
27/01/2017- ועד ה21/01/2017-ל

שיבוץ שופטים

(1) ליגת על  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:30 נהריה- שכונת עין שרה , האיריס' היכל הספורט רחיהב.הפועל ירושלים  בהפועל נהריה15שבת - 21/01/2017 אורי שלהבידן ילוןעמית בלק

20:15 ראשון לציון - 21גולדה מאיר '  רחמכבי קרית גתמכבי ראשון לציון15שבת - 21/01/2017 אלי מרוןגיא שמואליצחי הבדלי

21:00 תל אביב - 51יגאל אלון ' היכל מנורה מבטחים רחהפועל תל אביבמכבי תל אביב15שבת - 21/01/2017 ניר קרןכפיר מועלםעומר אסתרון

19:35 אילת - 1הספורטאים ' היכל הספורט בגין רחבני הרצליההפועל אילת15ראשון - 22/01/2017 דוד קולנגיליאור בינישדוד רומנו

19:20 גן נר  - מכבי חיפההפועל גליל גלבוע15שני - 23/01/2017 ניר מאירסוןפיני רימוןעופר מנהיים

19:25 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זהפועל חולוןמכבי אשדוד15שני - 23/01/2017 אסף אוברלנדרארז גוריוןספי שמש

(2) לאומית  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
20:00 רעננה - 4ח "תיכון מטרווסט הפלמהפועל חיפהמכבי רעננה8שבת - 21/01/2017 שגיא שדהרועי נקראייל פוהורילס

19:00 עפולה- עפולה עילית , יצחק רבין' היכל הספורט שדהפועל מגדל העמקעפולה/הפועל גלבוע16שלישי - 24/01/2017 יק'צ'ירון צתומי ווברדרור גלפז

19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים עירוני רמת גןגבעתיים/ג"הפועל ר16שלישי - 24/01/2017 אלכס נפתליגיל גורדוןאלעד ליבוביץ

19:00 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקמכבי הוד השרון סנוהפועל חיפה16שלישי - 24/01/2017 ארנון לביאאיציק טולדורותם קוזה

19:30 רחובות - 2מיכאל כהן ' היכל הספורט קציר רחהפועל כפר סבאמכבי רחובות16שלישי - 24/01/2017 ינון גיאמרקו בניזיו רדומסקי

19:30 רמת השרון - 20ארלוזורוב ' ס אורנים רח"ביהפועל גליל עליון צפתרמת השרון. ס.א16שלישי - 24/01/2017 שלומי מערבישי מרוןיוחאי שולמן

19:30 רעננה - 4ח "תיכון מטרווסט הפלמהפועל נס ציונהמכבי רעננה16שלישי - 24/01/2017 אור זרורערן שמואלדוד איזמירלי

19:30 באר שבע - 4ל "האצ'  רחאליצור קרית אתאש"ב/הפועל באר שבע16רביעי - 25/01/2017 אסף אנגלברגיואב לובושיץברק ליברמן

2 מתוך 1עמוד 

19/01/201711:19-הודפס ב בשעה
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27/01/2017- ועד ה21/01/2017-ל

שיבוץ שופטים

(21) ליגת על נשים  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:00 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זמכבי רעננהמכבי אשדוד נשים13ראשון - 22/01/2017 ערן שמואלרותם קוזהגיא סימאני

18:10 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחמכבי רמת חןבני הרצליה13שני - 23/01/2017 שגיא שדהשי מרוןדוד איזמירלי

19:00 רמת השרון - 20ארלוזורוב ' ס אורנים רח"בימעגן/הפועל זכרוןרמת השרון. ס.א13שני - 23/01/2017 אור זרורגיל גורדוןאורי שלהבי

19:00 פתח תקווה - 20פתח תקווה אמסטרדם הפועל ראשלצ עירוניהפועל פתח תקוה13שני - 23/01/2017 אלכס נפתלייק'צ'ירון ציוחאי שולמן

2 מתוך 2עמוד 

19/01/201711:19-הודפס ב בשעה

©י ברק ליברמן "תכנון ובניה ע
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