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 2022ביוני  13         לכבוד 
 

______________ 
______________ 

 ג.א.נ.,

 2023/2022הנדון: שיבוצי הליגות לעונת משחקים 
 

 .ע"פ הקבוע בתקנון איגוד הכדורסל )כפוף לשינויים( 2022/23להלן שיבוצי הליגות הבכירות לעונת משחקים 
 

הפועל יפיע, הפועל קרית טבעון, הפועל מעלות, הפועל סחנין, הפועל נחף, הפועל פסוטה, הפועל  קבוצות(: 13צפון)גברים ליגה א' 
 ומכבי כרמיאל. י קרית ביאליקמכב,תיקים וגליל תבור, הפועל טבריה/עמק הירדן, הפועל קרית ים, מכבי נדב כרמיאל, הפועל גלבוע 

 מכבי יאיר רעננה, אליצור כוכב יאיר, הפועל פרדסיה, מכבי חיפה עתודה, אליצור נתניה מזרח,  קבוצות(: 12שרון)גברים ליגה א' 
 רעננה. , מכבי קיסריה, הפועל הכרמל דליה, מכבי מוצקין צעירים, מכבי פרדס חנה, אליצורהפועל ע"ח/רמות ים, ביתר כפר יונה שלום

חוף השרון, א.ס. רמת ל"ח בני יהודה ת"א, הפועל ת"א/עודפים, אליצור רמת גן, הפועל  קבוצות(: 13דן)גברים ליגה א' 
, מכבי רעננה יובל, הפועל פתח תקוה, מכבי רמת גן בלאק, מכבי ת"א דרום, אליצור וןהשרון כוכבים, אליצור פ"ת ר

 "ג.ם, סטלמך פ"ת ומכבי אורדע רעתייפ"ת/גב
הפועל נצר סירני, הפועל גזר/נען, מכבי בית דגן, ביתר ת"א/נוה אליעזר, הפועל ברנר, הפועל יפו  קבוצות(: 13מרכז)גברים ליגה א' 

 הצופים, עצמה מודיעין, אליצור לוד, עצמה באר יעקב, עלה יהוד, מכבי חולון, הפועל ברנר/עקרון ומכבי גדרה.
פועל באר שבע אסא, הפועל מטאור אשדוד, הפועל ירושלים/פסגת זאב, הפועל מטה יהודה, ה קבוצות(: 13דרום)גברים ליגה א' 

הפועל באר טוביה, ביתר ירושלים, אסא ירושלים, הפועל אילת, הפועל מתן אשדוד, הפועל חבל איילות, הפועל ירושלים מבשרת, 
 הפועל שער הנגב ומכבי ירוחם.

 
, הפועל תמרה, הפועל עראבה, הפועל עירוני אעבלין, הפועל סחנין, מכבי שפרעם, הפועל יפיע קבוצות(: 12ליגה ארצית נשים צפון)

 הפועל נחף, הפועל נצרת אורטודוקסי, הפועל קרית טבעון, מכבי כרמיאל עירוני, הפועל גליל תבור והפועל עמק הירדן/טבריה.
הפועל שפרעם, הפועל מנשה, הפועל הכרמל עוספיא, הפועל  הפועל טייבה, מכבי הוד השרון, קבוצות(:13ליגה ארצית נשים שרון)

 חיפה, הפועל לב השרון, עירוני אעבלין, מכבי חיפה ביכורים, הפועל זכרון/מעגן, אליצור נתניה עירוני, אליצור נתניה וביתר כפר יונה.
, הפועל נס ציונה, בני יהודה באהבה, מכבי בני יהודה עזר, אליצור חולון שרת, אליצור ת"א/יפו קבוצות(: 12ליגה ארצית נשים מרכז)

 ת"א/גני תקוה, בני יהודה בית דני, בני יהודה כ.באהבה, מכבי שהם, עירוני ראש העין קובי, אליצור פתח תקוה והפועל ל"ח/חוף השרון.
אסא ירושלים/פסגת  ביתר אשדוד, אסא ירושלים ורשה, מכבי רחובות, הפועל מטאור אשדוד, קבוצות(: 12ליגה ארצית נשים דרום)

