
 

 

 2222יולי  29       לכבוד
 

______________ 
______________ 

 ג.א.נ.,

 2222/2222הנדון: שיבוצי הליגות לעונת משחקים 
 

 )כפוף לשינויים( ע"פ הקבוע בתקנון איגוד הכדורסל 2021/22להלן שיבוצי הליגות הבכירות לעונת משחקים 
 

, הפועל פסוטה, הפועל גלילית טבעון, הפועל נוף ההפועל עמק יזרעאל, הפועל קר קבוצות(: 21ליגה א' צפון)
וני צור אסף קרית אתא, הפועל ראש פינה, הפועל יפיע, מכבי עירכרמיאל, הפועל קרית ים, אלינדב מכבי טבריה, 

 מעלות. והפועלכרמיאל, הפועל גליל תבור 
יק, הפועל הכרמל דליה, מכבי מכבי חיפה עתודה, הפועל נוה שאנן, מכבי קרית ביאל קבוצות(: 21ליגה א' שרון)

בקה, מכבי קיסריה, הפועל פרדיס, הפועל ע"ח/רמות ים, הפועל פרדסיה, ביתר כפר יונה שלום, מכבי כפר סבא, 
 אליצור כוכב יאיר ומכבי יובל רעננה.

ה ת"א, מכבי יאיר רעננה, הפועל חוף השרון, מ.ס.עמישב פ"ת, עירוני ראש העין, בני יהודקבוצות(: 21ליגה א' דן)
, הפועל תא/עודפים, מכבי ת"א רימוןא.ס.רמת השרון כוכבים, אליצור גבעת שמואל, הפועל פתח תקוה, אליצור פ"ת/

 דרום, אליצור רמת גן ומכבי רמת גן בלאק.
הפועל נצר סירני, הפועל גזר/נען, מכבי בית דגן, אליצור לוד, עצמה באר יעקב, אליצור קבוצות(: 21ליגה א' מרכז)

, הפועל ברנר, הפועל חבל מודיעין/אורנים, הפועל יפו הצופים, עלה יהוד, מכבי מודיעין/רעות, עצמה מודיעין, בת ים
 בית"ר ת"א/נווה אליעזר.

הפועל מבועים/מרחבים, הפועל מטה יהודה, הפועל באר טוביה, אסא ירושלים, הפועל  :קבוצות( 42ליגה א' דרום)
ביתר ,מכבי שדרות על באר שבע/אסא, מכבי דימונה, הפועל מטאור אשדוד, אילת זהר, הפועל אשדוד צעירים, הפו

 ומכבי ירוחם, מכבי גדרה והפועל ירושלים פסגת זאב. ירושלים
הפועל יפיע אוסאמה, הפועל נהריה, הפועל תמרה, הפועל עראבה, הפועל קבוצות(: 21ליגה ארצית נשים צפון)

, מכבי כרמיאל, הפועל דיר חנא, הפועל גליל תבור, הפועל אורטודוקסי סחנין, מכבי שפרעם, הפועל נחף, הפועל יפיע
 נצרת והפועל עירוני אעבלין.

הפועל טייבה, מכבי הוד השרון, הפועל עמק חפר, מ.ס. הד"ג עמישב פ"ת, קבוצות(:21ליגה ארצית נשים שרון)
מכבי חיפה ועל כפר סבא הרדוף, הפועל שפרעם, הפועל הכרמל עוספיא, הפועל חיפה, הפועל ל.ח. חוף השרון, הפ

 והפועל זכרון/מעגן. עירוני אעבלין, ביכורים, הפועל מנשה
בני יהודה ת"א עזר, אליצור חולון/שרת, אליצור ת"א/גולדה, אליצור ת"א יפו, קבוצות(: 24ליגה ארצית נשים מרכז)

ודה ת"א/בית דני, בני יהודה באהבה, הפועל נס ציונה, בני יהודה/כ.אהבה, אליצור רמת גן, מכבי גני תקוה, בני יה
 הפועל לוד, מכבי שהם, אליצור ת"א/בגין והפועל פתח תקוה.

