 4621 -אליצור רחובות

 7670 -איתן רחובותאליצור 

 

 בית מודיעין:

 47 -עצמה מודיעין כרמים

 169 -עצמה מודיעין פרחים

 5288 -עצמה מודיעין שבטים

 7106 -עצמה מודיעין נופים

 



 

 

 בית מודיעין ב':

 5898 -מכבי ת"א מכבים רעות

 6289 -כ.כפר אורנים

 6460 -אליצור מודיעין

 7680 -אליצור מודיעין ישיבה

 

 בית ירושלים א':

 3126 -אליצור גוש עציון

 3898 -אליצור ג.עציון אפרת

 7450 -בית"ר ירושלים

 5929 -אליצור ירושלים חדווה

 2323 -אסא זיו ירושלים 

 

 בית הפועל ירושלים א':

 6518 -ם-הפועל משואה י

 7736 -ם-הפועל פסגת זאב י

 3511 -הפועל ירושלים תלפיות

 5541 -ם-הפועל הראל י

 

 ב':בית הפועל ירושלים 

 5543 -הפועל ירושלים צור הדסה

 5544 -הפועל גנים ירושלים

 5545 -הפועל חורב ירושלים

 5546 -הפועל מרכז ירושלים

 

 

 

 

 



 

 

 בית הפועל ירושלים ג':

 5956 -הפועל רמות ירושלים

 7331 -הפועל תלפז ירושלים

 2422 -הפועל ירושלים.מ.ציון

 3005 -הפועל ירושלים בקעה

 

 ':בירושלים בית 

 4918 -ע.ל.ה הרי ירושלים

 7321 -הפועל הר אדר

 7234 -הפועל גזר/שעלבים

 7242 -הפועל גזר/חשמונאי

 

 בית מטה יהודה:

 5175 -הפועל מ"י עין כרם

 5177 -הפועל מטה יהודה

 7207 -נחושה -הפועל מ.י.

 6422 -אליצור בית שמש

 

 בית הר חברון:

 2963 -אליצור הר חברון

 6161 -אליצור הר חברון דביר

 5870 -אליצור הר חברון קריה

 7608 -אליצור חברון קריה

 

 בית שורק א':

 1092 -אליצור שמשון יבנה

 7090 -אליצור אשר יבנה

 5445 -אליצור יהונתן יבנה

 6345 -אליצור חבל יבנה



 

 

 בית שורק ב':

  2223 -מכבי גדרה

 3985 -אליצור נחל שורק

 1830 -הפועל ברנר

 5516 -הפועל ברנר חדש

 

 בית שורק ג':

 4570 -מכבי גן יבנה

 1176 -הפועל גן יבנה

 5506 -הפועל מטאור אשדוד

 1184 -ביתר אשדוד

 

 בית באר טוביה:

  618 -הפועל ב. טוביה רגבים

 6114 -הפועל באר טוביה

 7674 -אליצור שפיר

 7699 -אליצור שפיר א.שמואל

 

 בית אשדוד:

 1038 -הפועל אשדוד

 2782 -מכבי אשדוד

 4914 -אשדוד אריאלמכבי 

 6142 -מכבי אשדוד רתמים

 

 בית דרום א':

 199 -מכבי עירוני קרית גת

 6013 -הפועל יואב צפית

 7686 -מכבי שדות נגב סעד

 7687 -מכבי שדות נגב תושיה



 

 

 בית דרום ב':

 2852 -א.ס. אשקלון

 5485 -א.ס. אשקלון כוכב

 7802 -הפועל קרית מלאכי

 7119 -הפועל לכיש מזרח

 6370 -לכיש הפועל

 

 בית דרום ג':

  6350 -הפועל אשכול

 6714 -הפועל שער הנגב

 6727 -הפועל מבועים/מרחבים

 7584 -הפועל אופקים

 

 בית נגב:

 2590 -הפועל עומר

 5160 -הפועל עומר עומרים

 4330 -הפועל להבים

 7094 -הפועל מיתר

 

 בית ב"ש:

 1596 -הפועל באר שבע/ב"ש

 7610 -הפועל באר שבע

 7452 -בני שמעון הפועל

 7529 -הפועל בני שמעון ג.בר

 

 :בית נגב ב'

  5281 -מכבי דימונה

 4995 -מכבי ירוחם

 4222 -הפועל רמת הנגב