 ואליצור ירושלים. הפועל ברנר,זאב, עצמה מודיעין, מלה"ש ירושלים, הפועל באר שבע, הפועל אשקלון, הפועל באר טוביה 
 

הפועל נהריה, מכבי רעננה, הפועל עמק יזרעאל, מכבי חיפה אסי, אליצור נתניה, הפועל גליל עליון,  קבוצות(: 13ליגה נוער על צפון)
  ה, הפועל גלבוע מעיינות, הפועל כפר סבא, א.ס. רמת השרון, הפועל עמק חפר, מכבי רמת גן והפועל חיפה.בני הרצלי

אליצור יבנה, עצמה מודיעין, מכבי רחובות, הפועל חולון, מכבי ראשון לציון, הפועל ירושלים, מכבי  קבוצות(: 13ליגה נוער על דרום)
 פתח תקוה, הפועל נס ציונה, הפועל תל אביב, הפועל ברנר, מכבי תל אביב, עלה אור יהודה והפועל גבעתיים.

 
 טבעון, מכבי חיפה צעירים, הפועל משגב, מכבי הוד השרון, הפועל לב השרון, הפועל קרית.קבוצות(: 15ליגה נוער לאומית צפון)

(, מכבי חדרה, מכבי זכרון יעקב, רופיןביתר כפר יונה, הפועל עפולה חן, הפועל גלבוע צעירים, הפועל יזרעאל מגדל, הפועל עמק חפר)
 מכבי קרית מוצקין, הפועל כפר סבא אורן ואליצור גבעת שמואל.

הפועל אילת, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים יובל, עירוני קרית אונו, מכבי עופר ראשל"צ, א.ס.  קבוצות(: 15לאומית דרום) ליגה נוער
אשקלון, מכבי אשדוד, הפועל ת"א/אוסישקין, מכבי מודיעין רעות, אליצור משה יבנה, הפועל חבל מודיעין, הפועל באר שבע, עלה יהוד, 

 ירושלים.הפועל גל חולון ועלה הרי 
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, הפועל מטה אשר, הפועל יןהפועל עמק הירדן/טבריה, הפועל גליל הקריה, הפועל יזרעאל מר קבוצות(: 12ליגה נוער ארצית צפון)
מגידו, הפועל נהריה, הפועל גליל תבור, הפועל נשר, הפועל יזרעאל שמשית, עצמה כפר ורדים, מכבי כרמיאל אלון והפועל גלבוע 

 מערב.
, אליצור נתניה עירוני, מכבי פרדס חנה, מכבי בקה, מכבי מכבי משה חיפה, מ.ס.אבן יהודה.קבוצות(: 12נוער ארצית שרון)ליגה 

 חיפה ביכורים, הפועל בנימינה, הפועל חוף הכרמל, הפועל בית יצחק, הפועל כפר הסבא גפן, מכבי רועי ביאליק ואליצור קרית אתא.
הפועל גבעתיים מערב, א.ס.רמת השרון שחר, בני הרצליה מרדכי, מכבי פ"ת ארקדי, עירוני קרית  קבוצות(: 12ליגה נוער ארצית דן)

"א/אוסישקין צפון, עירוני ראש העין, מכבי אנדרי ר"ג, א.ס.רמת השרון אסף, הפועל כפר קאסם, מכבי ת"א דרום תאונו עתיד, הפועל 
 ומכבי רעננה יורם.

כבי שהם, מכבי בת ים, מכבי ראשל"צ חרוב, הפועל לוד, הפועל נס ציונה אשל, עלה יהוד מ קבוצות(: 12ליגה נוער ארצית מרכז)
 סביונים, אליצור שמעון יבנה, הפועל מזכרת בתיה, הפועל מטאור אשדוד, אליצור רמלה, הפועל גדרות ומכבי גדרה.