, ביתר אשדוד, אסא ירושלים ורשה, מכבי רחובות, הפועל מטאור אשדודקבוצות(: 21ליגה ארצית נשים דרום)
רושלים, מכבי מעלה אדומים, א, אסא ירושלים/פ.זאב, עצמה מודיעין, אליצור יסהפועל אשקלון, הפועל באר שבע א

  הפועל באר שבע והפועל לב ירושלים.מ.ל.ה.ש ירושלים, 
הפועל נהריה, מכבי רעננה, הפועל עמק יזרעאל, מכבי חיפה אסי, אליצור עירוני קבוצות(: 21ליגה נוער על צפון)

מים, הפועל עמק חפר, מכבי נתניה, הפועל גליל עליון, הפועל גלבוע מעיינות, הפועל כפר סבא, א.ס.רמת השרון עלו
      זכרון יעקב, מכבי חדרה ובני הרצליה.

אליצור יבנה ברק, עצמה מודיעין, מכבי רחובות עומר, הפועל יורם חולון, מכבי קבוצות(: 21ליגה נוער על דרום)
ברנר, עלה  ראשל"צ איציק, הפועל ירושלים עזרא, הפועל באר שבע/עומר, הפועל נס ציונה, הפועל תל אביב, הפועל

 יהוד, מכבי תל אביב טדי ומכבי פתח תקוה.
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הפועל קרית טבעון, מכבי חיפה צעירים, הפועל משגב, הפועל חיפה, מכבי קבוצות(: 24ליגה נוער לאומית צפון)
בוע רמת גן, אליצור קרית אתא, מכבי הוד השרון, הפועל לב השרון, ביתר כפר יונה, הפועל עפולה חן, הפועל גל

 צעירים, הפועל יזרעאל מגדל, הפועל עמק חפר רופין ומכבי יורם רעננה.
הפועל גן יבנה, מכבי גדרה, הפועל אילת, הפועל ירושלים יובל, מכבי ראשל"צ קבוצות(: 24ליגה נוער לאומית דרום)

אשדוד, הפועל ת"א חרוב, עירוני קרית אונו יורם, מכבי עופר ראשל"צ, הפועל ר"ג גבעתיים, א.ס. אשקלון, מכבי 
 אוסישקין, אליצור משה יבנה, הפועל גזר/שעלבים ומכבי תל אביב.

הפועל עמק הירדן, הפועל מ.א.גליל הקריה, עצמה כפר ורדים, הפועל יזרעאל קבוצות(: 21ליגה נוער ארצית צפון)
הפועל גליל  ריה,משית, הפועל נה, מכבי קרית ים, הפועל יזרעאל שגבת, מכבי כרמיאל אלון, הפועל מטה אשר

 והפועל גליל עליון בר. הפועל מגידו,תבור, הפועל נשר 
, מ.ס.אבן יהודה, מוצקין עתודהמכבי חיפה משה, מכבי קרית מוצקין, מכבי קבוצות(: 12ליגה נוער ארצית שרון)

מינה ג.עדה, , הפועל בניחיפה בקאליצור נתניה עירוני, מכבי פרדס חנה, הפועל כפר סבא אורן, מכבי בקה, הפועל 
 ואליצור רעננה. מכבי ביכורים חיפה, מכבי רעננה איצקוביץ
הפועל גבעתיים עורב, א.ס.רמת השרון שחר, בני הרצליה מרדכי, מכבי פ"ת קבוצות(: 22ליגה נוער ארצית דן)

ארקדי, מכבי הוד השרון אננס, עירוני קרית אונו עתיד, בני יהודה ת"א, אליצור גבעת שמואל, עירוני ראש העין, מכבי 
 "ג קליגר, א.ס.רמת השרון אסף והפועל ת"א/אוסישקין צפון.ר

