
06/12/2019-ה ועד 30/11/2019-ל

שופטים שיבוץ

(1)  על ליגת 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:10 נהריה- שכונת עין שרה , האיריס' היכל הספורט רחהפועל חולוןהפועל נהריה8שבת - 30/11/2019 דוד איזמירליליאור בינישגילי כהן

20:00 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקמכבי תל אביבמכבי חיפה8שבת - 30/11/2019 נעם גורדוןפיני רימוןדן ילון

20:00 נס ציונה - 26דוד אלעזר ' לב המושבה רחגליל/הפועל גלבועהפועל נס ציונה8ראשון - 01/12/2019 ערן שמואלצחי הבדליספי שמש

20:00 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זהפועל ירושליםמכבי אשדוד8ראשון - 01/12/2019 רותם קוזהאלעד ליבוביץכפיר מועלם

20:10 ראשון לציון - 21גולדה מאיר '  רחהפועל אילתמכבי ראשון לציון8שני - 02/12/2019 אלכס נפתליניר מאירסוןארז גוריון

21:00 תל אביב - 27אייזיק רמבה ' דרייב אין רחהפועל באר שבעהפועל תל אביב8שני - 02/12/2019 דוד קולנגיאורי שלהביעופר מנהיים

19:35 נהריה- שכונת עין שרה , האיריס' היכל הספורט רחמכבי תל אביבהפועל נהריה16שלישי - 03/12/2019 אור זרורגיא שמואליעמית בלק

18:50 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זהפועל נס ציונהמכבי אשדוד7רביעי - 04/12/2019 גיל גורדוןפיני רימוןדוד רומנו

19:00 תל אביב - 27אייזיק רמבה ' דרייב אין רחמכבי חיפההפועל תל אביב10חמישי - 05/12/2019 יואב לובושיץכפיר מועלםעומר אסתרון

(2)  לאומית 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים בני הרצליהגבעתיים/ג"הפועל ר6שלישי - 03/12/2019 דביר רנישארנון לביאגיל גורדון

19:00 רמת השרון - 13יצחק אלחנן ' קרית יערים רחמכבי הוד השרוןרמת השרון. ס.א6שלישי - 03/12/2019 אופיר וייסטוךיוחאי שולמןניר קרן

19:00 עפולה- עפולה עילית , יצחק רבין' היכל הספורט שדהפועל חבל מודיעיןהפועל עפולה6שלישי - 03/12/2019 עידו מערבידרור גלפזשי מרון

19:00 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקמכבי קרית מוצקיןהפועל חיפה6שלישי - 03/12/2019 אליאס אבו ערבברק ליברמןתומי וובר

19:30 רעננה - 4ח "תיכון מטרווסט הפלמשמיר/הפועל גליל עליוןמכבי רעננה6שלישי - 03/12/2019 אושר בניטהזיו רדומסקיאליהו מרון

19:30 אשקלון - 37בן גוריון ' היכל הספורט שדאליצור נתניהאליצור אשקלון6שלישי - 03/12/2019 נטלי גליוקאסף אנגלברגאדר פאר

20:00 יבנה - 22הדוגית ' ש רלף קליין רח"היכל הספורט עאליצור  קרית אתאאליצור יבנה6שלישי - 03/12/2019 שגיא שדהיק'צ'ירון ציואב לובושיץ

2 מתוך 1עמוד 

28/11/201922:28-הודפס ב בשעה
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06/12/2019-ה ועד 30/11/2019-ל

שופטים שיבוץ

(52)  נשים על ליגת 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
17:00 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זמכבי רעננהמכבי אשדוד5ראשון - 01/12/2019 שגיא שדהשי מרוןדוד איזמירלי

19:00 רמת השרון - 20ארלוזורוב ' ס אורנים רח"בימכבי חיפהרמת השרון. ס.א5שני - 02/12/2019 אסף אנגלברגניר קרןאדר פאר

19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים אליצור חולוןמכבי רמת גן5שני - 02/12/2019 יק'צ'ירון צתומי ווברערן שמואל

19:00 פתח תקווה - 3ס יצחק שמיר אחים בכר "ביהאליצור רמלההפועל פתח תקווה5שני - 02/12/2019 עידו מערביגיא סימאנירותם קוזה

19:00 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחהפועל ראשון לציוןבני הרצליה5שני - 02/12/2019 אהוד ארנברגאליהו מרוןליאור ביניש

19:00 ראשון לציון - 123גן נחום הרצל מכבי אשדודהפועל ראשון לציון2חמישי - 05/12/2019 רווה שרףיוחאי שולמןאורי שלהבי

2 מתוך 2עמוד 

28/11/201922:28-הודפס ב בשעה
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