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חוקת המשחק 2016/17
ההתכנסות ה 130 -של  IFABהתנהלה בקרדיף ב 5.3.2016 -ואישרה את השינויים הטכניים בחוקת
המשחק.
מדובר בעדכון המקיף ביותר ב 130 -שנות ההיסטוריה שבהן  IFABקיימת .העדכון הנוכחי מכיל בחובו
סידור מחדש ועדכון לחוקת המשחק ,אשר הופכים את ספר להיות מובן וקריא יותר כך שלא רק
שופטי הכדורגל יבינו אלא גם הקורא הפשוט.
התכנסות ה IFAB -ערכה את הספר כך שיתאים במראהו למאה ה.21 -
ה IFAB -הינו ה גוף האמון על חוקת המשחק בעולם כולו .התאחדויות וטורנירים שונים אינם רשאים
לבצע שינויים בחוק ללא אישור ה .IFAB-
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המבנה החדש לספר חוקת המשחק
מבוא
הערות לגבי חוקת המשחק
חוקת המשחק
הסברים לשינויי החוקה ב2016/17 -
חוק ישן/חוק חדש/הסברים

מילון מונחים
גופי הניהול/תנאי המשחק/תנאי השופטים

הנחיות מעשיות לשופטים
מבוא/מיקום ,תנועה ושת"פ/שפת גוף/תקשורת ומשרוקית/עצות נוספות (כולל נבדל)
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שינויים במבנה ובשפה
המטרה העקרית בעדכון חוקת המשחק היא:
"לשפר את כלליות החוקים ע"י הפיכתם לפשוטים להבנה כך שכדורגל בכל חלקי העולם ירוויח מיישום והבנה עקביים"

אזורי השינוי העיקריים:
מבנה ברור יותר:
החוק ופירושו אוחדו  -כל המידע לכל חוק נמצא כעת באותו המיקום ולא בשני מיקומים שונים של הספר.
כותרות מעודכנות:
חלק משמות החוקים שונו על מנת שיתאימו לחוקים המודרניים .לדוגמא ,חוק  – 6עוזרי השופט הפך ל"שופטי המשחק הנוספים".
שפה וניסוח:
אוצר המילים הופחת  ,מילים מיותרות נמחקו ותוקנו סתירות.
מידע מעודכן:
נדרשו שינויים רבים על מנת להתאים את החוקה לכדורגל המודרני .לדוגמא ,שימוש בדשא מלאכותי ,הפסקות שתייה מסיבות רפואיות
(חום וכד').
כללי:
יותר מ 10,000מילים נמחקו מקטעי החוק והפירוש.

9

שינויים בחוקה ובאוצר המילים
ספר החוקים בעונת  2016/17מכיל שני חלקים חשובים.

שינויים בחוק:
חלק זה מכיל את השינויים בחוק .לכל שינוי יש:


ניסוח ישן (.)2015/16



ניסוח חדש (.)2016/17



הסבר השינוי וכשנדרש גם הסיבה לשינוי.

אוצר המילים:
חלק זה מכיל הגדרות למילות מפתח/ביטויים אשר לא תמיד מובנים מאליהם ע"י אנשים שלא דוברים אנגלית ולעתים קשה לתרגמם.
לחלק זה שלושה פרקים:


הגופים בעולם הכדורגל.



תנאי המשחק.



תנאי השופטים.
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שינויים עיקריים לחוקים 1-17
הסבר
בעמודים הבאים מפורטים הסברים פשוטים לשינויים העיקריים שבוצעו בחוקת המשחק לעונת  .2016/17הניסוח החדש אינו בשימוש
כיוון שהמטרה של העמודים הבאים היא להעביר את עיקרי השינויים.
להלן רשימת קיצורי ביטויים למסמך:


 – FKבעיטה חופשית ישירה.



 – IDFKבעיטה חופשית בלתי ישירה.



 – YCכרטיס צהוב.



 – RCכרטיס אדום.



 – GKשוער.



 – PKבעיטת עונשין מ 11-מטרים.
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חוק  – 1שדה המשחק


חל איסור על שילוב בין משטחים טבעיים ומלאכותיים אבל מערכת היברידית מותרת.



מארגני תחרות רשאים להגדיר את גודל המגרש לתחרות – בהתחשב במגבלות חוק .1



פרסומות ומידע מסחרי חייבים להיות במרחק של לפחות מטר אחד מעבר לתחומי המגרש.



הותרה הדפסת סמלי התאחדות /מועדונים על דגלי הקרנות (האיסור תקף לפרסומות).
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חוק  - 2הכדור
אין שינויים
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חוק  – 3השחקנים
 3.1שינוי שם החוק ל"השחקנים"
שונה מ"מספר השחקנים"

 3.2מספר השחקנים המינימלי
משחק לא יכול להתחיל או להימשך אם לאחת הקבוצות יש פחות משבעה שחקנים.

 3.3חידוש משחק ע"י שחקן מחליף
שחקן מחליף יכול לחדש את המשחק מכל סיטואציה ,בתנאי שראשית כל נכנס לתחומי המשחק (פנדל ,חוץ ,קרן וכו').

