
07/12/2017-ה ועד 02/12/2017-ל

שופטים שיבוץ

(1)  על ליגת 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
18:30 חולון - 210ירושלים ' היכל טוטו וינר שדהפועל נס ציונההפועל חולון יונט8שבת - 02/12/2017 יואב לובושיץצחי הבדליכפיר מועלם

20:30 תל אביב - 27אייזיק רמבה ' דרייב אין רחמכבי ראשון לציוןהפועל תל אביב8שבת - 02/12/2017 גיא סימאנידן ילוןגילי כהן

21:00 ירושלים- היכל הספורט פיס ארנה דרך בנבנישתי מכבי תל אביבהפועל ירושלים8ראשון - 03/12/2017 ניר מאירסוןעמית בלקספי שמש

19:45 אילת - 1הספורטאים ' היכל הספורט בגין רחמכבי חיפה הנטרהפועל אילת8שני - 04/12/2017 רותם קוזהאלעד ליבוביץארז גוריון

20:00 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחהפועל גליל גלבועבני הרצליה8שני - 04/12/2017 דוד איזמירליאייל פוהורילסעופר מנהיים

20:10 נהריה- שכונת עין שרה , האיריס' היכל הספורט רחמכבי אשדודהפועל נהריה8שני - 04/12/2017 ניר קרןליאור בינישעומר אסתרון

(2)  לאומית 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:00 כפר סבא - 51ר "אז' תיכון היובל רחהפועל עפולההפועל כפר סבא שלום8שלישי - 05/12/2017 אלכס נפתליאסף אוברלנדרברק ליברמן

19:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים מכבי קרית גתגבעתיים/ג"הפועל ר8שלישי - 05/12/2017 נעם גורדוןשי מרוןדוד רומנו

19:00 חיפה- א רוממה "היכל הספורט דרך פיקמכבי רעננה איצקוביץהפועל חיפה8שלישי - 05/12/2017 אור זרורארנון לביאדוד קולנגי

19:00 יבנה - 22הדוגית ' ש רלף קליין רח"היכל הספורט עמכבי רחובותאליצור יבנה8שלישי - 05/12/2017 ינון גיאערן שמואלדרור גלפז

19:30 קיבוץ כפר בלום- היכל הספורט  אתא עזריאלי.אליצור קהפועל גליל עליון צפת8שלישי - 05/12/2017 עומר פיינטוךזיו רדומסקיגיל גורדון

19:30 הוד השרון- יאנוש קורצק ' חטיבת עתידים רחהפועל מגדל העמקמכבי הוד השרון סנו8שלישי - 05/12/2017 אסף אנגלברגתומי וובראיציק טולדו

19:30 באר שבע - 4ל "האצ'  רחמכבי קרית מוצקיןש"ב/הפועל באר שבע8שלישי - 05/12/2017 יק'צ'ירון צאלי מרוןאורי שלהבי

2 מתוך 1עמוד 

30/11/201712:58-הודפס ב בשעה
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07/12/2017-ה ועד 02/12/2017-ל

שופטים שיבוץ

(52)  נשים על ליגת 
שעה  מגרש2שופט 1שופט ראש צוותקבוצה אורחתקבוצה ביתיתמחזורתאריך
19:00 הרצליה - 24י "רש' תיכון היובל רחאליצור נוה דוד רמלהבני הרצליה8ראשון - 03/12/2017 אור זרוריואב לובושיץדוד רומנו

18:00 רמת גן - 85זיסמן דרך הטייסים בני יהודה ציונטרוניקמכבי רמת חן8שני - 04/12/2017 ינון גיאאסף אנגלברגאורי שלהבי

18:00 רעננה - 1הפרחים ' היכל תיכון אביב רחרמת השרון. ס.אמכבי רעננה8שני - 04/12/2017 אדר פארשי מרוןפיני רימון

19:00 פתח תקווה - 20פתח תקווה אמסטרדם אליצור חולוןת רוני"הפועל פ8שני - 04/12/2017 ערב-אליאס אבויק'צ'ירון צגיא סימאני

19:00 אשדוד - 62העצמאות , רובע סיטי' תיכון מקיף זהפועל ראשלצ עירונימכבי אשדוד נשים8שני - 04/12/2017 שגיא שדהגיל גורדוןדוד קולנגי

19:00 חולון - 20יצחק רבין ' ס קציר רח"אולם בימכבי רעננהאליצור חולון9חמישי - 07/12/2017 אלכס נפתליזיו רדומסקידרור גלפז

19:00 ראשון לציון - 123גן נחום הרצל בני הרצליההפועל ראשלצ עירוני9חמישי - 07/12/2017 עומר פיינטוךאסף אנגלברגברק ליברמן

19:00 רמת השרון - 20ארלוזורוב ' ס אורנים רח"בימכבי רמת חןרמת השרון. ס.א9חמישי - 07/12/2017 ערן שמואלאיציק טולדודוד איזמירלי

19:00 רמלה - 29יאיר שטרן ' קרית מנחם רחת רוני"הפועל פאליצור נוה דוד רמלה9חמישי - 07/12/2017 אדר פארגיל גורדוןאלי מרון

19:00 תל אביב- התקווה ' שכ, 4בית דני סמטת כביר מכבי אשדוד נשיםבני יהודה ציונטרוניק9חמישי - 07/12/2017 נעם גורדוןתומי ווברניר קרן

2 מתוך 2עמוד 
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