
04/11/2016- ועד ה29/10/2016-ל

שיבוץ שופטים

(1) ליגת על  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
20:25 אשקלון - 37בן גוריון ' היכל הספורט שדמכבי ראשון לציוןמכבי קרית גת4שבת - 29/10/2016 ברק ליברמןגיא שמואליגילי כהן

20:30 ירושלים- היכל הספורט פיס ארנה דרך בנבנישתי הפועל נהריהיהב.הפועל ירושלים  ב4שבת - 29/10/2016 ליאור בינישדן ילוןכפיר מועלם

19:40 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחהפועל אילתבני הרצליה4ראשון - 30/10/2016 אסף אוברלנדראייל פוהורילסעומר אסתרון

20:00 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקהפועל גליל גלבועמכבי חיפה4ראשון - 30/10/2016 אלי מרוןעופר מנהייםעמית בלק

19:00 חולון - 210ירושלים ' היכל טוטו וינר שדמכבי אשדודהפועל חולון4שני - 31/10/2016 דוד איזמירליפיני רימוןארז גוריון

21:05 תל אביב - 27אייזיק רמבה ' דרייב אין רחמכבי תל אביבהפועל תל אביב4שני - 31/10/2016 ניר מאירסוןדוד רומנוספי שמש

(2) לאומית  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:00 קרית אתא - 11דוד רמז '  רחהפועל גליל עליון צפתאליצור קרית אתא4שלישי - 01/11/2016 שגיא שדהערן שמואלגיא סימאני

19:00 עפולה- עפולה עילית , יצחק רבין' היכל הספורט שדמכבי הוד השרון סנועפולה/הפועל גלבוע4שלישי - 01/11/2016 שלומי מערבימרקו בנישרון נחמן

19:00 רעננה - 4ח "תיכון מטרווסט הפלמעירוני רמת גןמכבי רעננה4שלישי - 01/11/2016 אור זרוריואב לובושיץשי מרון

19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים הפועל כפר סבאגבעתיים/ג"הפועל ר4שלישי - 01/11/2016 ינון גיאיק'צ'ירון צתומי וובר

19:30 רחובות - 2מיכאל כהן ' היכל הספורט קציר רחהפועל מגדל העמקמכבי רחובות4שלישי - 01/11/2016 ארנון לביארותם קוזהרועי נקר

19:30 רמת השרון - 20ארלוזורוב ' ס אורנים רח"ביהפועל נס ציונהרמת השרון. ס.א4שלישי - 01/11/2016 אלכס נפתליאיציק טולדויוחאי שולמן

19:30 באר שבע - 4ל "האצ'  רחהפועל חיפהש"ב/הפועל באר שבע4שלישי - 01/11/2016 גיל גורדוןדרור גלפזזיו רדומסקי

(21) ליגת על נשים  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:10 רמת השרון - 20ארלוזורוב ' ס אורנים רח"בימכבי רעננהרמת השרון. ס.א1שני - 31/10/2016 רותם קוזהיואב לובושיץאלעד ליבוביץ

19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים מעגן/הפועל זכרוןמכבי רמת חן1שני - 31/10/2016 שלומי מערבירועי נקראורי שלהבי

19:00 פתח תקווה - 20פתח תקווה אמסטרדם אליצור חולוןהפועל פתח תקוה1שני - 31/10/2016 מרקו בנישי מרוןדוד קולנגי

19:00 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחמכבי אשדוד נשיםבני הרצליה1שני - 31/10/2016 ערן שמואלניר קרןצחי הבדלי
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