
08/02/2020-ה ועד 31/01/2020-ל

שופטים שיבוץ

(1)  על ליגת 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
13:30 ירושלים- היכל הספורט פיס ארנה דרך בנבנישתי הפועל תל אביבהפועל ירושלים13שישי - 31/01/2020 ליאור בינישאלעד ליבוביץגילי כהן

18:15 אילת - 1הספורטאים ' היכל הספורט בגין רחמכבי תל אביבהפועל אילת13שבת - 01/02/2020 ערן שמואלכפיר מועלםדוד רומנו

20:00 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זהפועל חולוןמכבי אשדוד13שבת - 01/02/2020 אור זרורעופר מנהייםארז גוריון

19:25 נס ציונה - 26דוד אלעזר ' לב המושבה רחהפועל נהריההפועל נס ציונה13ראשון - 02/02/2020 דוד איזמירליגיא שמואליספי שמש

19:45 גן נר  - מכבי חיפהגליל/הפועל גלבוע13שני - 03/02/2020 צחי הבדליניר מאירסוןעומר אסתרון

20:00 ראשון לציון - 21גולדה מאיר '  רחהפועל באר שבעמכבי ראשון לציון13שני - 03/02/2020 נעם גורדוןאורי שלהביעמית בלק

3 מתוך 1עמוד 
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08/02/2020-ה ועד 31/01/2020-ל

שופטים שיבוץ

(2)  לאומית 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:45 רעננה - 4ח "תיכון מטרווסט הפלמבני הרצליהמכבי רעננה16שבת - 01/02/2020 זיו רדומסקיניר קרןאסף אנגלברג

20:30 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים אליצור אשקלוןגבעתיים/ג"הפועל ר16שבת - 01/02/2020 עידו מערבייק'צ'ירון צדוד איזמירלי

20:30 רמת השרון - 13יצחק אלחנן ' קרית יערים רחאליצור נתניהרמת השרון. ס.א16שבת - 01/02/2020 אושר בניטהברק ליברמןרותם קוזה

20:30 שהם - 10מודיעים ' ב נחשון רח"חטמכבי הוד השרוןהפועל חבל מודיעין16שבת - 01/02/2020 שי מרוןגיל גורדוןגיא שמואלי

20:30 קיבוץ כפר בלום- היכל הספורט  מכבי קרית מוצקיןשמיר/הפועל גליל עליון16שבת - 01/02/2020 אליאס אבו ערבדרור גלפזאלכס נפתלי

21:00 עפולה- עפולה עילית , יצחק רבין' היכל הספורט שדאליצור יבנההפועל עפולה16שבת - 01/02/2020 רווה שרףשגיא שדהאליהו מרון

19:00 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקאליצור  קרית אתאהפועל חיפה16ראשון - 02/02/2020 אופיר וייסטוךגיא סימאניאור זרור

19:00 קרית מוצקין - 4דקר ' היכל גושן רחהפועל חבל מודיעיןמכבי קרית מוצקין17שלישי - 04/02/2020 רווה שרףארנון לביאאלעד ליבוביץ

19:00 קיבוץ כפר בלום- היכל הספורט  הפועל עפולהשמיר/הפועל גליל עליון17שלישי - 04/02/2020 נטלי גליוקשי מרוןאדר פאר

19:30 הוד השרון- יאנוש קורצק ' חטיבת עתידים רחמכבי רעננהמכבי הוד השרון17שלישי - 04/02/2020 אופיר וייסטוךיק'צ'ירון צגיא סימאני

19:30 אשקלון - 37בן גוריון ' היכל הספורט שדאליצור יבנהאליצור אשקלון17שלישי - 04/02/2020 אושר בניטהדרור גלפזיואב לובושיץ

19:00 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחהפועל חיפהבני הרצליה17רביעי - 05/02/2020 אהוד ארנברגשגיא שדהליאור ביניש

19:00 קרית אתא - 11דוד רמז '  רחרמת השרון. ס.אאליצור  קרית אתא17חמישי - 06/02/2020 אליאס אבו ערבניר קרןנעם גורדון

19:30 נתניה- שמואל הנציב ' ס ישורון רח"ביגבעתיים/ג"הפועל ראליצור נתניה17חמישי - 06/02/2020 דביר רנישזיו רדומסקיאליהו מרון

3 מתוך 2עמוד 
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08/02/2020-ה ועד 31/01/2020-ל

שופטים שיבוץ

(52)  נשים על ליגת 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:00 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זהפועל פתח תקווהמכבי אשדוד16שני - 03/02/2020 אופיר וייסטוךזיו רדומסקיערן שמואל

19:00 חולון - 20אולם השרון רחוב פנחס איילון בני הרצליהאליצור חולון16שני - 03/02/2020 דביר רנישאליהו מרוןפיני רימון

19:00 ראשון לציון - 123גן נחום הרצל מכבי חיפההפועל ראשון לציון16שני - 03/02/2020 אליאס אבו ערביק'צ'ירון צכפיר מועלם

19:00 רעננה - 1הפרחים ' היכל תיכון אביב רחמכבי רמת גןמכבי רעננה16שני - 03/02/2020 נטלי גליוקגיא סימאנירותם קוזה

21:00 רמלה - 29יאיר שטרן ' קרית מנחם רחרמת השרון. ס.אאליצור רמלה16שני - 03/02/2020 אהוד ארנברגתומי וובראדר פאר

19:00 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחמכבי אשדודבני הרצליה17חמישי - 06/02/2020 אסף אנגלברגדרור גלפזיואב לובושיץ

19:00 רמת השרון - 20ארלוזורוב ' ס אורנים רח"ביאליצור חולוןרמת השרון. ס.א17חמישי - 06/02/2020 נטלי גליוקאיציק טולדוצחי הבדלי

19:00 ראשון לציון - 123גן נחום הרצל מכבי רעננההפועל ראשון לציון17חמישי - 06/02/2020 אושר בניטהשי מרוןדוד רומנו

19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים הפועל פתח תקווהמכבי רמת גן17חמישי - 06/02/2020 רווה שרףשגיא שדהדוד קולנגי

20:30 חיפה - 19ביכורים ' בית מכבי רחאליצור רמלהמכבי חיפה17חמישי - 06/02/2020 עידו מערביגיא סימאניאלכס נפתלי

3 מתוך 3עמוד 
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