
29/03/2017- ועד ה25/03/2017-ל

שיבוץ שופטים

(1) ליגת על  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:40 נהריה- שכונת עין שרה , האיריס' היכל הספורט רחמכבי חיפההפועל נהריה24שבת - 25/03/2017 דוד קולנגיניר מאירסוןעומר אסתרון

19:45 ראשון לציון - 21גולדה מאיר '  רחיהב.הפועל ירושלים  במכבי ראשון לציון24שבת - 25/03/2017 ליאור בינישארז גוריוןספי שמש

21:05 תל אביב - 51יגאל אלון ' היכל מנורה מבטחים רחהפועל חולוןמכבי תל אביב24ראשון - 26/03/2017 גיא שמואליצחי הבדליגילי כהן

19:15 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זבני הרצליהמכבי אשדוד24שני - 27/03/2017 דוד איזמירלידן ילוןכפיר מועלם

19:15 גן נר  - הפועל אילתהפועל גליל גלבוע24שני - 27/03/2017 יוחאי שולמןניר קרןעמית בלק

21:00 תל אביב - 27אייזיק רמבה ' דרייב אין רחמכבי קרית גתהפועל תל אביב24שני - 27/03/2017 אורי שלהביאלעד ליבוביץעופר מנהיים

(2) לאומית  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:00 עפולה- עפולה עילית , יצחק רבין' היכל הספורט שדהפועל גליל עליון צפתעפולה/הפועל גלבוע25שלישי - 28/03/2017 שלומי מערביאסף אוברלנדרברק ליברמן

19:00 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקהפועל נס ציונההפועל חיפה25שלישי - 28/03/2017 מרקו בנייואב לובושיץאלעד ליבוביץ

19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים רמת השרון. ס.אגבעתיים/ג"הפועל ר25שלישי - 28/03/2017 ארנון לביאתומי ווברגיל גורדון

19:30 רחובות - 2מיכאל כהן ' היכל הספורט קציר רחאליצור קרית אתאמכבי רחובות25שלישי - 28/03/2017 אור זרוראסף אנגלברגדוד רומנו

19:30 מגדל העמק- ס יערת העמק  "ביהפועל כפר סבאהפועל מגדל העמק25שלישי - 28/03/2017 ינון גיאדרור גלפזאייל פוהורילס

19:30 הוד השרון- יאנוש קורצק ' חטיבת עתידים רחעירוני רמת גןמכבי הוד השרון סנו25שלישי - 28/03/2017 שגיא שדהיק'צ'ירון צשי מרון

19:40 רעננה - 4ח "תיכון מטרווסט הפלמש"ב/הפועל באר שבעמכבי רעננה25שלישי - 28/03/2017 רותם קוזהאיציק טולדועמית בלק

(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 חולון122שני - 27/03/2017 גיל גורדוןברק ליברמןדוד רומנו

18:10 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחמכבי אשדוד נשיםבני הרצליה122שני - 27/03/2017 אסף אנגלברגצחי הבדליליאור ביניש
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