
24/03/2017- ועד ה18/03/2017-ל

שיבוץ שופטים

(1) ליגת על  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
20:30 חולון - 210ירושלים ' היכל טוטו וינר שדמכבי אשדודהפועל חולון23שבת - 18/03/2017 ברק ליברמןניר מאירסוןספי שמש

18:55 תל אביב - 51יגאל אלון ' היכל מנורה מבטחים רחהפועל תל אביבמכבי תל אביב23ראשון - 19/03/2017 דן ילוןדוד רומנועמית בלק

19:40 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחהפועל גליל גלבועבני הרצליה23ראשון - 19/03/2017 גיא סימאניליאור בינישארז גוריון

19:40 ירושלים- היכל הספורט פיס ארנה דרך בנבנישתי הפועל נהריהיהב.הפועל ירושלים  ב23ראשון - 19/03/2017 אלעד ליבוביץאייל פוהורילסכפיר מועלם

19:45 אילת - 1הספורטאים ' היכל הספורט בגין רחמכבי ראשון לציוןהפועל אילת23שני - 20/03/2017 אורי שלהביעופר מנהייםעומר אסתרון

20:15 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקמכבי קרית גתמכבי חיפה23שני - 20/03/2017 אלי מרוןגיא שמואליצחי הבדלי

(2) לאומית  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:00 קיבוץ כפר בלום- היכל הספורט  הפועל חיפההפועל גליל עליון צפת24שלישי - 21/03/2017 אור זרוראסף אנגלברגרותם קוזה

19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים הפועל מגדל העמקעירוני רמת גן24שלישי - 21/03/2017 שלומי מערביארנון לביאיואב לובושיץ

19:00 קרית אתא - 11דוד רמז '  רחעפולה/הפועל גלבועאליצור קרית אתא24שלישי - 21/03/2017 מרקו בניאיציק טולדודרור גלפז

19:30 נס ציונה - 26דוד אלעזר ' לב המושבה רחמכבי הוד השרון סנוהפועל נס ציונה24שלישי - 21/03/2017 שגיא שדהשרון נחמןדוד איזמירלי

19:30 רמת השרון - 20ארלוזורוב ' ס אורנים רח"בימכבי רחובותרמת השרון. ס.א24שלישי - 21/03/2017 ינון גיאאסף אוברלנדרניר קרן

20:00 רעננה - 4ח "תיכון מטרווסט הפלמגבעתיים/ג"הפועל רמכבי רעננה24שלישי - 21/03/2017 ערן שמואלשי מרוןכפיר מועלם

20:00 באר שבע - 4ל "האצ'  רחהפועל כפר סבאש"ב/הפועל באר שבע24שלישי - 21/03/2017 יק'צ'ירון צגיל גורדוןדוד רומנו

(21) ליגת על נשים  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:10 חולון - 20יצחק רבין ' ס קציר רח"אולם בימכבי רמת חןאליצור חולון25שני - 20/03/2017 אסף אנגלברגאיציק טולדודוד איזמירלי

18:10 רמת השרון - 20ארלוזורוב ' ס אורנים רח"בימכבי אשדוד נשיםרמת השרון. ס.א25שני - 20/03/2017 אור זרוררותם קוזהיוחאי שולמן

18:10 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחמכבי רעננהבני הרצליה25שני - 20/03/2017 ינון גיאשי מרוןדוד קולנגי
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