
24/10/2019-ה ועד 19/10/2019-ל

שופטים שיבוץ

(1)  על ליגת 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:30 ראשון לציון - 21גולדה מאיר '  רחמכבי חיפהמכבי ראשון לציון3שבת - 19/10/2019 גיא שמואלידן ילוןדוד רומנו

20:00 גן נר  - הפועל חולון יונטהפועל גליל גלבוע3שבת - 19/10/2019 דוד קולנגיאורי שלהביארז גוריון

20:25 ירושלים- היכל הספורט פיס ארנה דרך בנבנישתי הפועל נהריההפועל ירושלים3שבת - 19/10/2019 דוד איזמירליליאור בינישעופר מנהיים

15:00 נס ציונה - 26דוד אלעזר ' לב המושבה רחמכבי תל אביבהפועל נס ציונה3ראשון - 20/10/2019 גיל גורדוןניר מאירסוןעומר אסתרון

20:00 באר שבע - 4ל "האצ'  רחהפועל אילתש"ב/הפועל באר שבע3שני - 21/10/2019 נעם גורדוןצחי הבדליכפיר מועלם

20:30 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זהפועל תל אביבמכבי אשדוד3שני - 21/10/2019 פיני רימוןאלעד ליבוביץעמית בלק

(900)  לגברים המדינה גביע 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:05 רמת השרון - 13יצחק אלחנן ' קרית יערים רחאליצור יבנהרמת השרון. ס.א1שלישי - 22/10/2019 רווה שרףיק'צ'ירון צאליהו מרון

19:05 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחמכבי רעננה יובליםבני הרצליה1שלישי - 22/10/2019 אושר בניטהשי מרוןאדר פאר

19:10 אשקלון - 37בן גוריון ' היכל הספורט שדהפועל גליל גלבועאליצור אשקלון איתו1שלישי - 22/10/2019 תומי ווברזיו רדומסקיכפיר מועלם

19:10 קרית מוצקין - 4דקר ' היכל גושן רחשמיר.עליון מ.הפועל גמכבי מוצקין סקי ליין1שלישי - 22/10/2019 דביר רנישניר קרןליאור ביניש

19:15 הוד השרון- יאנוש קורצק ' חטיבת עתידים רחמכבי חיפהמכבי הוד השרון סנו1שלישי - 22/10/2019 עידו מערביאור זרורניר מאירסון

19:20 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים הפועל חיפה פרשקובסקיגבעתיים/ג"הפועל ר1שלישי - 22/10/2019 אופיר וייסטוךאסף אנגלברגברק ליברמן

19:00 נתניה- שמואל הנציב ' ס ישורון רח"ביהפועל נהריהאליצור נתניה עירוני1רביעי - 23/10/2019 נטלי גליוקערן שמואלפיני רימון

19:00 עפולה- עפולה עילית , יצחק רבין' היכל הספורט שדהפועל אילתהפועל עפולה1חמישי - 24/10/2019 שגיא שדהאלכס נפתלירותם קוזה

19:00 קרית אתא - 11דוד רמז '  רחמכבי אשדודאליצור  קרית אתא1חמישי - 24/10/2019 אליאס אבו ערבדרור גלפזצחי הבדלי

1 מתוך 1עמוד 
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