
30/12/2016- ועד ה24/12/2016-ל

שיבוץ שופטים

(1) ליגת על  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:30 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחמכבי אשדודבני הרצליה11שבת - 24/12/2016 ניר קרןצחי הבדליארז גוריון

20:30 ירושלים- היכל הספורט פיס ארנה דרך בנבנישתי הפועל תל אביביהב.הפועל ירושלים  ב11שבת - 24/12/2016 ליאור בינישדוד רומנוגילי כהן

19:25 אילת - 1הספורטאים ' היכל הספורט בגין רחמכבי חיפההפועל אילת11ראשון - 25/12/2016 דוד איזמירליגיא שמואליעמית בלק

19:30 אשקלון - 37בן גוריון ' היכל הספורט שדהפועל חולוןמכבי קרית גת11ראשון - 25/12/2016 אלי מרוןאלעד ליבוביץעומר אסתרון

19:35 גן נר  - הפועל נהריההפועל גליל גלבוע11ראשון - 25/12/2016 ברק ליברמןפיני רימוןכפיר מועלם

21:05 ראשון לציון - 21גולדה מאיר '  רחמכבי תל אביבמכבי ראשון לציון11שני - 26/12/2016 אורי שלהבידן ילוןספי שמש

20:30 גן נר  - הפועל חולוןהפועל גליל גלבוע12רביעי - 28/12/2016 דוד קולנגיעופר מנהייםגילי כהן

21:05 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחיהב.הפועל ירושלים  בבני הרצליה12רביעי - 28/12/2016 יוחאי שולמןכפיר מועלםספי שמש

19:20 נהריה- שכונת עין שרה , האיריס' היכל הספורט רחמכבי קרית גתהפועל נהריה10חמישי - 29/12/2016 ניר מאירסוןאייל פוהורילסעמית בלק

19:30 אילת - 1הספורטאים ' היכל הספורט בגין רחמכבי ראשון לציוןהפועל אילת3חמישי - 29/12/2016 אסף אוברלנדרפיני רימוןצחי הבדלי

19:40 תל אביב - 27אייזיק רמבה ' דרייב אין רחמכבי חיפההפועל תל אביב12חמישי - 29/12/2016 גיא סימאנידן ילוןעומר אסתרון

(2) לאומית  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
20:30 נס ציונה - 26דוד אלעזר ' לב המושבה רחהפועל חיפההפועל נס ציונה12שבת - 24/12/2016 מרקו בניאיציק טולדוניר מאירסון

19:00 כפר סבא - 51ר "אז' תיכון היובל רחהפועל מגדל העמקהפועל כפר סבא12שלישי - 27/12/2016 אור זרוריואב לובושיץרותם קוזה

19:00 קיבוץ כפר בלום- היכל הספורט  עפולה/הפועל גלבועהפועל גליל עליון צפת12שלישי - 27/12/2016 אסף אנגלברגערן שמואלדרור גלפז

19:00 באר שבע - 4ל "האצ'  רחמכבי רעננהש"ב/הפועל באר שבע12שלישי - 27/12/2016 שגיא שדהגיל גורדוןגיא סימאני

19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים מכבי הוד השרון סנועירוני רמת גן12שלישי - 27/12/2016 שלומי מערבירועי נקרתומי וובר

19:00 קרית אתא - 11דוד רמז '  רחמכבי רחובותאליצור קרית אתא12שלישי - 27/12/2016 ארנון לביאיק'צ'ירון צזיו רדומסקי

19:30 רמת השרון - 20ארלוזורוב ' ס אורנים רח"ביגבעתיים/ג"הפועל ררמת השרון. ס.א12שלישי - 27/12/2016 ינון גיאאלכס נפתלישי מרון

2 מתוך 1עמוד 

21/12/201621:59-הודפס ב בשעה

©י ברק ליברמן "תכנון ובניה ע
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30/12/2016- ועד ה24/12/2016-ל

שיבוץ שופטים

(21) ליגת על נשים  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:10 רמת השרון - 20ארלוזורוב ' ס אורנים רח"בימכבי אשדוד נשיםרמת השרון. ס.א8שני - 26/12/2016 שלומי מערבירותם קוזהאייל פוהורילס

19:00 פתח תקווה - 20פתח תקווה אמסטרדם בני הרצליההפועל פתח תקוה8שני - 26/12/2016 ינון גיאערן שמואלברק ליברמן

19:00 זכרון יעקב - 1מעוף הציפור ' תיכון המושבה רחאליצור חולוןמעגן/הפועל זכרון8שני - 26/12/2016 מרקו בניתומי ווברשי מרון

19:00 ראשון לציון - 123גן נחום הרצל מכבי רעננההפועל ראשלצ עירוני8שני - 26/12/2016 אור זרוראסף אנגלברגזיו רדומסקי

(301) גביע המדינה לנשים  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:00 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זמכבי רעננהמכבי אשדוד נשים1818חמישי - 29/12/2016 גיל גורדוןליאור בינישעופר מנהיים

2 מתוך 2עמוד 

21/12/201621:59-הודפס ב בשעה

©י ברק ליברמן "תכנון ובניה ע

09-74415000544-556-333:טלפון :ל"דוא,  :פקס,  :נייד,   09-7441500barak@thespark.co.il