מעלה אדומים, אליצור גוש עציון/אפרת, הפועל מואל, מכבי סאליצור ירושלים, הפועל ירושלים  קבוצות(: 12ליגה נוער ארצית דרום)
עומר/באר שבע, הפועל מטה יהודה, הפועל אילת קולוניה, הפועל מבועים/מרחבים, הפועל גן יבנה, אסא זיו ירושלים, הפועל חבל 

 .פרחיםאיילות ועצמה מודיעין 
 

חדרה, הפועל יזרעאל/מגדל, הפועל גלבוע מעיינות, מכבי אסף חיפה, הפועל נהריה, מכבי :קבוצות( 15ליגה נערים א' לאומית צפון)
מכבי זכרון יעקב, אליצור נתניה, הפועל כפר סבא תמר, מכבי רעננה, הפועל עמק חפר, הפועל משגב, הפועל עפולה, הפועל חוף 

 הכרמל, בני הרצליה וא.ס.רמת השרון.
ולון, מכבי נח רמת גן, מכבי יהושע ת"א, מכבי פתח תקוה, הפועל תל אביב, הפועל אבי ח קבוצות(: 15ליגה נערים א' לאומית דרום)

מכבי יאיר רחובות, הפועל נבון ירושלים, הפועל נס ציונה גיל, הפועל ברנר, מכבי אשדוד, אליצור יבנה עמוס, מכבי יאיר ראשל"צ, 
 הפועל ר"ג/גבעתיים, עלה אור יהודה והפועל מטה יהודה.

 
עצמה כפר ורדים, הפועל מגידו, הפועל עמק הירדן/טבריה, הפועל גליל תבור, הפועל  קבוצות(: 13צפון) תא' ארציליגה נערים 

גלבוע, הפועל יזרעאל  מעיינותהפועל יזרעאל/נהלל, הפועל נהריה, הפועל גליל עליון, הפועל מטה אשר, הפועל גלבוע, מכבי כרמיאל, 
 שמשית ומכבי קרית מוצקין.

ביתר כפר יונה, הפועל ל"ח/חוף השרון, אליצור קרית אתא, אליצור נתניה, מ.ס.אבן יהודה,  קבוצות(: 13שרון) תא' ארציליגה נערים 
הפועל עמק חפר פיליפ, הפועל חיפה, מכבי פרדס חנה, הפועל נשר, מכבי חיפה צעירים, הפועל בנימינה, מכבי תל מונד והפועל קרית 

 טבעון.
מכבי הוד השרון, מכבי ברוך ת"א, א.ס.צור רמת השרון, עירוני קרית אונו, הפועל כפר סבא :קבוצות( 13דן) א' ארציתליגה נערים 

סגל, אליצור גבעת שמואל, הפועל ת"א/אוסישקין, עירוני ראש העין, מכבי תל אביב, מכבי פ"ת עצמאות, הפועל ת"א ירוק, מכבי בת ים 
    והפועל סהר חולון.

מכבי ראשל"צ נריה, מכבי שהם, הפועל נס ציונה אגס, אליצור יבנה אלון, אליצור מודיעין,  קבוצות(: 13מרכז) א' ארציתליגה נערים 
לה יהוד, עצמה מודיעין, הפועל נצר סירני, אליצור יבנה יעקב, מכבי מודיעין רעות ומכבי עהפועל מודיעין נחשון, מכבי ראשל"צ נרקיס, 

 גדרה.
מכבי מעלה אדומים, הפועל ירושלים ליאל, הפועל ירושלים מבשרת, הפועל עומר/באר  קבוצות(: 13דרום) א' ארציתליגה נערים 

שבע, עצמה מודיעין סל, הפועל פסגת זאב ירושלים, אליצור גוש עציון, הפועל באר שבע, א.ס.אשקלון, עלה הרי ירושלים, הפועל מטה 
 יהודה/צור הדסה, הפועל מבועים מרחבים והפועל אילת.

 
מכבי חיפה, מכבי חיפה/כרמל, הפועל עמק  אליצור קרית אתא, הפועל קרית טבעון,קבוצות(:  12נערים ב' לאומית צפון) ליגה

הפועל עמק הירדן/טבריה והפועל יזרעאל, הפועל מטה אשר, הפועל גלבוע מעיינות, הפועל נהריה, הפועל גליל תבור, מכבי כרמיאל, 
 משגב.

