
23/12/2016- ועד ה17/12/2016-ל

שיבוץ שופטים

(2) לאומית  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:00 מגדל העמק- ס יערת העמק  "ביעירוני רמת גןהפועל מגדל העמק11שלישי - 20/12/2016 שגיא שדהיק'צ'ירון צניר קרן

19:00 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקהפועל גליל עליון צפתהפועל חיפה11שלישי - 20/12/2016 אור זרורגיל גורדוןברק ליברמן

19:30 הוד השרון- יאנוש קורצק ' חטיבת עתידים רחהפועל נס ציונהמכבי הוד השרון סנו11שלישי - 20/12/2016 אלכס נפתלידרור גלפזיוחאי שולמן

19:30 רחובות - 2מיכאל כהן ' היכל הספורט קציר רחרמת השרון. ס.אמכבי רחובות11שלישי - 20/12/2016 שלומי מערבישי מרוןאורי שלהבי

19:00 כפר סבא - 51ר "אז' תיכון היובל רחש"ב/הפועל באר שבעהפועל כפר סבא11רביעי - 21/12/2016 ערן שמואליואב לובושיץפיני רימון

19:00 עפולה- עפולה עילית , יצחק רבין' היכל הספורט שדאליצור קרית אתאעפולה/הפועל גלבוע11רביעי - 21/12/2016 מרקו בנירותם קוזהאיציק טולדו

(21) ליגת על נשים  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:10 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים אליצור חולוןמכבי רמת חן6שני - 19/12/2016 אור זרורמרקו בנייואב לובושיץ

19:00 ראשון לציון - 123גן נחום הרצל מכבי אשדוד נשיםהפועל ראשלצ עירוני6שני - 19/12/2016 שגיא שדהיק'צ'ירון צגיל גורדון

19:00 זכרון יעקב - 1מעוף הציפור ' תיכון המושבה רחבני הרצליהמעגן/הפועל זכרון6שני - 19/12/2016 רותם קוזהשרון נחמןברק ליברמן

19:00 רמת השרון - 20ארלוזורוב ' ס אורנים רח"ביהפועל פתח תקוהרמת השרון. ס.א6שני - 19/12/2016 שלומי מערביערן שמואלשי מרון

18:10 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחרמת השרון. ס.אבני הרצליה7חמישי - 22/12/2016 שגיא שדהיוחאי שולמןדוד איזמירלי

19:00 רעננה - 1הפרחים ' היכל תיכון אביב רחמכבי רמת חןמכבי רעננה7חמישי - 22/12/2016 מרקו בניאלי מרוןניר מאירסון

19:00 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זמעגן/הפועל זכרוןמכבי אשדוד נשים7חמישי - 22/12/2016 ערן שמואלדוד קולנגיגיא סימאני

19:00 חולון - 20יצחק רבין ' ס קציר רח"אולם ביהפועל ראשלצ עירוניאליצור חולון7חמישי - 22/12/2016 רותם קוזהאורי שלהביאסף אוברלנדר

2 מתוך 1עמוד 

15/12/201612:12-הודפס ב בשעה
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23/12/2016- ועד ה17/12/2016-ל

שיבוץ שופטים

(300) גביע המדינה לגברים  

שעה  מגרש'שופט ג'שופט ב'שופט אקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:30 רחובות - 2מיכאל כהן ' היכל הספורט קציר רחבני הרצליהמכבי רחובות1818שבת - 17/12/2016 דוד איזמירליגיא סימאניפיני רימון

18:30 נס ציונה - 26דוד אלעזר ' לב המושבה רחהפועל נהריההפועל נס ציונה18181שבת - 17/12/2016 דוד קולנגיאסף אוברלנדרדן ילון

20:30 תל אביב - 27אייזיק רמבה ' דרייב אין רחיהב.הפועל ירושלים  בהפועל תל אביב1818שבת - 17/12/2016 צחי הבדליכפיר מועלםעמית בלק

19:05 באר שבע - 4ל "האצ'  רחמכבי ראשון לציוןש"ב/הפועל באר שבע18181ראשון - 18/12/2016 גיל גורדוןיוחאי שולמןגיא שמואלי

19:25 קרית אתא - 11דוד רמז '  רחמכבי חיפהאליצור קרית אתא1818ראשון - 18/12/2016 אלכס נפתליאלעד ליבוביץעופר מנהיים

21:05 תל אביב - 51יגאל אלון ' היכל מנורה מבטחים רחהפועל גליל גלבועמכבי תל אביב1818ראשון - 18/12/2016 ליאור בינישאייל פוהורילסדוד רומנו

20:10 חולון - 210ירושלים ' היכל טוטו וינר שדהפועל אילתהפועל חולון1818שני - 19/12/2016 ניר מאירסוןארז גוריוןגילי כהן

2 מתוך 2עמוד 

15/12/201612:12-הודפס ב בשעה
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