
20/12/2018-ה ועד 15/12/2018-ל

שופטים שיבוץ

(1)  על ליגת 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:00 חולון - 210ירושלים ' היכל טוטו וינר שדהפועל נס ציונההפועל חולון יונט10שבת - 15/12/2018 יואב לובושיץדן ילוןדוד רומנו

20:20 תל אביב - 51יגאל אלון ' היכל מנורה מבטחים רחהפועל ירושליםמכבי תל אביב10שבת - 15/12/2018 צחי הבדליעופר מנהייםארז גוריון

20:30 תל אביב - 27אייזיק רמבה ' דרייב אין רחהפועל נהריההפועל תל אביב10ראשון - 16/12/2018 רותם קוזהכפיר מועלםעומר אסתרון

20:10 גן נר  - הפועל אילתהפועל גליל גלבוע10שני - 17/12/2018 אורי שלהביניר מאירסוןגילי כהן

20:15 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחמכבי ראשון לציוןבני הרצליה10שני - 17/12/2018 גיא סימאניפיני רימוןאלעד ליבוביץ

20:30 באר שבע - 4ל "האצ'  רחמכבי אשדודש"ב/הפועל באר שבע10שני - 17/12/2018 ערן שמואלגיא שמואליעמית בלק

(2)  לאומית 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
20:00 קרית מוצקין - 4דקר ' היכל גושן רחהפועל חיפהמכבי מוצקין טופ סקיי2שבת - 15/12/2018 עומר פיינטוךיוחאי שולמןדוד קולנגי

20:00 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקגבעתיים/ג"הפועל רמכבי חיפה2שבת - 15/12/2018 ארנון לביאנעם גורדוןתומי וובר

20:30 אשקלון - 37בן גוריון ' היכל הספורט שדמכבי רחובותאליצור אשקלון איתו2שבת - 15/12/2018 אסף אנגלברגאדר פאראליהו מרון

20:30 הוד השרון- יאנוש קורצק ' חטיבת עתידים רחאליצור יבנהמכבי הוד השרון2שבת - 15/12/2018 שגיא שדהזיו רדומסקיאור זרור

20:30 כפר סבא - 51ר "אז' תיכון היובל רחאתא.אליצור קהפועל כפר סבא שלום2שבת - 15/12/2018 אופיר וייסטוךיק'צ'ירון צאיציק טולדו

20:30 קיבוץ כפר בלום- היכל הספורט  מכבי רעננההפועל גליל עליון צפת2שבת - 15/12/2018 דרור גלפזשי מרוןברק ליברמן

19:00 קרית מוצקין - 4דקר ' היכל גושן רחאליצור יבנהמכבי מוצקין טופ סקיי11שלישי - 18/12/2018 ארנון לביאאסף אנגלברגאליהו מרון

19:00 כפר סבא - 51ר "אז' תיכון היובל רחמכבי חיפההפועל כפר סבא שלום11שלישי - 18/12/2018 אליאס אבו ערבאדר פאריוחאי שולמן

19:00 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקאליצור אשקלון איתוהפועל חיפה11שלישי - 18/12/2018 אופיר וייסטוךדרור גלפזשי מרון

19:30 עפולה- עפולה עילית , יצחק רבין' היכל הספורט שדמכבי רעננההפועל עפולה11שלישי - 18/12/2018 אושר בניטהיק'צ'ירון צזיו רדומסקי

19:30 קיבוץ כפר בלום- היכל הספורט  מכבי הוד השרוןהפועל גליל עליון צפת11שלישי - 18/12/2018 יוסף גזלניר קרןאיציק טולדו

19:30 רחובות - 2מיכאל כהן ' היכל הספורט קציר רחאתא.אליצור קמכבי רחובות11שלישי - 18/12/2018 נעם גורדוןשגיא שדהתומי וובר

19:30 נתניה- שמואל הנציב ' ס ישורון רח"ביגבעתיים/ג"הפועל ראליצור נתניה עירוני11שלישי - 18/12/2018 עומר פיינטוךברק ליברמןאור זרור

2 מתוך 1עמוד 

13/12/201813:32-הודפס ב בשעה

©י ברק ליברמן "תכנון ובניה ע

09-74415000544-556-333:טלפון :ל"דוא,  :פקס,  :נייד,   09-7441500barak@thespark.co.il



20/12/2018-ה ועד 15/12/2018-ל

שופטים שיבוץ

(52)  נשים על ליגת 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:10 ראשון לציון - 21גולדה מאיר '  רחאליצור נוה דוד רמלההפועל ראשלצ עירוני9שני - 17/12/2018 אור זרורשגיא שדהיואב לובושיץ

19:00 רמת השרון - 20ארלוזורוב ' ס אורנים רח"ביבני יהודה ציונטרוניקרמת השרון. ס.א9שני - 17/12/2018 אופיר וייסטוךזיו רדומסקיתומי וובר

19:00 חולון - 20יצחק רבין ' ס קציר רח"אולם בימכבי אשדוד נשיםאליצור חולון9שני - 17/12/2018 אליאס אבו ערבאלכס נפתליליאור ביניש

19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים ת רוני"הפועל פמכבי רמת חן9שני - 17/12/2018 יוסף גזלאדר פאראליהו מרון

19:00 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחמכבי רעננהבני הרצליה9שלישי - 18/12/2018 רותם קוזהגיל גורדוןדוד קולנגי

2 מתוך 2עמוד 

13/12/201813:32-הודפס ב בשעה

©י ברק ליברמן "תכנון ובניה ע

09-74415000544-556-333:טלפון :ל"דוא,  :פקס,  :נייד,   09-7441500barak@thespark.co.il