, הפועל גל חולון, עלה אור הפועל מזכרת בתיהמכבי שהם, מכבי בת ים, קבוצות(: 12ליגה נוער ארצית מרכז)
 ור, הפועל מטאיהודה, הפועל לוד, הפועל נס ציונה אשל, מכבי גן יבנה, הפועל חבל מודיעין, אליצור שמשון יבנה

 ד, ע.ל.ה יהוד סביונים והפועל ברנר דרום.אשדו
הפועל באר טוביה, אליצור ירושלים, הפועל ירושלים סמואל, מכבי מעלה קבוצות(: 21ליגה נוער ארצית דרום)

אדומים, אליצור ג.עציון/אפרת, מכבי מודיעין רעות, עלה הרי ירושלים, הפועל מטה יהודה, הפועל אילת קולוניה, 
 , ביתר ירושלים והפועל עומר/באר שבע.עצמה מודיעין/פרחים

:מכבי חיפה צעירים, הפועל נהריה, מכבי בנימין חדרה, הפועל גליל עליון, קבוצות( 22)ליגה נערים א' לאומית צפון
מכבי מוצקין אלעד, הפועל יזרעאל מגדל, הפועל גלבוע מעיינות, מכבי אסף חיפה, הפועל מטה אשר פז, מכבי זכרון 

 ימינה ג.עדה והפועל עפולה ניב.יעקב, הפועל בנ
אליצור נתניה עירוני, הפועל אבי חולון, הפועל כפר סבא תמר, מכבי קבוצות(: 22ליגה נערים א' לאומית מרכז)

יהושע ת"א, בני הרצליה, מכבי פתח תקוה, א.ס.רמת השרון, מכבי רעננה, הפועל עמק חפר, הפועל תל אביב, עלה 
 יהודה ומכבי רמת גן.

הפועל אילת, מכבי יאיר רחובות, מכבי יאיר ראשל"צ, הפועל באר קבוצות(: 22ים א' לאומית דרום)ליגה נער
שבע/עומר, הפועל נבון ירושלים, הפועל נס ציונה גיל, הפועל ברנר, עצמה מודיעין, א.ס.אשקלון, מכבי אשדוד אוהד, 

 אליצור יבנה עמוס ועלה הרי ירושלים.
אליצור קרית אתא, מכבי חיפה, מכבי חיפה כרמל, הפועל עמק יזרעאל, קבוצות(: 21ליגה נערים ב' לאומית צפון)

הפועל מטה אשר, הפועל גלבוע/מעיינות, מכבי קרית מוצקין, הפועל גליל עליון, הפועל יזרעאל מגדל, הפועל נהריה, 
 והפועל קרית טבעון. ל גליל תבור, עצמה כפר ורדים עהפו

מכבי חדרה יורם, הפועל חוף השרון, אליצור עירוני נתניה מרכז, מכבי קבוצות(: 21ליגה נערים ב' לאומית שרון)
השרון, מ.ס. אבן יהודה, הפועל עמק חפר, הפועל בנימינה ג.עדה,  ב, מכבי זכרון יעקב, הפועל ל.ח. להוד השרון

 ס.ג,הפועל חוף הכרמל והפועל כפר סבא א הפועל כפר סבא ברוש, מכבי רעננה 
:א.ס.רמת השרון אריק, מכבי בליך ר"ג, מכבי פתח תקוה יותם, עירוני קרית קבוצות( 21לאומית דן)ליגה נערים ב' 

אונו, הפועל ר"ג גבעתיים, הפועל תל אביב, בני הרצליה, הפועל ת"א/אוסישקין, מכבי תל אביב, עירוני ראש העין, 
     אליצור פ"ת אלדד, אליצור גבעת שמואל ומכבי תל אביב דרום.

