
25/01/2019-ה ועד 19/01/2019-ל

שופטים שיבוץ

(1)  על ליגת 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
20:15 נס ציונה - 26דוד אלעזר ' לב המושבה רחהפועל נהריההפועל נס ציונה15שבת - 19/01/2019 אלכס נפתליצחי הבדליאלעד ליבוביץ

20:50 ירושלים- היכל הספורט פיס ארנה דרך בנבנישתי הפועל גליל גלבועהפועל ירושלים15שבת - 19/01/2019 ניר מאירסוןפיני רימוןגילי כהן

19:00 חולון - 210ירושלים ' היכל טוטו וינר שדש"ב/הפועל באר שבעהפועל חולון יונט15ראשון - 20/01/2019 גיל גורדוןכפיר מועלםספי שמש

21:05 תל אביב - 27אייזיק רמבה ' דרייב אין רחמכבי תל אביבהפועל תל אביב15ראשון - 20/01/2019 אורי שלהביעמית בלקעומר אסתרון

20:10 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחהפועל אילתבני הרצליה15שני - 21/01/2019 יואב לובושיץאייל פוהורילסעופר מנהיים

20:30 ראשון לציון - 21גולדה מאיר '  רחמכבי אשדודמכבי ראשון לציון15שני - 21/01/2019 ערן שמואלדן ילוןארז גוריון

19:25 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זהפועל תל אביבמכבי אשדוד11חמישי - 24/01/2019 גיא שמואליליאור בינישדוד רומנו

(2)  לאומית 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
20:30 כפר סבא - 51ר "אז' תיכון היובל רחאליצור יבנההפועל כפר סבא שלום13שבת - 19/01/2019 אופיר וייסטוךאור זרורגיא סימאני

19:00 נתניה- שמואל הנציב ' ס ישורון רח"בימכבי רחובותאליצור נתניה עירוני16שלישי - 22/01/2019 אליאס אבו ערבארנון לביאתומי וובר

19:00 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקאתא.אליצור קמכבי חיפה16שלישי - 22/01/2019 נעם גורדוןניר קרןרותם קוזה

19:30 אשקלון - 37בן גוריון ' היכל הספורט שדאליצור יבנהאליצור אשקלון איתו16שלישי - 22/01/2019 אסף אנגלברגיוחאי שולמןאדר פאר

19:30 קיבוץ כפר בלום- היכל הספורט  הפועל חיפההפועל גליל עליון צפת16שלישי - 22/01/2019 עידו מערביאיציק טולדודוד קולנגי

19:30 הוד השרון- יאנוש קורצק ' חטיבת עתידים רחגבעתיים/ג"הפועל רמכבי הוד השרון16שלישי - 22/01/2019 עומר פיינטוךדרור גלפזברק ליברמן

19:30 רעננה - 4ח "תיכון מטרווסט הפלמהפועל כפר סבא שלוםמכבי רעננה16שלישי - 22/01/2019 יוסף גזליק'צ'ירון צאליהו מרון

20:30 קרית מוצקין - 4דקר ' היכל גושן רחהפועל עפולהמכבי מוצקין טופ סקיי16שלישי - 22/01/2019 שגיא שדהאור זרורליאור ביניש

2 מתוך 1עמוד 

17/01/201914:24-הודפס ב בשעה
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25/01/2019-ה ועד 19/01/2019-ל

שופטים שיבוץ

(52)  נשים על ליגת 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
17:00 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחרמת השרון. ס.אבני הרצליה14שני - 21/01/2019 יוסף גזליוחאי שולמןגיא סימאני

17:00 רמלה - 29יאיר שטרן ' קרית מנחם רחמכבי אשדוד נשיםאליצור נוה דוד רמלה14שני - 21/01/2019 אדר פאראור זרורליאור ביניש

19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים אליצור חולוןמכבי רמת חן14שני - 21/01/2019 עומר פיינטוךגיל גורדוןרותם קוזה

19:00 פתח תקווה - 3ס יצחק שמיר אחים בכר "ביהבני יהודה ציונטרוניקת רוני"הפועל פ14שני - 21/01/2019 עידו מערביניר קרןתומי וובר

19:00 רעננה - 1הפרחים ' היכל תיכון אביב רחהפועל ראשלצ עירונימכבי רעננה14שני - 21/01/2019 נטלי גליוקיק'צ'ירון צדוד קולנגי

18:10 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים אליצור נוה דוד רמלהמכבי רמת חן15חמישי - 24/01/2019 אסף אנגלברגיואב לובושיץניר מאירסון

19:00 רמת השרון - 20ארלוזורוב ' ס אורנים רח"בימכבי רעננהרמת השרון. ס.א15חמישי - 24/01/2019 אליאס אבו ערבאיציק טולדואלכס נפתלי

19:00 חולון - 20יצחק רבין ' ס קציר רח"אולם ביבני הרצליהאליצור חולון15חמישי - 24/01/2019 עידו מערביאליהו מרוןאייל פוהורילס

19:00 ראשון לציון - 123גן נחום הרצל ת רוני"הפועל פהפועל ראשלצ עירוני15חמישי - 24/01/2019 אושר בניטהדרור גלפזערן שמואל

19:00 תל אביב- התקווה ' שכ, 4בית דני סמטת כביר מכבי אשדוד נשיםבני יהודה ציונטרוניק15חמישי - 24/01/2019 אופיר וייסטוךברק ליברמןפיני רימון

2 מתוך 2עמוד 

17/01/201914:24-הודפס ב בשעה
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