
03/11/2017-ה ועד 28/10/2017-ל

שופטים שיבוץ

(1)  על ליגת 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
20:30 חולון - 210ירושלים ' היכל טוטו וינר שדהפועל גליל גלבועהפועל חולון יונט4שבת - 28/10/2017 פיני רימוןניר מאירסוןדוד רומנו

20:20 נהריה- שכונת עין שרה , האיריס' היכל הספורט רחבני הרצליההפועל נהריה4ראשון - 29/10/2017 אייל פוהורילסכפיר מועלםעמית בלק

20:40 תל אביב - 27אייזיק רמבה ' דרייב אין רחהפועל אילתהפועל תל אביב4ראשון - 29/10/2017 דוד איזמירלידן ילוןספי שמש

21:00 ירושלים- היכל הספורט פיס ארנה דרך בנבנישתי מכבי אשדודהפועל ירושלים4ראשון - 29/10/2017 יוחאי שולמןליאור בינישארז גוריון

20:30 נס ציונה - 26דוד אלעזר ' לב המושבה רחמכבי ראשון לציוןהפועל נס ציונה4שני - 30/10/2017 יואב לובושיץעופר מנהייםגילי כהן

21:00 תל אביב - 51יגאל אלון ' היכל מנורה מבטחים רחמכבי חיפה הנטרמכבי תל אביב4שני - 30/10/2017 דוד קולנגיאלעד ליבוביץעומר אסתרון

(2)  לאומית 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:00 כפר סבא - 51ר "אז' תיכון היובל רחש"ב/הפועל באר שבעהפועל כפר סבא שלום3שלישי - 31/10/2017 ליאור קידר לויגיל גורדוןגיא שמואלי

19:00 קרית אתא - 11דוד רמז '  רחמכבי קרית מוצקיןאתא עזריאלי.אליצור ק3שלישי - 31/10/2017 אור זרוראסף אנגלברגערן שמואל

19:00 עפולה- עפולה עילית , יצחק רבין' היכל הספורט שדמכבי רחובותהפועל עפולה3שלישי - 31/10/2017 ערב-אליאס אבוארנון לביאברק ליברמן

19:30 קיבוץ כפר בלום- היכל הספורט  גבעתיים/ג"הפועל רהפועל גליל עליון צפת3שלישי - 31/10/2017 אלכס נפתליאלי מרוןניר קרן

19:30 קרית גת - 1העצמאות ' אולם אלון שד- ס שלאון "בימכבי רעננה איצקוביץמכבי קרית גת3שלישי - 31/10/2017 אסף אוברלנדרזיו רדומסקירותם קוזה

19:30 הוד השרון- יאנוש קורצק ' חטיבת עתידים רחהפועל חיפה קופלמכבי הוד השרון סנו3שלישי - 31/10/2017 נעם גורדוןשי מרוןגיא סימאני

19:30 מגדל העמק- ס יערת העמק  "ביאליצור יבנההפועל מגדל העמק3שלישי - 31/10/2017 שגיא שדהאיציק טולדודרור גלפז

2 מתוך 1עמוד 

25/10/201715:23-הודפס ב בשעה
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03/11/2017-ה ועד 28/10/2017-ל

שופטים שיבוץ

(52)  נשים על ליגת 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:15 רמלה - 29יאיר שטרן ' קרית מנחם רחרמת השרון. ס.אאליצור נוה דוד רמלה4שני - 30/10/2017 עומר פיינטוךתומי ווברגיא סימאני

19:00 ראשון לציון - 123גן נחום הרצל בני יהודה ציונטרוניקהפועל ראשלצ עירוני4שני - 30/10/2017 ינון גיאאור זרוראורי שלהבי

19:00 פתח תקווה - 20פתח תקווה אמסטרדם מכבי רעננהת רוני"הפועל פ4שני - 30/10/2017 ערן שמואלברק ליברמןאייל פוהורילס

19:00 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחמכבי רמת חןבני הרצליה4שני - 30/10/2017 שגיא שדהזיו רדומסקיניר מאירסון

19:00 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זאליצור חולוןמכבי אשדוד נשים4שני - 30/10/2017 אדר פאריק'צ'ירון צצחי הבדלי

19:00 חולון - 20יצחק רבין ' ס קציר רח"אולם ביאליצור נוה דוד רמלהאליצור חולון5חמישי - 02/11/2017 ליאור קידר לוידרור גלפזדוד איזמירלי

19:00 תל אביב- התקווה ' שכ, 4בית דני סמטת כביר בני הרצליהבני יהודה ציונטרוניק5חמישי - 02/11/2017 ערב-אליאס אבואסף אנגלברגרותם קוזה

19:00 רמת השרון - 20ארלוזורוב ' ס אורנים רח"ביהפועל ראשלצ עירונירמת השרון. ס.א5חמישי - 02/11/2017 גיל גורדוןאלי מרוןיוחאי שולמן

19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים ת רוני"הפועל פמכבי רמת חן5חמישי - 02/11/2017 נעם גורדוןאלכס נפתלייואב לובושיץ

19:00 רעננה - 1הפרחים ' היכל תיכון אביב רחמכבי אשדוד נשיםמכבי רעננה5חמישי - 02/11/2017 עומר פיינטוךשי מרוןניר קרן

2 מתוך 2עמוד 

25/10/201715:23-הודפס ב בשעה
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