
10/02/2017- ועד ה04/02/2017-ל

שיבוץ שופטים

(1) ליגת על  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:30 חולון - 210ירושלים ' היכל טוטו וינר שדמכבי ראשון לציוןהפועל חולון18שבת - 04/02/2017 דוד איזמירליפיני רימוןעמית בלק

19:00 נהריה- שכונת עין שרה , האיריס' היכל הספורט רחהפועל אילתהפועל נהריה18ראשון - 05/02/2017 יוחאי שולמןעופר מנהייםדוד רומנו

21:05 ירושלים- היכל הספורט פיס ארנה דרך בנבנישתי מכבי תל אביביהב.הפועל ירושלים  ב18ראשון - 05/02/2017 ליאור בינישעומר אסתרוןספי שמש

19:45 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זמכבי חיפהמכבי אשדוד18שני - 06/02/2017 גיא סימאניאייל פוהורילסגילי כהן

19:50 אשקלון - 37בן גוריון ' היכל הספורט שדבני הרצליהמכבי קרית גת18שני - 06/02/2017 ניר מאירסוןצחי הבדליארז גוריון

20:00 גן נר  - הפועל תל אביבהפועל גליל גלבוע18שני - 06/02/2017 ניר קרןגיא שמואליכפיר מועלם

(2) לאומית  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים הפועל מגדל העמקגבעתיים/ג"הפועל ר18שלישי - 07/02/2017 שגיא שדהאסף אנגלברגשי מרון

19:00 עפולה- עפולה עילית , יצחק רבין' היכל הספורט שדהפועל חיפהעפולה/הפועל גלבוע18שלישי - 07/02/2017 מרקו בניארנון לביאדוד קולנגי

19:00 באר שבע - 4ל "האצ'  רחהפועל גליל עליון צפתש"ב/הפועל באר שבע18שלישי - 07/02/2017 אור זרורערן שמואלאורי שלהבי

19:00 קרית אתא - 11דוד רמז '  רחהפועל נס ציונהאליצור קרית אתא18שלישי - 07/02/2017 יק'צ'ירון צאיציק טולדואלי מרון

19:30 רמת השרון - 20ארלוזורוב ' ס אורנים רח"ביעירוני רמת גןרמת השרון. ס.א18שלישי - 07/02/2017 נעם גורדוןרותם קוזהפיני רימון

19:30 רעננה - 4ח "תיכון מטרווסט הפלמהפועל כפר סבאמכבי רעננה18שלישי - 07/02/2017 גיל גורדוןיואב לובושיץצחי הבדלי

20:00 רחובות - 2מיכאל כהן ' היכל הספורט קציר רחמכבי הוד השרון סנומכבי רחובות18שלישי - 07/02/2017 שלומי מערביתומי ווברשרון נחמן

(21) ליגת על נשים  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:10 רמת השרון - 20ארלוזורוב ' ס אורנים רח"ביבני הרצליהרמת השרון. ס.א16שני - 06/02/2017 מרקו בניאיציק טולדועופר מנהיים

19:00 ראשון לציון - 123גן נחום הרצל אליצור חולוןהפועל ראשלצ עירוני16שני - 06/02/2017 אור זרורשרון נחמןרותם קוזה

19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים מכבי רעננהמכבי רמת חן16שני - 06/02/2017 ערן שמואליק'צ'ירון ציואב לובושיץ

19:45 זכרון יעקב - 1מעוף הציפור ' תיכון המושבה רחמכבי אשדוד נשיםמעגן/הפועל זכרון16שני - 06/02/2017 יוסף גזלתומי וובראלעד ליבוביץ
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