שיבוץ שופטים
ל 24/11/2018-ועד ה30/11/2018-
ליגת על ()1
תאריך

שעה מחזור

קבוצה ביתית

קבוצה אורחת

ראש צוות

 - 24/11/2018שבת
 - 24/11/2018שבת
 - 24/11/2018שבת

19:00
19:20
21:00

8
8
8

הפועל חולון יונט
הפועל אילת
הפועל באר שבע/ב"ש

בני הרצליה
הפועל נהריה
הפועל ירושלים

גילי כהן
דן ילון
עומר אסתרון

 - 25/11/2018ראשון
 - 25/11/2018ראשון
 - 25/11/2018ראשון

18:50
19:00
20:40

8
8
8

הפועל גליל גלבוע
הפועל תל אביב
מכבי תל אביב

מכבי אשדוד
הפועל נס ציונה
מכבי ראשון לציון

כפיר מועלם
עמית בלק
ספי שמש

שופט 1

שופט 2

אייל פוהורילס יואב לובושיץ
גיא סימאני
פיני רימון
ניר מאירסון
ארז גוריון
עופר מנהיים
אורי שלהבי
דוד רומנו

דוד קולנגי
ערן שמואל
ליאור ביניש

מגרש
היכל טוטו וינר שד' ירושלים  - 210חולון
היכל הספורט בגין רח' הספורטאים  - 1אילת
רח' האצ"ל  - 4באר שבע
 גן נרדרייב אין רח' אייזיק רמבה  - 27תל אביב
היכל מנורה מבטחים רח' יגאל אלון  - 51תל אביב

לאומית ()2
תאריך
 - 24/11/2018שבת
 - 24/11/2018שבת
27/11/2018
27/11/2018
27/11/2018
27/11/2018
27/11/2018

 שלישי שלישי שלישי שלישי -שלישי

שעה מחזור

קבוצה ביתית

קבוצה אורחת

ראש צוות

שופט 1

שופט 2

מגרש

20:00
20:30

8
8

הפועל ר"ג/גבעתיים
הפועל כפר סבא שלום

הפועל חיפה
מכבי מוצקין טופ סקיי

גיא שמואלי
רותם קוזה

נעם גורדון
איציק טולדו

ארנון לביא
יוסף גזל

זיסמן דרך הטייסים  - 85רמת גן
תיכון היובל רח' אז"ר  - 51כפר סבא

19:00
19:00
19:00
19:30
19:30

8
8
8
8
8

אליצור ק.אתא
אליצור יבנה
מכבי חיפה
אליצור אשקלון איתו
מכבי הוד השרון

מכבי רעננה
הפועל עפולה
אליצור נתניה עירוני
הפועל גליל עליון צפת
מכבי רחובות

תומי וובר
אליהו מרון
אלכס נפתלי
צחי הבדלי
אדר פאר

זיו רדומסקי
דרור גלפז
ניר קרן
ברק ליברמן
אור זרור

אסף אנגלברג
אופיר וייסטוך
שי מרון
אושר בניטה
שגיא שדה

רח' דוד רמז  - 11קרית אתא
היכל הספורט ע"ש רלף קליין רח' הדוגית  - 22יבנה
היכל הספורט דרך פיק"א רוממה  -חיפה
היכל הספורט שד' בן גוריון  - 37אשקלון
חטיבת עתידים רח' יאנוש קורצק  -הוד השרון

תכנון ובניה ע"י ברק ליברמן ©
טלפון , 09-7441500 :נייד , 0544-556-333 :פקס , 09-7441500:דוא"לbarak@thespark.co.il :

הודפס ב-

עמוד  1מתוך 2
 22/11/2018בשעה 09:14

שיבוץ שופטים
ל 24/11/2018-ועד ה30/11/2018-
ליגת על נשים ()52
תאריך
26/11/2018
26/11/2018
26/11/2018
26/11/2018
26/11/2018

 שני שני שני שני -שני

שעה מחזור
18:10
19:00
19:00
19:00
19:00

5
5
5
5
5

קבוצה ביתית

קבוצה אורחת

מכבי אשדוד נשים
בני יהודה ציונטרוניק
אליצור חולון
א.ס .רמת השרון
הפועל ראשלצ עירוני

אליצור נוה דוד רמלה
הפועל פ"ת רוני
מכבי רמת חן
בני הרצליה
מכבי רעננה

ראש צוות
גיל גורדון
שי מרון
דוד רומנו
כפיר מועלם
ניר קרן

תכנון ובניה ע"י ברק ליברמן ©
טלפון , 09-7441500 :נייד , 0544-556-333 :פקס , 09-7441500:דוא"לbarak@thespark.co.il :

שופט 1
אליהו מרון
ירון צ'צ'יק
אדר פאר
איציק טולדו
אור זרור

שופט 2

מגרש

תיכון מקיף ז' רובע סיטי ,העצמאות  - 62אשדוד
שגיא שדה
בית דני סמטת כביר  ,4שכ' התקווה  -תל אביב
עומר פיינטוך
אולם בי"ס קציר רח' יצחק רבין  - 20חולון
נטלי גליוק
אליאס אבו ערב בי"ס אורנים רח' ארלוזורוב  - 20רמת השרון
רח' גולדה מאיר  - 21ראשון לציון
אושר בניטה

הודפס ב-

עמוד  2מתוך 2
 22/11/2018בשעה 09:14

