
16/12/2016- ועד ה10/12/2016-ל

שיבוץ שופטים

(1) ליגת על  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:30 תל אביב - 51יגאל אלון ' היכל מנורה מבטחים רחהפועל נהריהמכבי תל אביב12שבת - 10/12/2016 גיא סימאניעופר מנהייםעומר אסתרון

19:15 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחהפועל חולוןבני הרצליה10שבת - 10/12/2016 ניר קרןגיא שמואליעמית בלק

20:30 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זהפועל תל אביבמכבי אשדוד10שבת - 10/12/2016 דוד קולנגיאלעד ליבוביץספי שמש

19:25 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקמכבי ראשון לציוןמכבי חיפה10ראשון - 11/12/2016 ברק ליברמןפיני רימוןגילי כהן

21:05 ירושלים- היכל הספורט פיס ארנה דרך בנבנישתי הפועל אילתיהב.הפועל ירושלים  ב10ראשון - 11/12/2016 אסף אוברלנדרכפיר מועלםדוד רומנו

20:15 תל אביב - 51יגאל אלון ' היכל מנורה מבטחים רחהפועל גליל גלבועמכבי תל אביב10שני - 12/12/2016 דוד איזמירליצחי הבדלידן ילון

20:00 אשקלון - 37בן גוריון ' היכל הספורט שדמכבי אשדודמכבי קרית גת12רביעי - 14/12/2016 ניר מאירסוןליאור בינישארז גוריון

(2) לאומית  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים הפועל כפר סבאעירוני רמת גן10שלישי - 13/12/2016 אור זרוררותם קוזהשי מרון

19:00 קיבוץ כפר בלום- היכל הספורט  מכבי הוד השרון סנוהפועל גליל עליון צפת10שלישי - 13/12/2016 מרקו בנייואב לובושיץאייל פוהורילס

19:00 קרית אתא - 11דוד רמז '  רחהפועל חיפהאליצור קרית אתא10שלישי - 13/12/2016 שלומי מערביארנון לביאליאור ביניש

19:30 נס ציונה - 26דוד אלעזר ' לב המושבה רחהפועל מגדל העמקהפועל נס ציונה10שלישי - 13/12/2016 ערן שמואלשרון נחמןברק ליברמן

19:30 רמת השרון - 20ארלוזורוב ' ס אורנים רח"ביעפולה/הפועל גלבוערמת השרון. ס.א10שלישי - 13/12/2016 שגיא שדהגיל גורדוןגיא סימאני

19:30 באר שבע - 4ל "האצ'  רחגבעתיים/ג"הפועל רש"ב/הפועל באר שבע10שלישי - 13/12/2016 תומי ווברזיו רדומסקייוחאי שולמן

2 מתוך 1עמוד 

08/12/201612:04-הודפס ב בשעה

©י ברק ליברמן "תכנון ובניה ע
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16/12/2016- ועד ה10/12/2016-ל

שיבוץ שופטים

(21) ליגת על נשים  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:10 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זמכבי רמת חןמכבי אשדוד נשים5שני - 12/12/2016 יואב לובושיץערן שמואלכפיר מועלם

19:00 חולון - 20יצחק רבין ' ס קציר רח"אולם בימכבי רעננהאליצור חולון5שני - 12/12/2016 שגיא שדהתומי ווברזיו רדומסקי

19:00 פתח תקווה - 20פתח תקווה אמסטרדם מעגן/הפועל זכרוןהפועל פתח תקוה5שני - 12/12/2016 אור זרורמרקו בנידוד קולנגי

19:00 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחהפועל ראשלצ עירוניבני הרצליה5שני - 12/12/2016 שלומי מערביגיל גורדוןשי מרון

2 מתוך 2עמוד 

08/12/201612:04-הודפס ב בשעה

©י ברק ליברמן "תכנון ובניה ע

09-74415000544-556-333:טלפון :ל"דוא,  :פקס,  :נייד,   09-7441500barak@thespark.co.il