מכבי שלומי רחובות, מכבי ראשל"צ ורד, עצמה מודיעין, הפועל נס ציונה קבוצות(: 21ערים ב' לאומית מרכז)ליגה נ
חרוב, עלה אור יהודה, אליצור יבנה גבריאל, מכבי אשדוד, מכבי שקד ראשל"צ, הפועל נס ציונה חצב, הפועל רן 

 חולון, עלה יהוד, הפועל חבל מודיעין והפועל נצר סירני.
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ל באר שבע/עומר, הפועל אילת, הפועל הפועל אמנון ירושלים, הפועקבוצות(: 21ה נערים ב' לאומית דרום)ליג
ברנר, הפועל גן יבנה, א.ס.אשקלון, עצמה מודיעין מגינים, עלה הרי ירושלים, מכבי גדרה, מכבי אשדוד רתמים, מכבי 

 מודיעין מכבים, אליצור אהרון יבנה והפועל מטה יהודה.
הפועל גליל חולתא, הפועל משגב גליל, הפועל גליל תבור, הפועל עמק קבוצות(: 22דים א' לאומית צפון)ליגה יל

יזרעאל גורן,  הירדן, הפועל גלבוע מעיינות, הפועל עפולה, מכבי כרמיאל עירוני, הפועל גליל חיספין גולן, הפועל
 והפועל עמיר גליל עליון. עצמה כפר ורדים,הפועל גלבוע מזרח 

מכבי חיפה איתי, הפועל נהריה, הפועל קרית טבעון, אליצור קרית אתא, קבוצות(: 22ה ילדים א' לאומית חיפה)ליג
מכבי זכרון ,על מרנין טבעון מכבי קרית מוצקין, הפועל יזרעאל מגדל, ביתר אחוזה בן חמו, הפועל מטה אשר, הפו

 והפועל חוף הכרמל. יעקב
הפועל עמק חפר, מ.ס.אבן יהודה, אליצור עירוני נתניה עמוס, הפועל צות(:קבו 22ליגה ילדים א' לאומית שומרון)

הפועל לב השרון דרור, מכבי בקה והפועל  בנימינה,, מכבי חדרה נח, מכבי פרדס חנה, ביתר כפר יונה, הפועל מנשה
 כפר סבא חצב.

על כפר סבא אגוז, מכבי הוד , הפואליצור שומרוןא.ס.רמת השרון תות, קבוצות(: 22ליגה ילדים א' לאומית שרון)
, הפועל ת"א צהלה מכבי ראש העיןהשרון, בני הרצליה דרור, מכבי פתח תקוה, מכבי רעננה, בני הרצליה רוני, 

 והפועל אגוז כפר סבא.
הפועל ר"ג גבעתיים, מכבי תל אביב, עלה אור יהודה, מכבי רמת גן, קבוצות(: 22ליגה ילדים א' לאומית תל אביב)

ת"א, מכבי גני תקוה, מכבי ראשל"צ אלון, עירוני קרית אונו, הפועל חולון נריה, הפועל נס ציונה ורד, מכבי יגאל 
 מכבי בת ים.והפועל תל אביב 

מכבי רחובות חיים, אליצור יבנה שמשון, מכבי ראשל"צ דקל, עצמה קבוצות(: 22ם א' לאומית שפלה)דיליגה יל
יבנה שלמה, מכבי מודיעין  , אליצורחבל מודיעיןנס ציונה גפן, הפועל מודיעין, הפועל ברנר, מכבי אשדוד, הפועל 

 והפועל מזכרת בתיה. אליצור לוד, מכבים 
ים מ.ציון, אליצור ירושלים, עצמה ושלהפועל ירושלים עידן, הפועל ירקבוצות(: 22ליגה ילדים א' לאומית מרכז)

ת, עלה הרי ירושלים, הפועל מטה יהודה, הפועל ירושלים מודיעין מגינים, אליצור גוש עציון, אליצור גוש עציון אפר
 מרכז, אליצור מודיעין והפועל הפסגה ירושלים.

