
31/01/2017- ועד ה29/01/2017-ל

שיבוץ שופטים

(1) ליגת על  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:25 נהריה- שכונת עין שרה , האיריס' היכל הספורט רחמכבי חיפההפועל נהריה16ראשון - 29/01/2017 ברק ליברמןגיא שמואליעומר אסתרון

19:30 גן נר  - מכבי ראשון לציוןהפועל גליל גלבוע16ראשון - 29/01/2017 ליאור בינישאייל פוהורילסעמית בלק

21:05 ירושלים- היכל הספורט פיס ארנה דרך בנבנישתי הפועל חולוןיהב.הפועל ירושלים  ב16ראשון - 29/01/2017 ניר מאירסוןצחי הבדליגילי כהן

18:25 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחהפועל תל אביבבני הרצליה16שני - 30/01/2017 דוד איזמירלידן ילוןדוד רומנו

18:30 תל אביב - 51יגאל אלון ' היכל מנורה מבטחים רחמכבי אשדודמכבי תל אביב16שני - 30/01/2017 אלעד ליבוביץפיני רימוןעופר מנהיים

20:30 אשקלון - 37בן גוריון ' היכל הספורט שדהפועל אילתמכבי קרית גת16שני - 30/01/2017 ניר קרןגיא סימאניכפיר מועלם

(2) לאומית  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים מכבי רעננהעירוני רמת גן17שלישי - 31/01/2017 ינון גיאאסף אנגלברגתומי וובר

19:00 כפר סבא - 51ר "אז' תיכון היובל רחגבעתיים/ג"הפועל רהפועל כפר סבא17שלישי - 31/01/2017 אור זרוריק'צ'ירון ציוחאי שולמן

19:00 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקש"ב/הפועל באר שבעהפועל חיפה17שלישי - 31/01/2017 גיל גורדוןשי מרוןדוד קולנגי

19:30 מגדל העמק- ס יערת העמק  "בימכבי רחובותהפועל מגדל העמק17שלישי - 31/01/2017 אלכס נפתליארנון לביאיואב לובושיץ

19:30 נס ציונה - 26דוד אלעזר ' לב המושבה רחרמת השרון. ס.אהפועל נס ציונה17שלישי - 31/01/2017 שלומי מערביזיו רדומסקירותם קוזה

19:30 הוד השרון- יאנוש קורצק ' חטיבת עתידים רחעפולה/הפועל גלבועמכבי הוד השרון סנו17שלישי - 31/01/2017 אדר פארערן שמואלניר מאירסון

19:40 קיבוץ כפר בלום- היכל הספורט  אליצור קרית אתאהפועל גליל עליון צפת17שלישי - 31/01/2017 מרקו בנישרון נחמןאסף אוברלנדר

(21) ליגת על נשים  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:10 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים מכבי אשדוד נשיםמכבי רמת חן14שני - 30/01/2017 אסף אנגלברגאורי שלהביאייל פוהורילס

19:00 ראשון לציון - 123גן נחום הרצל בני הרצליההפועל ראשלצ עירוני14שני - 30/01/2017 שלומי מערביערן שמואלתומי וובר

19:00 רעננה - 1הפרחים ' היכל תיכון אביב רחאליצור חולוןמכבי רעננה14שני - 30/01/2017 גיל גורדוןיואב לובושיץאלי מרון

19:45 זכרון יעקב - 1מעוף הציפור ' תיכון המושבה רחהפועל פתח תקוהמעגן/הפועל זכרון14שני - 30/01/2017 שגיא שדהשי מרוןדוד קולנגי
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