שיבוץ שופטים
ל 07/12/2019-ועד ה12/12/2019-
ליגת על ()1
תאריך

שעה מחזור

קבוצה ביתית

קבוצה אורחת

ראש צוות

שופט 1

שופט 2

מגרש

 - 07/12/2019שבת
 - 07/12/2019שבת

18:00
20:00

9
9

הפועל נס ציונה
הפועל ירושלים

מכבי ראשון לציון
הפועל גלבוע/גליל

גילי כהן
דוד רומנו

אלעד ליבוביץ
דן ילון

ליאור ביניש
אדר פאר

לב המושבה רח' דוד אלעזר  - 26נס ציונה
היכל הספורט פיס ארנה דרך בנבנישתי  -ירושלים

 - 08/12/2019ראשון
 - 08/12/2019ראשון

19:00
21:00

9
9

הפועל באר שבע
מכבי תל אביב

מכבי חיפה
הפועל חולון

ספי שמש
כפיר מועלם

ניר מאירסון
עופר מנהיים

אור זרור
צחי הבדלי

רח' האצ"ל  - 4באר שבע
היכל מנורה מבטחים רח' יגאל אלון  - 51תל אביב

 - 09/12/2019שני
 - 09/12/2019שני

19:30
19:45

9
9

הפועל אילת
הפועל נהריה

הפועל תל אביב
מכבי אשדוד

עמית בלק
עומר אסתרון

גיא שמואלי
אורי שלהבי

גיל גורדון
ערן שמואל

היכל הספורט בגין רח' הספורטאים  - 1אילת
היכל הספורט רח' האיריס ,שכונת עין שרה  -נהריה

לאומית ()2
תאריך

שעה מחזור

קבוצה ביתית

קבוצה אורחת

ראש צוות

שופט 1

שופט 2

 - 08/12/2019ראשון

19:30

7

אליצור נתניה

הפועל עפולה

פיני רימון

גיא סימאני

 שלישי שלישי שלישי שלישי שלישי -שלישי

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

7
7
7
7
7
7

מכבי קרית מוצקין
בני הרצליה
אליצור קרית אתא
מכבי הוד השרון
הפועל חבל מודיעין
הפועל גליל עליון/שמיר

א.ס .רמת השרון
אליצור יבנה
אליצור אשקלון
הפועל ר"ג/גבעתיים
מכבי רעננה
הפועל חיפה

אליהו מרון
גיא שמואלי
אורי שלהבי
ברק ליברמן
תומי וובר
רותם קוזה

ירון צ'צ'יק
דרור גלפז
אושר בניטה
ניר קרן
רווה שרף
יוחאי שולמן
אליאס אבו ערב אהוד ארנברג
אסף אנגלברג נטלי גליוק
אופיר וייסטוך
ארנון לביא

10/12/2019
10/12/2019
10/12/2019
10/12/2019
10/12/2019
10/12/2019

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

איציק טולדו

מגרש
בי"ס ישורון רח' שמואל הנציב  -נתניה
היכל גושן רח' דקר  - 4קרית מוצקין
תיכון היובל רח' רש"י  - 24הרצליה
רח' דוד רמז  - 11קרית אתא
חטיבת עתידים רח' יאנוש קורצק  -הוד השרון
חט"ב נחשון רח' מודיעים  - 10שהם
היכל הספורט  -קיבוץ כפר בלום

הודפס ב-

עמוד  1מתוך 2
 05/12/2019בשעה 15:26

שיבוץ שופטים
ל 07/12/2019-ועד ה12/12/2019-
ליגת על נשים ()52
תאריך
09/12/2019
09/12/2019
09/12/2019
09/12/2019
09/12/2019

 שני שני שני שני -שני

שעה מחזור
17:00
19:00
19:00
19:00
19:00

6
6
6
6
6

קבוצה ביתית
מכבי אשדוד
אליצור חולון
הפועל ראשון לציון
אליצור רמלה
מכבי רעננה

קבוצה אורחת
מכבי רמת גן
הפועל פתח תקווה
א.ס .רמת השרון
בני הרצליה
מכבי חיפה

ראש צוות
אדר פאר
נעם גורדון
יואב לובושיץ
אלכס נפתלי
דוד קולנגי

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

שופט 1

שופט 2

דביר רניש
אליהו מרון
אופיר וייסטוך נטלי גליוק
אושר בניטה
זיו רדומסקי
אליאס אבו ערב רווה שרף
עידו מערבי
ירון צ'צ'יק

מגרש
תיכון מקיף ז' רובע סיטי ,העצמאות  - 62אשדוד
אולם השרון רחוב פנחס איילון  - 20חולון
גן נחום הרצל  - 123ראשון לציון
קרית מנחם רח' יאיר שטרן  - 29רמלה
היכל תיכון אביב רח' הפרחים  - 1רעננה

הודפס ב-

עמוד  2מתוך 2
 05/12/2019בשעה 15:26

