
16/11/2018-ה ועד 08/11/2018-ל

שופטים שיבוץ

(1)  על ליגת 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:30 תל אביב - 27אייזיק רמבה ' דרייב אין רחבני הרצליההפועל תל אביב6חמישי - 08/11/2018 אלעד ליבוביץליאור בינישדוד רומנו

20:30 תל אביב - 51יגאל אלון ' היכל מנורה מבטחים רחהפועל חולון יונטמכבי תל אביב6שבת - 10/11/2018 גיא שמואליצחי הבדליעומר אסתרון

19:45 אילת - 1הספורטאים ' היכל הספורט בגין רחהפועל נס ציונההפועל אילת6ראשון - 11/11/2018 דוד קולנגיאייל פוהורילסעופר מנהיים

20:00 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זהפועל ירושליםמכבי אשדוד6ראשון - 11/11/2018 אלכס נפתליפיני רימוןספי שמש

20:45 גן נר  - הפועל נהריההפועל גליל גלבוע6שני - 12/11/2018 יואב לובושיץגיא סימאניעמית בלק

21:00 באר שבע - 4ל "האצ'  רחמכבי ראשון לציוןש"ב/הפועל באר שבע6שני - 12/11/2018 אורי שלהביניר מאירסוןכפיר מועלם

(2)  לאומית 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:30 יבנה - 22הדוגית ' ש רלף קליין רח"היכל הספורט עמכבי חיפהאליצור יבנה1שבת - 10/11/2018 עומר פיינטוךזיו רדומסקיאור זרור

19:30 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים הפועל כפר סבא שלוםגבעתיים/ג"הפועל ר1שבת - 10/11/2018 שגיא שדהתומי וובריואב לובושיץ

20:00 רעננה - 4ח "תיכון מטרווסט הפלממכבי מוצקין טופ סקיימכבי רעננה1שבת - 10/11/2018 אושר בניטהאסף אנגלברגרותם קוזה

20:30 עפולה- עפולה עילית , יצחק רבין' היכל הספורט שדמכבי רחובותהפועל עפולה1שבת - 10/11/2018 אליאס אבו ערבנעם גורדוןניר קרן

20:30 קרית אתא - 11דוד רמז '  רחהפועל גליל עליון צפתאתא.אליצור ק1שבת - 10/11/2018 יוסף גזלאדר פאריוחאי שולמן

20:00 הוד השרון- יאנוש קורצק ' חטיבת עתידים רחהפועל חיפהמכבי הוד השרון6ראשון - 11/11/2018 אליאס אבו ערבתומי וובריוחאי שולמן

19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים אתא.אליצור קגבעתיים/ג"הפועל ר6שלישי - 13/11/2018 אופיר וייסטוךברק ליברמןגיל גורדון

19:00 יבנה - 22הדוגית ' ש רלף קליין רח"היכל הספורט עמכבי רעננהאליצור יבנה6שלישי - 13/11/2018 שגיא שדהדרור גלפזניר קרן

19:00 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקהפועל עפולהמכבי חיפה6שלישי - 13/11/2018 יוסף גזלאסף אנגלברגערן שמואל

19:30 אשקלון - 37בן גוריון ' היכל הספורט שדמכבי מוצקין טופ סקייאליצור אשקלון איתו6שלישי - 13/11/2018 נעם גורדוןארנון לביאאור זרור

19:30 קיבוץ כפר בלום- היכל הספורט  אליצור נתניה עירוניהפועל גליל עליון צפת6שלישי - 13/11/2018 עומר פיינטוךיק'צ'ירון צאליהו מרון

19:00 כפר סבא - 51ר "אז' תיכון היובל רחמכבי רחובותהפועל כפר סבא שלום6רביעי - 14/11/2018 אושר בניטהזיו רדומסקישי מרון
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