
16/01/2020-ה ועד 11/01/2020-ל

שופטים שיבוץ

(1)  על ליגת 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:10 ראשון לציון - 21גולדה מאיר '  רחהפועל נס ציונהמכבי ראשון לציון20שבת - 11/01/2020 גיל גורדוןפיני רימוןארז גוריון

20:00 חולון - 210ירושלים ' היכל טוטו וינר שדמכבי תל אביבהפועל חולון20שבת - 11/01/2020 נעם גורדוןאלעד ליבוביץעומר אסתרון

20:00 גן נר  - הפועל ירושליםגליל/הפועל גלבוע20ראשון - 12/01/2020 דוד קולנגיליאור בינישעמית בלק

20:00 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זהפועל נהריהמכבי אשדוד20שני - 13/01/2020 דוד איזמירליניר מאירסוןכפיר מועלם

20:30 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקהפועל באר שבעמכבי חיפה20שני - 13/01/2020 אלכס נפתלירותם קוזהעופר מנהיים

21:00 תל אביב - 27אייזיק רמבה ' דרייב אין רחהפועל אילתהפועל תל אביב20שני - 13/01/2020 אור זרוראורי שלהבידוד רומנו

(2)  לאומית 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:00 רמת השרון - 13יצחק אלחנן ' קרית יערים רחגבעתיים/ג"הפועל ררמת השרון. ס.א13שלישי - 14/01/2020 עידו מערבידרור גלפזיוחאי שולמן

19:00 קרית מוצקין - 4דקר ' היכל גושן רחבני הרצליהמכבי קרית מוצקין13שלישי - 14/01/2020 דביר רנישאסף אנגלברגעופר מנהיים

19:00 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקאליצור יבנההפועל חיפה13שלישי - 14/01/2020 שגיא שדהאיציק טולדוערן שמואל

19:30 רעננה - 4ח "תיכון מטרווסט הפלמאליצור אשקלוןמכבי רעננה13שלישי - 14/01/2020 נטלי גליוקיק'צ'ירון צברק ליברמן

19:30 שהם - 10מודיעים ' ב נחשון רח"חטאליצור נתניההפועל חבל מודיעין13שלישי - 14/01/2020 רווה שרףאליהו מרוןכפיר מועלם

19:30 קיבוץ כפר בלום- היכל הספורט  אליצור  קרית אתאשמיר/הפועל גליל עליון13שלישי - 14/01/2020 אופיר וייסטוךאליאס אבו ערביואב לובושיץ

19:00 הוד השרון- יאנוש קורצק ' חטיבת עתידים רחהפועל עפולהמכבי הוד השרון13רביעי - 15/01/2020 אושר בניטהתומי וובראורי שלהבי

2 מתוך 1עמוד 

09/01/202011:12-הודפס ב בשעה
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16/01/2020-ה ועד 11/01/2020-ל

שופטים שיבוץ

(52)  נשים על ליגת 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:00 רעננה - 1הפרחים ' היכל תיכון אביב רחאליצור חולוןמכבי רעננה12שני - 13/01/2020 רווה שרףשי מרוןערן שמואל

19:00 ראשון לציון - 123גן נחום הרצל מכבי רמת גןהפועל ראשון לציון12שני - 13/01/2020 דביר רנישאסף אנגלברגדוד קולנגי

19:00 רמת השרון - 20ארלוזורוב ' ס אורנים רח"ביבני הרצליהרמת השרון. ס.א12שני - 13/01/2020 אושר בניטהניר קרןגיל גורדון

20:30 חיפה - 19ביכורים ' בית מכבי רחהפועל פתח תקווהמכבי חיפה12שני - 13/01/2020 אהוד ארנברגאיציק טולדואלעד ליבוביץ

21:00 רמלה - 29יאיר שטרן ' קרית מנחם רחמכבי אשדודאליצור רמלה12שני - 13/01/2020 עידו מערביאליהו מרוןפיני רימון

19:00 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זאליצור חולוןמכבי אשדוד13חמישי - 16/01/2020 יק'צ'ירון ציוחאי שולמןניר מאירסון

19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים אליצור רמלהמכבי רמת גן13חמישי - 16/01/2020 אופיר וייסטוךגיל גורדוןליאור ביניש

19:00 פתח תקווה - 3ס יצחק שמיר אחים בכר "ביההפועל ראשון לציוןהפועל פתח תקווה13חמישי - 16/01/2020 נטלי גליוקדרור גלפזדוד איזמירלי

19:00 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחמכבי חיפהבני הרצליה13חמישי - 16/01/2020 שגיא שדהגיא סימאניאור זרור

19:00 רעננה - 1הפרחים ' היכל תיכון אביב רחרמת השרון. ס.אמכבי רעננה13חמישי - 16/01/2020 אליאס אבו ערבתומי ווברנעם גורדון

2 מתוך 2עמוד 

09/01/202011:12-הודפס ב בשעה
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