
22/12/2017-ה ועד 16/12/2017-ל

שופטים שיבוץ

(1)  על ליגת 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:30 תל אביב - 27אייזיק רמבה ' דרייב אין רחהפועל נס ציונההפועל תל אביב10שבת - 16/12/2017 רותם קוזהצחי הבדליעומר אסתרון

20:30 ירושלים- היכל הספורט פיס ארנה דרך בנבנישתי הפועל חולון יונטהפועל ירושלים10שבת - 16/12/2017 אורי שלהבידוד רומנוגילי כהן

18:30 אילת - 1הספורטאים ' היכל הספורט בגין רחמכבי אשדודהפועל אילת10שני - 18/12/2017 יואב לובושיץפיני רימוןעופר מנהיים

19:45 גן נר  - מכבי חיפה הנטרהפועל גליל גלבוע10שני - 18/12/2017 גיא שמואליניר מאירסוןעמית בלק

20:00 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחמכבי ראשון לציוןבני הרצליה10שני - 18/12/2017 יוחאי שולמןאלעד ליבוביץארז גוריון

(2)  לאומית 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:00 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקמכבי קרית מוצקיןהפועל חיפה10ראשון - 17/12/2017 אדר פאריק'צ'ירון צליאור ביניש

19:00 כפר סבא - 51ר "אז' תיכון היובל רחמכבי רעננה איצקוביץהפועל כפר סבא שלום10שלישי - 19/12/2017 ינון גיאתומי וובראסף אנגלברג

19:30 קיבוץ כפר בלום- היכל הספורט  מכבי קרית גתהפועל גליל עליון צפת10שלישי - 19/12/2017 ערב-אליאס אבוברק ליברמןאלעד ליבוביץ

19:30 מגדל העמק- ס יערת העמק  "ביאתא עזריאלי.אליצור קהפועל מגדל העמק10שלישי - 19/12/2017 שגיא שדהאסף אוברלנדרדרור גלפז

19:30 באר שבע - 4ל "האצ'  רחאליצור יבנהש"ב/הפועל באר שבע10שלישי - 19/12/2017 נעם גורדוןשי מרוןדוד איזמירלי

19:30 הוד השרון- יאנוש קורצק ' חטיבת עתידים רחהפועל עפולהמכבי הוד השרון סנו10שלישי - 19/12/2017 ליאור קידר לויאור זרורזיו רדומסקי

19:30 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים מכבי רחובותגבעתיים/ג"הפועל ר10רביעי - 20/12/2017 אלכס נפתליאלי מרוןכפיר מועלם

2 מתוך 1עמוד 
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22/12/2017-ה ועד 16/12/2017-ל

שופטים שיבוץ

(52)  נשים על ליגת 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:00 רמת השרון - 20ארלוזורוב ' ס אורנים רח"בימכבי אשדוד נשיםרמת השרון. ס.א11שני - 18/12/2017 אסף אנגלברגאלי מרוןדוד קולנגי

19:00 תל אביב- התקווה ' שכ, 4בית דני סמטת כביר אליצור חולוןבני יהודה ציונטרוניק11שני - 18/12/2017 ינון גיאאסף אוברלנדראייל פוהורילס

19:00 פתח תקווה - 20פתח תקווה אמסטרדם בני הרצליהת רוני"הפועל פ11שני - 18/12/2017 עומר פיינטוךאלכס נפתליגיא סימאני

19:00 רעננה - 1הפרחים ' היכל תיכון אביב רחהפועל ראשלצ עירונימכבי רעננה11שני - 18/12/2017 אדר פאראור זרורדוד איזמירלי

19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים אליצור נוה דוד רמלהמכבי רמת חן11שני - 18/12/2017 ערב-אליאס אבודרור גלפזליאור ביניש

19:00 חולון - 20יצחק רבין ' ס קציר רח"אולם בירמת השרון. ס.אאליצור חולון12חמישי - 21/12/2017 נעם גורדוןאיציק טולדוצחי הבדלי

19:00 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זת רוני"הפועל פמכבי אשדוד נשים12חמישי - 21/12/2017 נטלי גליוקיק'צ'ירון צרותם קוזה

19:00 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחמכבי רעננהבני הרצליה12חמישי - 21/12/2017 ערן שמואלגיל גורדוןניר מאירסון

19:00 רמלה - 29יאיר שטרן ' קרית מנחם רחבני יהודה ציונטרוניקאליצור נוה דוד רמלה12חמישי - 21/12/2017 שגיא שדהשי מרוןפיני רימון

19:00 ראשון לציון - 9תמר אבן '  רחמכבי רמת חןהפועל ראשלצ עירוני12חמישי - 21/12/2017 ליאור קידר לויזיו רדומסקיניר קרן

2 מתוך 2עמוד 
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