
24/02/2017- ועד ה18/02/2017-ל

שיבוץ שופטים

(1) ליגת על  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
20:30 ראשון לציון - 21גולדה מאיר '  רחמכבי אשדודמכבי ראשון לציון19שבת - 18/02/2017 יוחאי שולמןכפיר מועלםארז גוריון

18:55 אילת - 1הספורטאים ' היכל הספורט בגין רחהפועל חולוןהפועל אילת19ראשון - 19/02/2017 אלי מרוןדן ילוןעמית בלק

19:00 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקיהב.הפועל ירושלים  במכבי חיפה19ראשון - 19/02/2017 גיא שמואליצחי הבדליגילי כהן

20:45 תל אביב - 27אייזיק רמבה ' דרייב אין רחהפועל נהריההפועל תל אביב19ראשון - 19/02/2017 ליאור בינישדוד רומנוספי שמש

21:05 אשקלון - 37בן גוריון ' היכל הספורט שדמכבי תל אביבמכבי קרית גת19ראשון - 19/02/2017 אורי שלהביפיני רימוןעומר אסתרון

19:00 תל אביב - 51יגאל אלון ' היכל מנורה מבטחים רחבני הרצליהמכבי תל אביב17שלישי - 21/02/2017 אלעד ליבוביץעופר מנהייםגילי כהן

19:00 אילת - 1הספורטאים ' היכל הספורט בגין רחיהב.הפועל ירושלים  בהפועל אילת21רביעי - 22/02/2017 ניר מאירסוןכפיר מועלםארז גוריון

(2) לאומית  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים הפועל חיפהגבעתיים/ג"הפועל ר20שלישי - 21/02/2017 ערן שמואלשרון נחמןניר מאירסון

19:00 קרית אתא - 11דוד רמז '  רחהפועל כפר סבאאליצור קרית אתא20שלישי - 21/02/2017 יניב חדדאיציק טולדוגיא סימאני

19:00 קיבוץ כפר בלום- היכל הספורט  עירוני רמת גןהפועל גליל עליון צפת20שלישי - 21/02/2017 ארנון לביאיק'צ'ירון צאייל פוהורילס

19:00 באר שבע - 4ל "האצ'  רחהפועל נס ציונהש"ב/הפועל באר שבע20שלישי - 21/02/2017 גיל גורדוןרותם קוזהעומר אסתרון

19:30 רעננה - 4ח "תיכון מטרווסט הפלממכבי הוד השרון סנומכבי רעננה20שלישי - 21/02/2017 שגיא שדהזיו רדומסקיאסף אוברלנדר

19:30 רחובות - 2מיכאל כהן ' היכל הספורט קציר רחעפולה/הפועל גלבועמכבי רחובות20שלישי - 21/02/2017 אור זרוריואב לובושיץאורי שלהבי

20:00 רמת השרון - 20ארלוזורוב ' ס אורנים רח"ביהפועל מגדל העמקרמת השרון. ס.א20חמישי - 23/02/2017 ינון גיאתומי ווברגיא שמואלי

2 מתוך 1עמוד 

16/02/201711:05-הודפס ב בשעה
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24/02/2017- ועד ה18/02/2017-ל

שיבוץ שופטים

(21) ליגת על נשים  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:10 ראשון לציון - 123גן נחום הרצל מכבי רמת חןהפועל ראשלצ עירוני18שני - 20/02/2017 שלומי מערביתומי ווברדוד קולנגי

18:10 רמת השרון - 20ארלוזורוב ' ס אורנים רח"ביאליצור חולוןרמת השרון. ס.א18שני - 20/02/2017 מרקו בנייק'צ'ירון צדוד איזמירלי

18:10 פתח תקווה - 20פתח תקווה אמסטרדם מכבי אשדוד נשיםהפועל פתח תקוה18שני - 20/02/2017 ערן שמואלזיו רדומסקיליאור ביניש

18:10 חוף הכרמל. א.מ- ב  "מרכז מירמכבי רעננהמעגן/הפועל זכרון18שני - 20/02/2017 אור זרוראסף אנגלברגאורי שלהבי

2 מתוך 2עמוד 

16/02/201711:05-הודפס ב בשעה

©י ברק ליברמן "תכנון ובניה ע
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