
10/03/2017- ועד ה04/03/2017-ל

שיבוץ שופטים

(1) ליגת על  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:40 חולון - 210ירושלים ' היכל טוטו וינר שדבני הרצליההפועל חולון21שבת - 04/03/2017 גיא שמואלידן ילוןדוד רומנו

20:30 גן נר  - מכבי תל אביבהפועל גליל גלבוע21שבת - 04/03/2017 ברק ליברמןפיני רימוןעומר אסתרון

19:10 אשקלון - 37בן גוריון ' היכל הספורט שדהפועל נהריהמכבי קרית גת21ראשון - 05/03/2017 אלי מרוןאייל פוהורילסעמית בלק

21:05 ראשון לציון - 21גולדה מאיר '  רחמכבי חיפהמכבי ראשון לציון21ראשון - 05/03/2017 יוחאי שולמןצחי הבדליגילי כהן

20:30 תל אביב - 27אייזיק רמבה ' דרייב אין רחמכבי אשדודהפועל תל אביב21שני - 06/03/2017 אורי שלהביאלעד ליבוביץספי שמש

(2) לאומית  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:30 רעננה - 4ח "תיכון מטרווסט הפלמעפולה/הפועל גלבועמכבי רעננה22ראשון - 05/03/2017 שגיא שדהיק'צ'ירון צניר מאירסון

19:00 קיבוץ כפר בלום- היכל הספורט  הפועל מגדל העמקהפועל גליל עליון צפת22שלישי - 07/03/2017 שלומי מערביארנון לביאליאור ביניש

19:00 רמת השרון - 20ארלוזורוב ' ס אורנים רח"ביהפועל חיפהרמת השרון. ס.א22שלישי - 07/03/2017 אור זרורשרון נחמןגיא סימאני

19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים מכבי רחובותגבעתיים/ג"הפועל ר22שלישי - 07/03/2017 מרקו בניאסף אוברלנדרפיני רימון

19:00 קרית אתא - 11דוד רמז '  רחמכבי הוד השרון סנואליצור קרית אתא22שלישי - 07/03/2017 ינון גיאאיציק טולדועופר מנהיים

19:30 נס ציונה - 26דוד אלעזר ' לב המושבה רחהפועל כפר סבאהפועל נס ציונה22שלישי - 07/03/2017 אסף אנגלברגשי מרוןכפיר מועלם

19:30 באר שבע - 4ל "האצ'  רחעירוני רמת גןש"ב/הפועל באר שבע22שלישי - 07/03/2017 ערן שמואלתומי ווברדוד איזמירלי

(21) ליגת על נשים  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:10 פתח תקווה - 20פתח תקווה אמסטרדם מעגן/הפועל זכרוןהפועל פתח תקוה23שני - 06/03/2017 אסף אנגלברגדוד איזמירליליאור ביניש

19:00 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זבני הרצליהמכבי אשדוד נשים24שני - 06/03/2017 יק'צ'ירון צשרון נחמןניר מאירסון

19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים רמת השרון. ס.אמכבי רמת חן24שני - 06/03/2017 תומי ווברשי מרוןעומר אסתרון

19:00 רעננה - 1הפרחים ' היכל תיכון אביב רחאליצור חולוןמכבי רעננה24שני - 06/03/2017 ערן שמואלרותם קוזהאייל פוהורילס
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