
01/03/2017- ועד ה25/02/2017-ל

שיבוץ שופטים

(1) ליגת על  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
20:30 ראשון לציון - 21גולדה מאיר '  רחיהב.הפועל ירושלים  במכבי ראשון לציון20שבת - 25/02/2017 גיא סימאנידן ילוןספי שמש

19:30 גן נר  - מכבי קרית גתהפועל גליל גלבוע20ראשון - 26/02/2017 ליאור בינישעופר מנהייםדוד רומנו

19:45 חולון - 210ירושלים ' היכל טוטו וינר שדהפועל תל אביבהפועל חולון20ראשון - 26/02/2017 ניר מאירסוןפיני רימוןגילי כהן

19:35 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחהפועל נהריהבני הרצליה20שני - 27/02/2017 אלעד ליבוביץצחי הבדליכפיר מועלם

19:45 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זהפועל אילתמכבי אשדוד20שני - 27/02/2017 דוד איזמירליגיא שמואליעומר אסתרון

21:05 תל אביב - 51יגאל אלון ' היכל מנורה מבטחים רחמכבי חיפהמכבי תל אביב20שני - 27/02/2017 דוד קולנגיארז גוריוןעמית בלק

(2) לאומית  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:00 עפולה- עפולה עילית , יצחק רבין' היכל הספורט שדגבעתיים/ג"הפועל רעפולה/הפועל גלבוע21שלישי - 28/02/2017 איציק טולדורותם קוזהאייל פוהורילס

19:00 כפר סבא - 51ר "אז' תיכון היובל רחהפועל גליל עליון צפתהפועל כפר סבא21שלישי - 28/02/2017 שגיא שדהתומי וובראסף אוברלנדר

19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים הפועל נס ציונהעירוני רמת גן21שלישי - 28/02/2017 ינון גיאזיו רדומסקיאורי שלהבי

19:00 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקמכבי רעננההפועל חיפה21שלישי - 28/02/2017 גיל גורדוןשי מרוןיוחאי שולמן

19:30 הוד השרון- יאנוש קורצק ' חטיבת עתידים רחרמת השרון. ס.אמכבי הוד השרון סנו21שלישי - 28/02/2017 מרקו בנייק'צ'ירון צפיני רימון

19:30 רחובות - 2מיכאל כהן ' היכל הספורט קציר רחש"ב/הפועל באר שבעמכבי רחובות21שלישי - 28/02/2017 שלומי מערבישרון נחמןניר מאירסון

19:30 מגדל העמק- ס יערת העמק  "ביאליצור קרית אתאהפועל מגדל העמק21שלישי - 28/02/2017 רווה שרףיואב לובושיץדוד קולנגי

(21) ליגת על נשים  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים מכבי אשדוד נשיםמכבי רמת חן22שני - 27/02/2017 ערן שמואלזיו רדומסקיפיני רימון

19:00 חולון - 20יצחק רבין ' ס קציר רח"אולם ביבני הרצליהאליצור חולון22שני - 27/02/2017 אסף אנגלברגתומי וובראלי מרון

19:00 ראשון לציון - 123גן נחום הרצל הפועל פתח תקוההפועל ראשלצ עירוני22שני - 27/02/2017 שלומי מערבימרקו בניגיא סימאני

19:00 רעננה - 1הפרחים ' היכל תיכון אביב רחרמת השרון. ס.אמכבי רעננה22שני - 27/02/2017 אור זרוריק'צ'ירון צאורי שלהבי

1 מתוך 1עמוד 
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