
02/11/2018-ה ועד 26/10/2018-ל

שופטים שיבוץ

(1)  על ליגת 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
14:00 באר שבע - 4ל "האצ'  רחהפועל חולון יונטש"ב/הפועל באר שבע4שישי - 26/10/2018 ליאור בינישאלעד ליבוביץדוד רומנו

20:10 נהריה- שכונת עין שרה , האיריס' היכל הספורט רחהפועל נס ציונההפועל נהריה4שבת - 27/10/2018 דוד קולנגיארז גוריוןעומר אסתרון

20:30 גן נר  - הפועל ירושליםהפועל גליל גלבוע4שבת - 27/10/2018 פיני רימוןדן ילוןגילי כהן

21:05 תל אביב - 51יגאל אלון ' היכל מנורה מבטחים רחהפועל תל אביבמכבי תל אביב4ראשון - 28/10/2018 ניר מאירסוןעופר מנהייםספי שמש

19:50 אילת - 1הספורטאים ' היכל הספורט בגין רחבני הרצליההפועל אילת4שני - 29/10/2018 אלכס נפתליצחי הבדליכפיר מועלם

20:15 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זמכבי ראשון לציוןמכבי אשדוד4שני - 29/10/2018 יואב לובושיץאייל פוהורילסעמית בלק

(2)  לאומית 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים מכבי הוד השרון סנוגבעתיים/ג"הפועל ר3ראשון - 28/10/2018 שגיא שדהדרור גלפזאדר פאר

19:00 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקהפועל גליל עליון צפתהפועל חיפה3ראשון - 28/10/2018 נעם גורדוןשי מרוןאורי שלהבי

19:00 קרית אתא - 11דוד רמז '  רחמכבי חיפה הנטראתא עזריאלי.אליצור ק3ראשון - 28/10/2018 אושר בניטהתומי וובראלכס נפתלי

19:00 עפולה- עפולה עילית , יצחק רבין' היכל הספורט שדמכבי מוצקין טופ סקייהפועל עפולה3ראשון - 28/10/2018 ליאור קידר לויאליהו מרוןגיא סימאני

19:00 יבנה - 22הדוגית ' ש רלף קליין רח"היכל הספורט עאליצור אשקלון איתואליצור יבנה3ראשון - 28/10/2018 אליאס אבו ערביק'צ'ירון ציוחאי שולמן

19:30 רחובות - 2מיכאל כהן ' היכל הספורט קציר רחאליצור נתניה עירונימכבי רחובות3ראשון - 28/10/2018 יוסף גזלאסף אנגלברגניר קרן

19:30 רעננה - 4ח "תיכון מטרווסט הפלמהפועל כפר סבא שלוםמכבי רעננה יובלים3ראשון - 28/10/2018 עומר פיינטוךארנון לביארותם קוזה

19:00 קיבוץ כפר בלום- היכל הספורט  הפועל עפולההפועל גליל עליון צפת4רביעי - 31/10/2018 אסף אנגלברגיק'צ'ירון צתומי וובר

19:00 יבנה - 22הדוגית ' ש רלף קליין רח"היכל הספורט עגבעתיים/ג"הפועל ראליצור יבנה4רביעי - 31/10/2018 אושר בניטהניר קרןאליהו מרון

19:00 כפר סבא - 51ר "אז' תיכון היובל רחהפועל חיפההפועל כפר סבא שלום4רביעי - 31/10/2018 אליאס אבו ערבזיו רדומסקיגיא שמואלי

19:00 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקמכבי רעננה יובליםמכבי חיפה הנטר4רביעי - 31/10/2018 יוסף גזלאדר פאריוחאי שולמן

19:00 קרית מוצקין - 4דקר ' היכל גושן רחמכבי רחובותמכבי מוצקין טופ סקיי4רביעי - 31/10/2018 שגיא שדהארנון לביאאלעד ליבוביץ

19:30 אשקלון - 37בן גוריון ' היכל הספורט שדאליצור נתניה עירוניאליצור אשקלון איתו4רביעי - 31/10/2018 עומר פיינטוךדרור גלפזדוד קולנגי

20:00 הוד השרון- יאנוש קורצק ' חטיבת עתידים רחאתא עזריאלי.אליצור קמכבי הוד השרון סנו4רביעי - 31/10/2018 ליאור קידר לוישי מרוןיואב לובושיץ

2 מתוך 1עמוד 

25/10/201813:35-הודפס ב בשעה
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02/11/2018-ה ועד 26/10/2018-ל

שופטים שיבוץ

(52)  נשים על ליגת 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:00 רמלה - 29יאיר שטרן ' קרית מנחם רחרמת השרון. ס.אאליצור נוה דוד רמלה2שני - 29/10/2018 ליאור קידר לויניר קרןרותם קוזה

19:00 רעננה - 1הפרחים ' היכל תיכון אביב רחת רוני"הפועל פמכבי רעננה2שני - 29/10/2018 יוסף גזלאדר פארגיל גורדון

19:00 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחמכבי אשדוד נשיםבני הרצליה2שני - 29/10/2018 אושר בניטהשי מרוןגיא סימאני

19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים בני יהודה ציונטרוניקמכבי רמת חן2שני - 29/10/2018 נטלי גליוקיק'צ'ירון צאליהו מרון

19:00 חולון - 20יצחק רבין ' ס קציר רח"אולם ביהפועל ראשלצ עירוניאליצור חולון2שני - 29/10/2018 שגיא שדהזיו רדומסקיאור זרור

19:30 פתח תקווה - 3ס יצחק שמיר אחים בכר "ביהאליצור נוה דוד רמלהת רוני"הפועל פ3רביעי - 31/10/2018 נטלי גליוקערן שמואלצחי הבדלי

19:00 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחבני יהודה ציונטרוניקבני הרצליה3חמישי - 01/11/2018 יוסף גזלברק ליברמןיוחאי שולמן

19:00 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זמכבי רעננהמכבי אשדוד נשים3חמישי - 01/11/2018 שגיא שדהדרור גלפזפיני רימון

19:00 ראשון לציון - 123גן נחום הרצל מכבי רמת חןהפועל ראשלצ עירוני3חמישי - 01/11/2018 אליאס אבו ערבאסף אנגלברגשי מרון

19:00 רמת השרון - 20ארלוזורוב ' ס אורנים רח"ביאליצור חולוןרמת השרון. ס.א3חמישי - 01/11/2018 עומר פיינטוךזיו רדומסקידוד רומנו

2 מתוך 2עמוד 

25/10/201813:35-הודפס ב בשעה
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