
09/12/2016- ועד ה01/12/2016-ל

שיבוץ שופטים

(1) ליגת על  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
20:10 נהריה- שכונת עין שרה , האיריס' היכל הספורט רחבני הרצליההפועל נהריה9שבת - 03/12/2016 דוד קולנגיצחי הבדליפיני רימון

20:30 ירושלים- היכל הספורט פיס ארנה דרך בנבנישתי מכבי ראשון לציוןיהב.הפועל ירושלים  ב9שבת - 03/12/2016 גיא שמואליארז גוריוןספי שמש

20:30 אשקלון - 37בן גוריון ' היכל הספורט שדהפועל גליל גלבועמכבי קרית גת9ראשון - 04/12/2016 אלי מרוןגיא סימאנידוד רומנו

21:05 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקמכבי תל אביבמכבי חיפה9ראשון - 04/12/2016 ניר מאירסוןכפיר מועלםעמית בלק

20:15 אילת - 1הספורטאים ' היכל הספורט בגין רחמכבי אשדודהפועל אילת9שני - 05/12/2016 יוחאי שולמןאייל פוהורילסעומר אסתרון

20:45 תל אביב - 27אייזיק רמבה ' דרייב אין רחהפועל חולוןהפועל תל אביב9שני - 05/12/2016 אורי שלהבידן ילוןגילי כהן

(2) לאומית  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים ש"ב/הפועל באר שבעעירוני רמת גן9שלישי - 06/12/2016 אלכס נפתליערן שמואלשרון נחמן

19:00 כפר סבא - 51ר "אז' תיכון היובל רחהפועל נס ציונההפועל כפר סבא9שלישי - 06/12/2016 מרקו בניזיו רדומסקיניר קרן

19:00 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקרמת השרון. ס.אהפועל חיפה9שלישי - 06/12/2016 אור זרוריק'צ'ירון צאיציק טולדו

19:30 מגדל העמק- ס יערת העמק  "ביהפועל גליל עליון צפתהפועל מגדל העמק9שלישי - 06/12/2016 שלומי מערבירותם קוזהאסף אוברלנדר

19:30 רחובות - 2מיכאל כהן ' היכל הספורט קציר רחגבעתיים/ג"הפועל רמכבי רחובות9שלישי - 06/12/2016 ינון גיאארנון לביאדרור גלפז

19:30 הוד השרון- יאנוש קורצק ' חטיבת עתידים רחאליצור קרית אתאמכבי הוד השרון סנו9שלישי - 06/12/2016 שגיא שדהגיל גורדוןרועי נקר

19:00 עפולה- עפולה עילית , יצחק רבין' היכל הספורט שדמכבי רעננהעפולה/הפועל גלבוע9חמישי - 08/12/2016 יואב לובושיץתומי וובראלעד ליבוביץ

2 מתוך 1עמוד 

01/12/201611:42-הודפס ב בשעה
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09/12/2016- ועד ה01/12/2016-ל

שיבוץ שופטים

(21) ליגת על נשים  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:10 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים בני הרצליהמכבי רמת חן4שני - 05/12/2016 גיל גורדוןרועי נקרעופר מנהיים

19:00 ראשון לציון - 123גן נחום הרצל הפועל פתח תקוההפועל ראשלצ עירוני4שני - 05/12/2016 ינון גיאערן שמואלדוד איזמירלי

19:00 רעננה - 1הפרחים ' היכל תיכון אביב רחמכבי אשדוד נשיםמכבי רעננה4שני - 05/12/2016 רותם קוזהזיו רדומסקיברק ליברמן

19:00 זכרון יעקב - 1מעוף הציפור ' תיכון המושבה רחרמת השרון. ס.אמעגן/הפועל זכרון4שני - 05/12/2016 אלכס נפתליאיציק טולדותומי וובר

(300) גביע המדינה לגברים  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:00 רעננה - 4ח "תיכון מטרווסט הפלממכבי אשדודמכבי רעננה1818חמישי - 01/12/2016 גיל גורדוןאסף אוברלנדרעופר מנהיים

2 מתוך 2עמוד 

01/12/201611:42-הודפס ב בשעה
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