
27/12/2019-ה ועד 21/12/2019-ל

שופטים שיבוץ

(1)  על ליגת 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
20:00 ירושלים- היכל הספורט פיס ארנה דרך בנבנישתי הפועל אילתהפועל ירושלים11שבת - 21/12/2019 אור זרורניר מאירסוןאלעד ליבוביץ

19:45 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זהפועל באר שבעמכבי אשדוד11ראשון - 22/12/2019 גיל גורדוןליאור בינישעמית בלק

20:00 נהריה- שכונת עין שרה , האיריס' היכל הספורט רחמכבי ראשון לציוןהפועל נהריה11ראשון - 22/12/2019 ערן שמואלדן ילוןדוד רומנו

20:15 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקהפועל חולוןמכבי חיפה11ראשון - 22/12/2019 אדר פארפיני רימוןארז גוריון

19:00 נס ציונה - 26דוד אלעזר ' לב המושבה רחהפועל תל אביבהפועל נס ציונה11שני - 23/12/2019 רותם קוזהגיא שמואליעומר אסתרון

21:00 גן נר  - מכבי תל אביבגליל/הפועל גלבוע11שני - 23/12/2019 דוד איזמירליאורי שלהביעופר מנהיים

21:00 ראשון לציון - 21גולדה מאיר '  רחהפועל ירושליםמכבי ראשון לציון10רביעי - 25/12/2019 נעם גורדוןכפיר מועלםספי שמש

(2)  לאומית 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:00 רמת השרון - 13יצחק אלחנן ' קרית יערים רחמכבי רעננהרמת השרון. ס.א10שלישי - 24/12/2019 עידו מערביאיציק טולדוניר קרן

19:00 קרית אתא - 11דוד רמז '  רחבני הרצליהאליצור  קרית אתא10שלישי - 24/12/2019 אושר בניטהדרור גלפזאלכס נפתלי

19:00 יבנה - 22הדוגית ' ש רלף קליין רח"היכל הספורט עשמיר/הפועל גליל עליוןאליצור יבנה10שלישי - 24/12/2019 אופיר וייסטוךיוחאי שולמןגילי כהן

19:30 נתניה- שמואל הנציב ' ס ישורון רח"בימכבי הוד השרוןאליצור נתניה10שלישי - 24/12/2019 אסף אנגלברגיק'צ'ירון צדוד קולנגי

19:30 שהם - 10מודיעים ' ב נחשון רח"חטגבעתיים/ג"הפועל רהפועל חבל מודיעין10שלישי - 24/12/2019 שגיא שדהאליהו מרוןגיא סימאני

19:30 אשקלון - 37בן גוריון ' היכל הספורט שדמכבי קרית מוצקיןאליצור אשקלון10שלישי - 24/12/2019 ארנון לביאברק ליברמןתומי וובר

19:30 עפולה- עפולה עילית , יצחק רבין' היכל הספורט שדהפועל חיפההפועל עפולה10רביעי - 25/12/2019 נטלי גליוקשי מרוןיואב לובושיץ

2 מתוך 1עמוד 

19/12/201913:33-הודפס ב בשעה
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27/12/2019-ה ועד 21/12/2019-ל

שופטים שיבוץ

(52)  נשים על ליגת 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:00 חולון - 20אולם השרון רחוב פנחס איילון רמת השרון. ס.אאליצור חולון8שני - 23/12/2019 שגיא שדהדרור גלפזדוד קולנגי

19:00 רמלה - 29יאיר שטרן ' קרית מנחם רחמכבי חיפהאליצור רמלה8שני - 23/12/2019 אסף אנגלברגיוחאי שולמןערן שמואל

19:00 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זבני הרצליהמכבי אשדוד8שני - 23/12/2019 יק'צ'ירון צתומי וובריואב לובושיץ

19:00 פתח תקווה - 3ס יצחק שמיר אחים בכר "ביהמכבי רמת גןהפועל פתח תקווה8שני - 23/12/2019 אהוד ארנברגאיציק טולדואור זרור

19:00 רעננה - 1הפרחים ' היכל תיכון אביב רחהפועל ראשון לציוןמכבי רעננה8שני - 23/12/2019 עידו מערביגיא סימאניאדר פאר

19:00 ראשון לציון - 123גן נחום הרצל אליצור רמלההפועל ראשון לציון9חמישי - 26/12/2019 דביר רניששי מרוןצחי הבדלי

19:00 פתח תקווה - 3ס יצחק שמיר אחים בכר "ביהמכבי רעננההפועל פתח תקווה9חמישי - 26/12/2019 אושר בניטהאליהו מרוןאלכס נפתלי

19:00 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחמכבי רמת גןבני הרצליה9חמישי - 26/12/2019 נטלי גליוקניר קרןנעם גורדון

19:40 רמת השרון - 20ארלוזורוב ' ס אורנים רח"בימכבי אשדודרמת השרון. ס.א9חמישי - 26/12/2019 אופיר וייסטוךברק ליברמןאורי שלהבי

20:30 חיפה - 19ביכורים ' בית מכבי רחאליצור חולוןמכבי חיפה9חמישי - 26/12/2019 רווה שרףאליאס אבו ערבעופר מנהיים

2 מתוך 2עמוד 

19/12/201913:33-הודפס ב בשעה
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