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 לכבוד 

 בנותקבוצות ליגה קט סל 
 
 

 ג.א.נ.,
 

 טורניריםהנדון: 
 

 בספר/דיסק המשחקים, להלן תקנון הטורנירים: 49בתקנון 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.

 

בטורניר והמארח ישמש גם כמארגן  הטורניר ייערך באחד האולמות של הקבוצות המשתתפות .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
 מנת להקל בארגון ויחסוך לקבוצות נסיעות.

 

  דקות. 6רבעים של  4דקות,  24כל משחק בטורניר יהיה בן  .7
 .46החוקים הם לפי תקנון הליגה הרגיל, כפי שמופיע בדיסק/ספר המשחקים, בעמ'  כל

 

 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.

 

 רצ"ב שיבוץ הבתים בטורניר הראשון. .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 

 נשיםאגף מקצועי 
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 טורניר קט סל בנות

 

 בית נחף:

 7742 -הפועל נחף

 7750 -הפועל נחף בנות

 7751 -הפועל נחף עירוני

 7752 -הפועל נחף בנות עירוני

 

 בית צפון:

 4557 -הפועל תמרה

 7520 -הפועל מג'ד אל כרום

 7638 -הפועל סחנין

 

 בית עמק יזרעאל:

 6466 -הפועל נעם הושעיה

 6468 -הפועל נעם עמק הגליל

 7655 -הפועל נעם שמשית

 7656 -הפועל נעם כפר יהושע

 

 בית גלבוע:

 5619 -הפועל גלבוע/מעיינות

 6352 -הפועל גלבוע חרוד

 6358 -הפועל גלבוע שקד

 6549 -הפועל ג.מ בית השיטה

 

 

 

 

 



 

 

 בית מפרץ:

 3958 -הפועל כאוכב

 7611 -הפועל כאוכב מנדא

 6578 -הפועל ע.הירדן/טבריה

 6026 -קמאהפועל כפר 

 

 בית מפרץ ב':

 6641 -מכבי אעבלין

 6773 -עירוני אעבלין

 7477 -הפועל שפרעם

 7488 -הפועל כאבול

 

 בית מפרץ ג':

 5789 -הפועל מטה אשר

 5769 -הפועל נהריה

 4950 -הפועל קרית טבעון

 7540 -הפועל מרנין טבעון

 

 בית חיפה:

 4186 -מכבי חיפה

 6739 -מכבי חיפה צעירות

 5457 -ה בקהפועל חיפ

 

 בית צפון מרכז:

 7194 -הפועל הכרמל עוספיא

 7700 -הפועל דאלית אל כרמל

 7127 -מכבי אום אל פאחם

 

 



 

 

 בית זכרון יעקב:

 3372 -הפועל זכרון/מעגן

 6149 -הפועל מעגן זכרון

 7579 -הפועל זכרון יעקב

 6008 -מכבי ערערה

 

 בית שומרון א':

 5376 -מכבי פרדס חנה

 6302 -מכבי חדרה

 5683 -בית"ר כפר יונה

 6770 -ביתר כפר יונה מתנס

 

 בית נתניה:

 4632 -אליצור עירוני נתניה

 5397 -אליצור נתניה עירוני

 6710 -אליצור ע. נתניה מרכז

 7505 -אליצור ע.נתניה דרו

 

 בית שרון א':

 6448 -הפועל לב השרון ורד

 6999 -הפועל לב השרון אפרסק

 7664 -הפועל לה השרון/יצחק

 6254 -הפועל ע"ח ויתקין

 

 בית שרון ב':

 3521 -מכבי הוד השרון רקפת

 4901 -מכבי ה.השרון כלנית

 7238 -הפועל פתח תקוה שירי

 3459 -הפועל פתח תקוה



 

 

 בית הרצליה:

 3551 -בני הרצליה לביאות

 6191 -בני הרצליה

 5698 -בני הרצליה איילות

 5848 -הפועל חוף השרון

 

 בית רמת השרון:

 3947 -יד רמת השרוןא.ס עת

 3578 -א.ס רמת השרון

 4384 -א.ס רמת השרון גל

 7516 -מכבי תל מונד

 

 בית שרון ג':

 3465 -מכבי רעננה אחוזה

 3807 -מכבי רעננה הדס

 6009 -מכבי רעננה

 7626 -הפועל טירה

 

 בית כפ"ס:

 5154 -הפועל כפר סבא ורד

 5155 -הפועל כפר סבא רקפת

 6896 -הפועל כפר סבא הדס

 

 בית מרכז:

 5812 -עירוני ראש העין

 3288 -מכבי גני תקוה

 6317 -הפועל כפר קאסם

 5548 -א.ס. סביון

 



 

 

 בית ת"א:

 4021 -בני יהודה ת"א

 7791 -מכבי תל אביב

 6576 -אליצור תל אביב

 

 בית מרכז ב':

 5733 -אליצור חולון

 7116 -מכבי בת ים

 3832 -מכבי עירוני רמת גן

 3938 -הפועל ראשון לציון

 

 בית מרכז ג':

 7636 -הפועל נס ציונה עדן

 6412 -הפועל נס ציונה תות

 5732 -אליצור נווה דוד רמלה

 7245 -הפועל גזר/חשמונאי

 

 בית מודיעין:

 5661 -עוצמה מודיעין

 7108 -עוצמה מודיעין ענת

 7330 -אליצור גוש עציון

 7734 -מ.ל.ה.ש ירושלים

 

 בית אשדוד:

 3278 -מכבי אשדוד

 5836 -אשדוד בנות מכבי

 7034 -ביתר אשדוד

 7799 -אליצור חבל יבנה

 


