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 לכבוד
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 ג.א.נ,
 
 

 בליגות ישינוהנדון: 
 
 

( תשחק בליגה א' צפון במקום 1564קבוצת הפועל אבן סנאן)קב מס'  .1
 ( שהתפרקה.123כרמיאל)קב מס' מכבי 

( תשחק בליגה א' צפון במקום הפועל 642קבוצת הפועל נשר)קב מס'  .2
 גלבוע ותיקים שירדה לליגה ב'.

( תשחק בליגה א' צפון במקום 10925קבוצת מכבי נדב כרמיאל)קב מס'  .3
 מכבי עירוני כרמיאל שעלתה לליגה ארצית.

יגה א' שרון במקום ( תשחק בל6402קבוצת הפועל נוה שאנן)קב מס'  .4
 מכבי מוצקין צעירים שהתפרקה.

( תשחק בליגה א' שרון במקום 10443קבוצת מכבי זכרון יעקב)קב מס'  .5
 אליצור כוכב יאיר שירדה לליגה ב'.

( תשחק בליגה ארצית נשים שרון 1622קבוצת הפועל פתח תקוה)קב מס'  .6
 במקום הפועל לב השרון שהתפרקה.

( תשחק בליגה ארצית נשים מרכז 10645קבוצת הפועל יפו)קב מס'  .7
 במקום אליצור חולון שרת שהתפרקה.

( תשחק בליגה נערות ב' על צפון 4772קבוצת עירוני אעבלין)קב מס'  .8
 במקום הפועל מטה אשר שהתפרקה.

( תשחק בליגה נערות ב' על דרום 5289קבוצת עצמה מודיעין)קב מס'  .9
 קה.( שהתפר2921במקום הפועל ראשון לציון)קב מס' 

) תשחק בליגה נוער ארצית דרום 1קבוצת הפועל באר טוביה)קב מס'  .10
 במקום הפועל חבל איילות שהתפרקה.

( תשחק בליגה נוער ארצית 5655קבוצת מכבי אשדוד ביאליק)קב מס'  .11
 מרכז במקום הפועל גדרות שהתפרקה.

( תשחק בליגה נערים ב' 7428קבוצת אליצור גבעת שמואל חן)קב מס'  .12
 במקום מכבי אורנית שירדה למחוזית.לאומית דן 

( תשחק בליגה נערים א' ארצית 10315קבוצת מכבי קדימה/צורן)קב מס'  .13
 שרון במקום מ.ס. אבן יהודה שהתפרקה.

( תשחק בליגה נערים א ארצית מרכז 589קבוצת הפועל גן יבנה)קב מס'  .14
 במקום אליצור יעקב יבנה שירדה לליגה מחוזית.

( תשחק בליגה ילדים א' לאומית 4591)קב מס' קבוצת א.ס.אשקלון כוכב .15
 דרום במקום הפועל ערבה שירדה למחוזית.

( תשחק בליגה ילדים א' 5808קבוצת עירוני ראש העין)קבוצה מס'  .16
 לאומית שרון במקום אליצור שומרון קנה שירדה לליגה מחוזית.
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לאומית צפון ( תשחק בליגה ילדים א' 397קבוצת הפועל משגב)קב מס'  .17
 במקום הפועל טבריה/עמק הירדן.

( תשחק בליגה ילדים א' 1561קבוצת מכבי קרית מוצקין)קב מס'  .18
 לאומית חיפה במקום הפועל זבולון/נופית שהתפרקה.

( תשחק בליגה ילדים א' לאומית שפלה 7211קבוצת אליצור לוד)קב מס'  .19
 במקום אליצור רחובות שירדה לליגה מחוזית.

( תשחק בליגה א' דרום במקום 7599גן יבנה)קב מס'  קבוצת הפועל .20
 ער הנגב שירדה לליגה ב'.שהפועל 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 

 בכבוד רב,
 

 נפתלי גושן        
 רכז הליגות        
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