
20/01/2017- ועד ה14/01/2017-ל

שיבוץ שופטים

(1) ליגת על  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
20:15 נהריה- שכונת עין שרה , האיריס' היכל הספורט רחמכבי אשדודהפועל נהריה14שבת - 14/01/2017 ניר קרןניר מאירסוןכפיר מועלם

20:30 ירושלים- היכל הספורט פיס ארנה דרך בנבנישתי הפועל גליל גלבועיהב.הפועל ירושלים  ב14שבת - 14/01/2017 יוחאי שולמןעופר מנהייםעמית בלק

20:30 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחמכבי ראשון לציוןבני הרצליה14ראשון - 15/01/2017 דוד איזמירלידן ילוןעומר אסתרון

21:05 תל אביב - 27אייזיק רמבה ' דרייב אין רחהפועל אילתהפועל תל אביב14ראשון - 15/01/2017 אלעד ליבוביץאייל פוהורילסגילי כהן

18:30 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקמכבי קרית גתמכבי חיפה14שני - 16/01/2017 ברק ליברמןגיא סימאנידוד רומנו

18:40 חולון - 210ירושלים ' היכל טוטו וינר שדמכבי תל אביבהפועל חולון14שני - 16/01/2017 גיא שמואליליאור בינישספי שמש

(2) לאומית  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:00 קיבוץ כפר בלום- היכל הספורט  מכבי רעננההפועל גליל עליון צפת15שלישי - 17/01/2017 אור זרורארנון לביאדוד קולנגי

19:00 קרית אתא - 11דוד רמז '  רחרמת השרון. ס.אאליצור קרית אתא15שלישי - 17/01/2017 אלכס נפתלימרקו בניליאור ביניש

19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים מכבי רחובותעירוני רמת גן15שלישי - 17/01/2017 שגיא שדהערן שמואליואב לובושיץ

19:00 נס ציונה - 26דוד אלעזר ' לב המושבה רחגבעתיים/ג"הפועל רהפועל נס ציונה15שלישי - 17/01/2017 יק'צ'ירון צתומי וובראורי שלהבי

19:00 כפר סבא - 51ר "אז' תיכון היובל רחעפולה/הפועל גלבועהפועל כפר סבא15שלישי - 17/01/2017 אסף אנגלברגרותם קוזהאלי מרון

19:30 מגדל העמק- ס יערת העמק  "ביהפועל חיפההפועל מגדל העמק15שלישי - 17/01/2017 ינון גיאזיו רדומסקיאסף אוברלנדר

19:30 הוד השרון- יאנוש קורצק ' חטיבת עתידים רחש"ב/הפועל באר שבעמכבי הוד השרון סנו15שלישי - 17/01/2017 שלומי מערבירועי נקרגיל גורדון

2 מתוך 1עמוד 

11/01/201713:01-הודפס ב בשעה
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20/01/2017- ועד ה14/01/2017-ל

שיבוץ שופטים

(21) ליגת על נשים  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:00 חולון - 20יצחק רבין ' ס קציר רח"אולם בימכבי אשדוד נשיםאליצור חולון12ראשון - 15/01/2017 ינון גיאמרקו בניאורי שלהבי

19:00 ראשון לציון - 123גן נחום הרצל רמת השרון. ס.אהפועל ראשלצ עירוני12שני - 16/01/2017 אסף אנגלברגרותם קוזהדרור גלפז

19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים הפועל פתח תקוהמכבי רמת חן12שני - 16/01/2017 שלומי מערביערן שמואלזיו רדומסקי

19:00 רעננה - 1הפרחים ' היכל תיכון אביב רחבני הרצליהמכבי רעננה12שני - 16/01/2017 אלכס נפתליגיל גורדוןדוד קולנגי

18:00 רעננה - 1הפרחים ' היכל תיכון אביב רחרמת השרון. ס.אמכבי רעננה10חמישי - 19/01/2017 אור זרורתומי ווברניר מאירסון

2 מתוך 2עמוד 

11/01/201713:01-הודפס ב בשעה
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