
11/11/2016- ועד ה05/11/2016-ל

שיבוץ שופטים

(1) ליגת על  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:30 ראשון לציון - 21גולדה מאיר '  רחהפועל גליל גלבועמכבי ראשון לציון5שבת - 05/11/2016 דוד קולנגיארז גוריוןספי שמש

19:05 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקהפועל נהריהמכבי חיפה5ראשון - 06/11/2016 יוחאי שולמןאלעד ליבוביץעומר אסתרון

19:10 תל אביב - 27אייזיק רמבה ' דרייב אין רחבני הרצליההפועל תל אביב5ראשון - 06/11/2016 אורי שלהביפיני רימוןעמית בלק

21:05 חולון - 210ירושלים ' היכל טוטו וינר שדיהב.הפועל ירושלים  בהפועל חולון5ראשון - 06/11/2016 גיא סימאניכפיר מועלםגילי כהן

20:00 אילת - 1הספורטאים ' היכל הספורט בגין רחמכבי קרית גתהפועל אילת5שני - 07/11/2016 ניר מאירסוןליאור בינישדוד רומנו

21:05 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זמכבי תל אביבמכבי אשדוד5שני - 07/11/2016 ניר קרןצחי הבדלידן ילון

(2) לאומית  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:00 קיבוץ כפר בלום- היכל הספורט  ש"ב/הפועל באר שבעהפועל גליל עליון צפת5שלישי - 08/11/2016 ארנון לביאיואב לובושיץיק'צ'ירון צ

19:00 כפר סבא - 51ר "אז' תיכון היובל רחמכבי רעננההפועל כפר סבא5שלישי - 08/11/2016 מרקו בנישרון נחמןגיא שמואלי

19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים רמת השרון. ס.אעירוני רמת גן5שלישי - 08/11/2016 שלומי מערבירותם קוזהזיו רדומסקי

19:30 הוד השרון- יאנוש קורצק ' חטיבת עתידים רחמכבי רחובותמכבי הוד השרון סנו5שלישי - 08/11/2016 שגיא שדהערן שמואלאיציק טולדו

19:30 מגדל העמק- ס יערת העמק  "ביגבעתיים/ג"הפועל רהפועל מגדל העמק5שלישי - 08/11/2016 אלכס נפתלישי מרוןאייל פוהורילס

19:30 נס ציונה - 26דוד אלעזר ' לב המושבה רחאליצור קרית אתאהפועל נס ציונה5שלישי - 08/11/2016 גיל גורדוןתומי ווברדרור גלפז

19:00 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקעפולה/הפועל גלבועהפועל חיפה5חמישי - 10/11/2016 אור זרוררועי נקרעופר מנהיים

2 מתוך 1עמוד 

02/11/201611:29-הודפס ב בשעה
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11/11/2016- ועד ה05/11/2016-ל

שיבוץ שופטים

(21) ליגת על נשים  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:10 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים רמת השרון. ס.אמכבי רמת חן2שני - 07/11/2016 גיל גורדוןרועי נקראלי מרון

19:00 חולון - 20יצחק רבין ' ס קציר רח"אולם ביבני הרצליהאליצור חולון2שני - 07/11/2016 ינון גיאיק'צ'ירון צדוד איזמירלי

19:00 רעננה - 1הפרחים ' היכל תיכון אביב רחהפועל פתח תקוהמכבי רעננה2שני - 07/11/2016 אלכס נפתלישי מרוןאסף אוברלנדר

19:00 ראשון לציון - 123גן נחום הרצל מעגן/הפועל זכרוןהפועל ראשלצ עירוני2שני - 07/11/2016 אור זרורמרקו בניברק ליברמן

2 מתוך 2עמוד 

02/11/201611:29-הודפס ב בשעה

©י ברק ליברמן "תכנון ובניה ע
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