ל באר טוביה כנות, הפועל הפועל באר שבע/עומר, הפועל גן יבנה, הפועקבוצות(: 22ם א' לאומית דרום)דיליגה יל
שער  הפועלן יבנה, מכבי אשדוד רתמים, בי גר שבע, א.ס.אשקלון יובל, הפועל אילת, א.ס.אשקלון כוכב, מכעומר/בא

 ומכבי גדרה. הנגב
הפועל מגדל יזרעאל, הפועל גלבוע/מעיינות, מכבי חיפה, אקדמיית וינגייט, קבוצות(: 9ליגה נערות א' על צפון)

 הפועל מנשה, הפועל נצרת אורטודוקסי, הפועל כאוכב, מכבי אום אל פחם ואליצור נתניה עירוני.
א.ס.רמת השרון, מכבי רעננה, אליצור חולון, בני הרצליה, הפועל כפר סבא, קבוצות(: 9על דרום) ליגה נערות א'

 .והפועל לב ירושלים.הפועל ראשון לציון, מכבי הוד השרון לילך, אליצור יבנה 
, הפועל מגדל יזרעאל, הפועל כאוכב, מכבי חיפה, הפועל נצרת אורטודוקסיקבוצות(: 22ליגה נערות ב' על צפון)

הפועל גלבוע/מעיינות, אליצור נתניה עירוני, הפועל מנשה, הפועל מטה אשר, הפועל עמק הירדן, הפועל לב השרון 
 והפועל כפר סבא.

בני הרצליה, מכבי רעננה, א.ס.רמת השרון, אליצור חולון, הפועל ראשון לציון, קבוצות(: 22ליגה נערות ב' על דרום)
ירושלים  הפועל לבן, אליצור יבנה, בני יהודה תל אביב, מכבי הוד השרון, הפועל ראשל"צ עירוני, הפועל אשקלו

 והפועל נס ציונה.
עצמה כפר ורדים, הפועל עמק הירדן, הפועל משגב, הפועל גליל תבור,  קבוצות(: 21ליגה נערים א' ארצית צפון)

ות, הפועל יזרעאל שמשית, הפועל גלבוע מזרח, מכבי כרמיאל, הפועל יזרעאל נהלל, הפועל עפולה, הפועל מעל
 הריה, הפועל קרית טבעון והפועל מגידו.הפועל נ
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, מכבי חיפה אור, הפועל עמק חפר אליצור כוכב יאיראליצור קרית אתא, קבוצות(: 21ליגה נערים א' ארצית שרון)

ה, מ.ס.אבן יהודה, הפועל חוף פיליפ, הפועל חיפה, מכבי בקה, הפועל נשר, ביתר כפר יונה, אליצור עירוני נתני
 ., הפועל חוף הכרמל ומכבי פרדס חנההשרון

מכבי הוד השרון, מכבי רעננה עירוני, א.ס. צור רמת השרון, בני הרצליה דני,  קבוצות(: 21ליגה נערים א' ארצית דן)
ב, מכבי ברוך תל הפועל כפר סבא סגל, עירוני ראש העין, אליצור פתח תקוה, אליצור גבעת שמואל, מכבי תל אבי

 אביב, הפועל ר"ג/גבעתיים, הפועל ת"א/אוסישקין ועירוני קרית אונו.
, אליצור אלון יבנהמכבי בת ים, הפועל סהר חולון, ע.ל.ה אור יהודה, קבוצות(: 21ליגה נערים א' ארצית מרכז)

 ,על מזכרת בתיהרחובות, הפוהפועל מודיעין נחשון, הפועל נס ציונה אגס, מכבי ראשל"צ נרקיס, מכבי שהם, אליצור 
 מכבי אשדוד רתמים, מכבי ראשל"צ נריה והפועל גן יבנה.

הפועל מטה יהודה, מכבי מעלה אדומים, אליצור ירושלים, הפועל ירושלים קבוצות(: 21ליגה נערים א' ארצית דרום)
ירושלים ושלים, הפועל ליאל, הפועל ירושלים מבשרת, הפועל עומר/באר שבע, אליצור גוש עציון, הפועל מרכז יר

 והפועל גזר/שעלבים. מכבי גדרהה מודיעין סל, מכבי מודיעין רעות, , עצמפסגת זאב
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