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הנדון :שינוי בליגות
 .1קבוצת הפועל גלבוע(קבוצה מס'  )3657תשחק בליגה לאומית נשים ולא בליגת על לנשים.
 .2קבוצות אליצור גוש עציון(קבוצה מס'  )7262תשחק בליגה נוער ארצית דרום במקום הפועל להבים שירדה
למחוזית.
 .3קבוצת מכבי יאיר רחובות(קבוצה מס'  )579תשחק בליגה נערים א' לאומית דרום במקום
מכבי ראשל"צ נרקיס שירדה לארצית.
 .4קבוצת א.ס.רמת השרון צור(קבוצה מס' )1087תשחק בליגה נערים א' ארצית שרון במקום מכבי הוד השרון אגוז
שירדה למחוזית.
 .5קבוצת מכבי נרקיס ראשל"צ(קבוצה מס'  )2554תשחק בליגה נערים א' ארצית מרכז במקום
מכבי יאיר רחובות שעלתה לליגה לאומית.
 .6קבוצת מכבי מכבים/רעות(קבוצה מס'  )7217תשחק בליגה נערים א' ארצית מרכז במקום אליצור קבוצת יבנה
שירדה למחוזית.
 .7קבוצת הפועל קרית טבעון(קבוצה מס'  )2176והפועל חוף הכרמל(קבוצה מס'  )7900ישחקו בליגה נערים ב'
לאומית שרון במקום מכבי קיסריה והפועל מנשה שירדו למחוזית.
 .8קבוצת הפועל מרנין טבעון(קבוצה מס'  )7542תשחק בליגה ילדים א' לאומית צפון במקום הפועל נצרת
אורטודוקסי שירדה למחוזית.
 .9קבוצת הפועל זבולון נופית(קבוצה מס'  )6475תשחק בליגה ילדים א' לאומית חיפה במקום הפועל
נעם שמשית שירדה לליגה מחוזית.
.10קבוצת מכבי בקה(קבוצה מס'  )7927תשחק בליגה ילדים א' לאומית שומרון במקום הפועל מנשה שירדה
למחוזית.
.11קבוצות הפועל עומר(קבוצה מס'  )2136וביתר אשדוד(קבוצה מס'  )573ישחקו בליגה ילדים א' לאומית דרום
במקום מכבי אשדוד היובל והפועל לכיש שירדו למחוזית.
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.12קבוצות מכבי אום אל פחם(קבוצה מס'  )7126ומכבי אעבלין(קבוצה מס'  )5623ישחקו בליגה נערות א' לאומית
צפון במקום הפועל מגדל כרום והפועל הכרמל/עוספיא שירדו למחוזית.
.13קבוצת הפועל מנשה(קבוצה מס'  )6430תשחק בליגה נערות א' לאומית דרום במקום אסא ירושלים שירדה
למחוזית.
.14קבוצת הפועל עמק הירדן/טבריה(קבוצה מס'  )7551תשחק בליגה נערות ב' לאומית צפון במקום
מ.ס.אבן יהודה שירדה לארצית.
.15קבוצת הפועל נס ציונה(קבוצה מס'  )7637תשחק בליגה נערות ב' לאומית דרום במקום מכבי הס רעננה
שהתפרקה.
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