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    לכבוד
    04, קבוצות ליגה נוער ארצית מרכז

 40, לאומית צפון' קבוצות ליגה נערים א
 45, ארצית צפון' קבוצות ליגה נערים א

 45, ארצית שרון' קבוצות ליגה נערים א
       16, ארצית דרום' נערים אקבוצות ליגה 

 27, לאומית צפון' קבוצות ליגה נערים ב
 27, לאומית שרון' קבוצות ליגה נערים ב
 55, א"לאומית ת' קבוצות ליגה ילדים א
 54, לאומית מרכז' קבוצות ליגה ילדים א
 56, לאומית דרום' קבוצות ליגה ילדים א

 671, לאומית צפון' קבוצות ליגה נערות א
 677, לאומית צפון' קבוצות ליגה נערות ב

 670, לאומית דרום' קבוצות ליגה נערות ב
 
 ,  .נ.א.ג

 שינוי בליגות:  הנדון
 
, רמת אפעל. ס.במקום מ, תשחק בליגה נוער ארצית מרכז( 330' קבוצה מס)מכבי גדרה  .0

 .שביקשה לרדת לליגה נוער מחוזית

 
במקום , לאומית צפון' תשחק בליגה נערים א( 000' קבוצה מס)קבוצת מכבי חיפה צעירים  .6

 .שביקשה לרדת לליגה ארצית, מכבי קרית ביאליק
 

במקום , לאומית צפון' תשחק בליגה נערים א( 662' קבוצה מס)קבוצת הפועל גלבוע מרכז  .3
 .ארצית' שביקשה לרדת לליגה נערים א, הפועל ניב עפולה

 
במקום , ארצית צפון' תשחק בליגה נערים א( 333' קבוצה מס)קבוצת הפועל ניב עפולה  .0

 .שעלתה ללאומית, הפועל גלבוע מרכז
 

במקום ,ארצית צפון' תשחק בליגה נערים א( 0655' צה מסוקב)קבוצת מכבי קרית ביאליק  .5
 .שעלתה ללאומית, מכבי חיפה צעירים
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במקום , ארצית שרון' תשחק בליגה נערים א( 5643' קבוצה מס)קבוצת הפועל קלנסווה  .2
 .מכבי תל אביב שביקשה לרדת לליגה ארצית מחוזית

 
ארצית ' א יםתשחק בליגה נער( 5440' קבוצה מס)אורנים /קבוצת הפועל חבל מודיעין .3

 .שהתפרקה, במקום הפועל גדרות, דרום
 

, לאומית צפון' תשחק בליגה נערים ב( 5043' קבוצה מס) קבוצת מכבי קרית מוצקין .2
 .שביקשה לרדת לליגה מחוזית, במקום הפועל נצרת אורתודוקסים

 
, לאומית צפון' תשחק בליגה נערים ב( 5342' קבוצה מס)קבוצת מכבי קרית ביאליק  .0

 .שביקשה לרדת לליגה מחוזית, במקום הפועל גלבוע מרכז
 

במקום , לאומית שרון' תשחק בליגה נערים ב( 3030' קבוצה מס)קבוצת ביתר כפר יונה  .04
 .לליגה מחוזית שביקשה לרדת, הפעל כפר סבא
 

במקום , א"לאומית ת' תשחק בליגה ילדים א( 5242' קבוצה מס)קבוצת עירוני ראש העין  .00
 .שביקשה לרדת לליגה מחוזית, מכבי תל אביב
 

במקום , לאומית מרכז' תשחק בליגה ילדים א( 3332' צה מסקבו)קבוצת הפועל ברנר  .06
 .מכבי גדרה

 
במקום , דרוםלאומית ' תשחק בליגה ילדים א( 6665' קבוצה מס)קבוצת מכבי גדרה  .03

 .הפועל ברנר

 
במקום הפועל , לאומית צפון' תשחק בליגה נערות א( 0333' קבוצה מס)קבוצת הפועל נחף  .00

 .מחוזית' לליגה נערות א שביקשה לרדת, עירוני אעבלין
 

במקום , לאומית צפון' תשחק בליגה נערות ב( 303' קבוצה מס)קבוצת הפועל תמרה  .05
 .מחוזית' לליגה נערות ב שביקשה לרדת ,הפועל עמק יזרעאל

 
במקום , לאומית דרום' ב ותתשחק בליגה נער( 3020' סקבוצה מ) ןקבוצת אליצור חולו .02

 .מכבי אשדוד שביקשה לרדת לליגה נערים מחוזית
 

 , בכבוד רב        
 

 נפתלי גושן        
 רכז הליגות        
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