
13/01/2017- ועד ה07/01/2017-ל

שיבוץ שופטים

(1) ליגת על  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:30 חולון - 210ירושלים ' היכל טוטו וינר שדהפועל נהריההפועל חולון13שבת - 07/01/2017 גיא סימאניאלעד ליבוביץדוד רומנו

20:30 ראשון לציון - 21גולדה מאיר '  רחהפועל תל אביבמכבי ראשון לציון13שבת - 07/01/2017 ניר קרןגיא שמואליספי שמש

20:20 ירושלים- היכל הספורט פיס ארנה דרך בנבנישתי מכבי קרית גתיהב.הפועל ירושלים  ב13ראשון - 08/01/2017 דוד איזמירליאייל פוהורילסגילי כהן

21:05 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקבני הרצליהמכבי חיפה13ראשון - 08/01/2017 דוד קולנגיניר מאירסוןעמית בלק

19:40 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זהפועל גליל גלבועמכבי אשדוד13שני - 09/01/2017 אורי שלהביליאור בינישספי שמש

19:45 אילת - 1הספורטאים ' היכל הספורט בגין רחמכבי תל אביבהפועל אילת13שני - 09/01/2017 אלי מרוןעופר מנהייםכפיר מועלם

(2) לאומית  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:00 עפולה- עפולה עילית , יצחק רבין' היכל הספורט שדהפועל נס ציונהעפולה/הפועל גלבוע13שבת - 07/01/2017 אור זרוררועי נקראסף אוברלנדר

19:30 רעננה - 4ח "תיכון מטרווסט הפלמרמת השרון. ס.אמכבי רעננה13שבת - 07/01/2017 ארנון לביאערן שמואלרותם קוזה

20:00 מגדל העמק- ס יערת העמק  "ביש"ב/הפועל באר שבעהפועל מגדל העמק13שבת - 07/01/2017 שלומי מערבימרקו בניאיציק טולדו

19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים הפועל גליל עליון צפתגבעתיים/ג"הפועל ר14שלישי - 10/01/2017 ינון גיאדרור גלפזאסף אוברלנדר

19:00 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקהפועל כפר סבאהפועל חיפה14שלישי - 10/01/2017 אלכס נפתליאיציק טולדוברק ליברמן

19:00 עפולה- עפולה עילית , יצחק רבין' היכל הספורט שדעירוני רמת גןעפולה/הפועל גלבוע14שלישי - 10/01/2017 שלומי מערבייק'צ'ירון צרותם קוזה

19:30 הוד השרון- יאנוש קורצק ' חטיבת עתידים רחהפועל מגדל העמקמכבי הוד השרון סנו14שלישי - 10/01/2017 שגיא שדהתומי ווברערן שמואל

19:30 רעננה - 4ח "תיכון מטרווסט הפלמאליצור קרית אתאמכבי רעננה14שלישי - 10/01/2017 מרקו בנירועי נקרגיל גורדון

19:00 רחובות - 2מיכאל כהן ' היכל הספורט קציר רחהפועל נס ציונהמכבי רחובות14רביעי - 11/01/2017 אור זרורשי מרוןיוחאי שולמן

19:30 רמת השרון - 20ארלוזורוב ' ס אורנים רח"ביש"ב/הפועל באר שבערמת השרון. ס.א14חמישי - 12/01/2017 אסף אנגלברגארנון לביאיואב לובושיץ

2 מתוך 1עמוד 

05/01/201722:55-הודפס ב בשעה

©י ברק ליברמן "תכנון ובניה ע
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13/01/2017- ועד ה07/01/2017-ל

שיבוץ שופטים

(21) ליגת על נשים  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:10 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחאליצור חולוןבני הרצליה11שני - 09/01/2017 שגיא שדהיואב לובושיץיוחאי שולמן

19:00 פתח תקווה - 20פתח תקווה אמסטרדם מכבי רעננההפועל פתח תקוה11שני - 09/01/2017 ערן שמואלאסף אנגלברגרותם קוזה

19:00 זכרון יעקב - 1מעוף הציפור ' תיכון המושבה רחהפועל ראשלצ עירונימעגן/הפועל זכרון11שני - 09/01/2017 מרקו בניאלכס נפתליאלעד ליבוביץ

19:00 רמת השרון - 20ארלוזורוב ' ס אורנים רח"בימכבי רמת חןרמת השרון. ס.א11שני - 09/01/2017 ינון גיאשי מרוןאסף אוברלנדר

(301) גביע המדינה לנשים  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים מעגן/הפועל זכרוןמכבי רמת חן1414חמישי - 12/01/2017 שגיא שדהדרור גלפזליאור ביניש

19:00 פתח תקווה - 20פתח תקווה אמסטרדם בני הרצליההפועל פתח תקוה1414חמישי - 12/01/2017 שלומי מערביאיציק טולדואורי שלהבי

19:00 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זאליצור חולוןמכבי אשדוד נשים1414חמישי - 12/01/2017 יק'צ'ירון צתומי ווברניר קרן

19:40 ראשון לציון - 123גן נחום הרצל רמת השרון. ס.אהפועל ראשלצ עירוני1414חמישי - 12/01/2017 אור זרורגיל גורדוןכפיר מועלם

2 מתוך 2עמוד 

05/01/201722:55-הודפס ב בשעה
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