
06/01/2017- ועד ה31/12/2016-ל

שיבוץ שופטים

(2) לאומית  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים מכבי רעננהגבעתיים/ג"הפועל ר11שבת - 31/12/2016 ארנון לביארועי נקרדוד איזמירלי

19:00 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקעירוני רמת גןהפועל חיפה13שלישי - 03/01/2017 אסף אנגלברגיק'צ'ירון צזיו רדומסקי

19:30 הוד השרון- יאנוש קורצק ' חטיבת עתידים רחהפועל כפר סבאמכבי הוד השרון סנו13שלישי - 03/01/2017 ינון גיאדרור גלפזשי מרון

19:30 רחובות - 2מיכאל כהן ' היכל הספורט קציר רחהפועל גליל עליון צפתמכבי רחובות13שלישי - 03/01/2017 אלכס נפתליגיל גורדוןיואב לובושיץ

18:30 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים אליצור קרית אתאגבעתיים/ג"הפועל ר13רביעי - 04/01/2017 שגיא שדהתומי וובראורי שלהבי

(21) ליגת על נשים  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:10 חולון - 20יצחק רבין ' ס קציר רח"אולם בירמת השרון. ס.אאליצור חולון9שני - 02/01/2017 אסף אנגלברגערן שמואלגיל גורדון

19:00 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זהפועל פתח תקוהמכבי אשדוד נשים9שני - 02/01/2017 מרקו בנישגיא שדהיוחאי שולמן

19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים הפועל ראשלצ עירונימכבי רמת חן9שני - 02/01/2017 אור זרוריק'צ'ירון צליאור ביניש

19:00 רעננה - 1הפרחים ' היכל תיכון אביב רחמעגן/הפועל זכרוןמכבי רעננה9שני - 02/01/2017 ינון גיאתומי וובריואב לובושיץ

19:00 זכרון יעקב - 1מעוף הציפור ' תיכון המושבה רחמכבי רמת חןמעגן/הפועל זכרון10חמישי - 05/01/2017 רותם קוזהזיו רדומסקידוד קולנגי

19:00 חולון - 20יצחק רבין ' ס קציר רח"אולם ביהפועל פתח תקוהאליצור חולון10חמישי - 05/01/2017 שלומי מערבישי מרוןגיא סימאני

19:30 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זבני הרצליהמכבי אשדוד נשים10חמישי - 05/01/2017 רועי נקרדרור גלפזאלי מרון

2 מתוך 1עמוד 

29/12/201611:55-הודפס ב בשעה
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06/01/2017- ועד ה31/12/2016-ל

שיבוץ שופטים

(300) גביע המדינה לגברים  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:30 ירושלים- היכל הספורט פיס ארנה דרך בנבנישתי בני הרצליהיהב.הפועל ירושלים  ב1414שבת - 31/12/2016 דן ילוןעמית בלקעומר אסתרון

21:00 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זמכבי חיפהמכבי אשדוד1414ראשון - 01/01/2017 אלעד ליבוביץעופר מנהייםגילי כהן

18:35 נס ציונה - 26דוד אלעזר ' לב המושבה רחמכבי תל אביבהפועל נס ציונה1414שני - 02/01/2017 פיני רימוןצחי הבדליארז גוריון

19:30 באר שבע - 4ל "האצ'  רחהפועל חולוןש"ב/הפועל באר שבע1414שלישי - 03/01/2017 ניר מאירסוןגיא שמואליכפיר מועלם

2 מתוך 2עמוד 

29/12/201611:55-הודפס ב בשעה
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