
30/11/2016- ועד ה26/11/2016-ל

שיבוץ שופטים

(1) ליגת על  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:30 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זמכבי ראשון לציוןמכבי אשדוד8שבת - 26/11/2016 דוד איזמירליליאור בינישגילי כהן

20:30 נהריה- שכונת עין שרה , האיריס' היכל הספורט רחהפועל תל אביבהפועל נהריה8שבת - 26/11/2016 ניר מאירסוןארז גוריוןעומר אסתרון

21:05 ירושלים- היכל הספורט פיס ארנה דרך בנבנישתי מכבי חיפהיהב.הפועל ירושלים  ב8ראשון - 27/11/2016 ניר קרןפיני רימוןדוד רומנו

19:35 גן נר  - בני הרצליההפועל גליל גלבוע8שני - 28/11/2016 אסף אוברלנדראלעד ליבוביץעמית בלק

19:45 חולון - 210ירושלים ' היכל טוטו וינר שדהפועל אילתהפועל חולון8שני - 28/11/2016 ברק ליברמןצחי הבדליספי שמש

20:30 תל אביב - 51יגאל אלון ' היכל מנורה מבטחים רחמכבי קרית גתמכבי תל אביב8שני - 28/11/2016 גיא שמואליאייל פוהורילסעופר מנהיים

(2) לאומית  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:45 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים עפולה/הפועל גלבועגבעתיים/ג"הפועל ר8שלישי - 29/11/2016 אור זרוררועי נקראיציק טולדו

19:00 קיבוץ כפר בלום- היכל הספורט  הפועל כפר סבאהפועל גליל עליון צפת8שלישי - 29/11/2016 ערן שמואלארנון לביאיוחאי שולמן

19:00 באר שבע - 4ל "האצ'  רחמכבי רחובותש"ב/הפועל באר שבע8שלישי - 29/11/2016 שגיא שדהגיל גורדוןגיא סימאני

19:00 קרית אתא - 11דוד רמז '  רחהפועל מגדל העמקאליצור קרית אתא8שלישי - 29/11/2016 יואב לובושיץתומי ווברזיו רדומסקי

19:30 נס ציונה - 26דוד אלעזר ' לב המושבה רחעירוני רמת גןהפועל נס ציונה8שלישי - 29/11/2016 ינון גיאשרון נחמןכפיר מועלם

19:30 רעננה - 4ח "תיכון מטרווסט הפלמהפועל חיפהמכבי רעננה8שלישי - 29/11/2016 אלכס נפתלידרור גלפזדוד קולנגי

19:30 רמת השרון - 20ארלוזורוב ' ס אורנים רח"בימכבי הוד השרון סנורמת השרון. ס.א8שלישי - 29/11/2016 שלומי מערבירותם קוזהשי מרון

(21) ליגת על נשים  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:10 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחמכבי רעננהבני הרצליה3שני - 28/11/2016 שלומי מערבייואב לובושיץאורי שלהבי

19:00 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זאליצור חולוןמכבי אשדוד נשים3שני - 28/11/2016 ינון גיארותם קוזהאלי מרון

19:00 רמת השרון - 20ארלוזורוב ' ס אורנים רח"ביהפועל ראשלצ עירונירמת השרון. ס.א3שני - 28/11/2016 אור זרורמרקו בניניר קרן

19:00 פתח תקווה - 20פתח תקווה אמסטרדם מכבי רמת חןהפועל פתח תקוה3שני - 28/11/2016 שגיא שדהיק'צ'ירון צניר מאירסון
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