
15/03/2017- ועד ה11/03/2017-ל

שיבוץ שופטים

(1) ליגת על  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:30 תל אביב - 27אייזיק רמבה ' דרייב אין רחיהב.הפועל ירושלים  בהפועל תל אביב22שבת - 11/03/2017 דוד איזמירליצחי הבדליעומר אסתרון

19:30 נהריה- שכונת עין שרה , האיריס' היכל הספורט רחהפועל גליל גלבועהפועל נהריה22ראשון - 12/03/2017 גיא שמואליאלעד ליבוביץגילי כהן

19:35 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקהפועל אילתמכבי חיפה22ראשון - 12/03/2017 דוד קולנגידן ילוןדוד רומנו

21:05 תל אביב - 51יגאל אלון ' היכל מנורה מבטחים רחמכבי ראשון לציוןמכבי תל אביב22ראשון - 12/03/2017 גיא סימאניכפיר מועלםספי שמש

21:00 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זבני הרצליהמכבי אשדוד22שני - 13/03/2017 יוחאי שולמןאייל פוהורילסעמית בלק

21:05 חולון - 210ירושלים ' היכל טוטו וינר שדמכבי קרית גתהפועל חולון22שני - 13/03/2017 ליאור בינישעופר מנהייםארז גוריון

(2) לאומית  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:00 עפולה- עפולה עילית , יצחק רבין' היכל הספורט שדרמת השרון. ס.אעפולה/הפועל גלבוע23שלישי - 14/03/2017 ערן שמואלאסף אוברלנדריוחאי שולמן

19:00 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקאליצור קרית אתאהפועל חיפה23שלישי - 14/03/2017 ארנון לביארותם קוזהליאור ביניש

19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים ש"ב/הפועל באר שבעגבעתיים/ג"הפועל ר23שלישי - 14/03/2017 שגיא שדהיואב לובושיץגילי כהן

19:00 כפר סבא - 51ר "אז' תיכון היובל רחעירוני רמת גןהפועל כפר סבא23שלישי - 14/03/2017 עומר פיינטוךדרור גלפזגיא שמואלי

19:30 רחובות - 2מיכאל כהן ' היכל הספורט קציר רחמכבי רעננהמכבי רחובות23שלישי - 14/03/2017 אור זרורגיל גורדוןכפיר מועלם

19:30 מגדל העמק- ס יערת העמק  "ביהפועל נס ציונההפועל מגדל העמק23שלישי - 14/03/2017 איציק טולדושי מרוןצחי הבדלי

19:30 הוד השרון- יאנוש קורצק ' חטיבת עתידים רחהפועל גליל עליון צפתמכבי הוד השרון סנו23שלישי - 14/03/2017 שלומי מערביאסף אנגלברגדן ילון

(301) גביע המדינה לנשים  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
17:45 רמלה - 29יאיר שטרן ' קרית מנחם רחרמת השרון. ס.אאליצור חולון1212שני - 13/03/2017 גיל גורדוןאלעד ליבוביץדוד רומנו

20:00 רמלה - 29יאיר שטרן ' קרית מנחם רחהפועל פתח תקוהמכבי רמת חן1212שני - 13/03/2017 ערן שמואלברק ליברמןצחי הבדלי
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