מכבי רעננה אלון, מכבי חדרה יורם, הפועל כפר סבא אגס, אליצור נתניה, הפועל כפר סבא קבוצות(:  12ליגה נערים ב' לאומית שרון)
ברוש, מכבי זכרון יעקב, הפועל ל"ח/לב השרון, מ.ס.אבן יהודה, הפועל עמק חפר, הפועל חוף הכרמל, הפועל ע"ח/רמות ים וביתר כפר 

 יונה.
ך ר"ג, מכבי פ"ת יורם, עירוני קרית אונו, הפועל יא.ס.רמת השרון אריק, מכבי בל קבוצות(: 12לאומית דן)ליגה נערים ב' 

גבעתיים, מכבי ת"א דרום, הפועל תל אביב, בני הרצליה, הפועל ת"א/אוסישקין, מכבי תל אביב, מכבי אורנית ומכבי ת"א/גני /ר"ג
 תקוה.

 
 

https://ibasketball.co.il/
mailto:ibba@basket-ball.co.il


 

 

 

  Sderot Yehudit 36, Tel Aviv. 6157301 P.o.box 57322, Israel  |  57322ת.ד  6157301, תל אביב. 36שדרות יהודית 

 Tel: 972-3-5686666 Fax: 972-3-5686667   |  03-5686667פקס:  03-5686666טלפון: 

 ibasketball.co.il  |  ball.co.il-ibba@basket 

 
 

מכבי רחובות, מכבי ראשל"צ ורד, מכבי מודיעין מכבים, הפועל נס ציונה חרוב, עלה אור  (:קבוצות 12ליגה נערים ב' לאומית מרכז)
יהודה, מכבי שקד ראשל"צ, הפועל חבל מודיעין, הפועל רן חולון, הפועל ברנר אביב, עירוני קרית אונו עתיד, אליצור יבנה והפועל נס 

 ציונה חצב.
אמנון ירושלים, הפועל באר שבע/עומר, הפועל אילת, הפועל ברנר, א.ס.אשקלון,  להפוע קבוצות(: 12ליגה נערים ב' לאומית דרום)

 מכבי גדרה, מכבי אשדוד רתמים, עצמה מודיעין, הפועל מטה יהודה, עלה הרי ירושלים, הפועל באר שבע ומכבי אשדוד.
 

חיפה, אקדמיית וינגייט, אליצור נתניה עירוני, הפועל מגדל יזרעאל, הפועל גלבוע/מעיינות, מכבי קבוצות(:  9על צפון)-ליגה נערות א'
 דל כרום.'הפועל מנשה, הפועל לב השרון, מכבי רעננה והפועל מג

מכבי הוד השרון, הפועל  א.ס.רמת השרון, אליצור חולון, הפועל כפר סבא, הפועל ראשון לציון,קבוצות(:  9על דרום)-ליגה נערות א'
 ואסא ירושלים. יונההפועל נס צ,לב ירושלים, עצמה מודיעין 

 
מכבי חיפה, הפועל כפר סבא, הפועל גלבוע מעיינות, אליצור נתניה, הפועל הפועל מגדל יזרעאל, קבוצות(: 10על צפון)-ליגה נערות ב'

 מנשה, הפועל מטה אשר, הפועל לב השרון, הפועל כאוכב ומכבי כרמיאל.
השרון, הפועל ראשון לציון, הפועל ראשל"צ עירוני, הפועל אשקלון, בני מכבי רעננה, א.ס.רמת קבוצות(:  10על דרום)-ליגה נערות ב'

 והפועל לב ירושלים. עירוני ראש העין,יהודה ת"א, מכבי הוד השרון, הפועל נס ציונה חנה 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,בברכה
 

 נפתלי גושן
 רכז הליגות

 
 
 
 
 

 
 

 22-23שיבוצי הליגות לעונת /2022-23/129נפתלי/ליגות/כללי//0

 

https://ibasketball.co.il/
mailto:ibba@basket-ball.co.il