 3.4שחקן מחליף מהרשימה פותח בהרכב במקום שחקן מה -11הפותחים
אם שחקן מרשימת המחליפים פותח את המשחק במקום שחקן מה 11-הפותחים והשופט אינו מיודע על כך ,השופט יאפשר לשחקן
המחליף להמשיך במשחק.

 3.5אנשים נוספים בשדה המשחק
כל אדם אשר לא נמנה ברשימת הקבוצה כשחקן או כאיש צוות ייחשב כגורם זר.
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חוק  – 3השחקנים
 3.6הפרות חוק ע"י מחליפים או אנשי צוות
אם המשחק הופסק בעקבות עבירה שבוצעה ע"י איש צוות/שחקן מחליף/מוחלף/מורחק המשחק יחודש בבעיטה חופשית ישירה.

 3.7שחקן שהורחק לפני שריקת הפתיחה או לאחריה
 אם הורחק בטרם הוגשו הרשימות ,השחקן לא ייכלל ברשימות בשום צורה (תוגש רשימה מלאה). אם הורחק לאחר שהוגשה הרשימה אך בטרם החל המשחק ,יוחלף ע"י אחד מהמחליפים ולא יתווסף מחליף לרשימה (הרשימהתחסר שחקן מחליף).
 -אם הורחק לאחר שריקת הפתיחה ,לא יוחלף (הרחקה רגילה).

 3.8השפעה של שחקן מחליף/איש צוות/גורם חוץ אשר פוגע בכדור שנכנס לשער
אם הכדור עומד לחדור לשער וההשפעה לא מונעת משחקן הקבוצה המגינה לשחקן בכדור ,השער יאושר (אם הכדור נכנס לשער) גם
אם היה מגע עם הכדור – אלא אם הכדור חודר לשער היריב (לדוג' שחקן מתחמם ליד השוער שלו ומנסה למנוע שער ,הכדור פוגע בו
וחודר לשערו).
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חוק  – 3השחקנים
 3.9שער מובקע עם אדם נוסף בשדה המשחק
 )1אם לאחר שהובקע שער ,השופט מבחין – בטרם חודש המשחק – שהיה אדם נוסף לפני שהשער הובקע על השופט לפסול את
השער במקרים הבאים:
 האדם הנוסף הינו שחקן ,שחקן מחליף ,שחקן מוחלף ,שחקן מורחק או איש צוות מהקבוצה שהבקיעה. גורם חוץ אשר משפיע על המשחק – אלא אם מדובר בסעיף 3.8המשחק יחודש בקרן או בעיטת שער.
 )2אם לאחר שהובקע שער ,השופט מבחין – לאחר חידוש המשחק – שהיה איש נוסף לפני שהשער הובקע על השופט לאשר את
השער ולנהוג כלדלקמן:
 על השופט לעצור את המשחק. להוציא את האיש הנוסף. לחדש את המשחק בכדור שופט או בעיטה חופשית בלתי ישירה כמקובל.* השופט חייב לדווח על המקרה בדו"ח השיפוט

 3.10התייחסות לקפטן הקבוצה (מחוק )12
לקפטן אין סטטוס מיוחד או סמכויות נרחבות אבל יש לו רמת אחריות נוספת להתנהגות קבוצתו.
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חוק  – 3השחקנים -סיכום


משחק לא יכול להתחיל/להמשיך אם לקבוצה יש פחות מ 7-שחקנים.



שחקנים מחליפים רשאים לבצע חידוש משחק בתנאי שראשית כל ידרכו בתוך תחומי שדה המשחק.



חוק  5מאפשר לשופט להרחיק שחקן בטרם תחילת המשחק (החל מההגעה למגרש והלאה) ולהלן התנאים להחלפת השחקן המורחק:

-

באם ההרחקה בוצעה בטרם הוגשה רשימת השחקנים – השחקן לא יופיע ברשימה.

-

לאחר הגשת רשימת שחקנים אך בטרם נשרקה שריקת הפתיחה – יכול להיות מוחלף רק ע"י שחקן מרשימת המחליפים
(כמות החילופים לא נפגעת ונשארת בכמות המלאה).

-

לאחר שריקת הפתיחה – לא ניתן להחליפו.



בעיטה ישירה או בעיטת עונשין תוענק אם שחקן מחליף/מנהל/מאמן שהורחק מתערב במשחק.



אם גורם חוץ פוגע בכדור אשר נכנס לשער ,השופט יכול לאשר שער אם הכדור חודר לשער והפגיעה בכדור אינה משפיעה על הקבוצה
המגינה.



אם שער מובקע כאשר יש שחקן עודף על המגרש והמשחק מחודש ,השער ייחשב והמשחק יימשך.
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חוק  – 4ציוד השחקנים
 4.1טייפ/איזולירבנד/דבק אשר נמצא על הרגביים
דבק/טייפ ו/או כל חומר אחר אשר מודבק או נלבש על הגרביים חייב להיות באותו הצבע של החלק או הוא מכסה בגרב.

 4.2הורדת נעל ו/או מגן תוך כדי משחק
שחקן אשר הנעל ו/או המגן שלו נחלצים בטעות חייב להחזירם במהירות האפשרית ,לכל המאוחר בהזדמנות הראשונה שהכדור לא
במשחק.
אם עוד לא הופסק המשחק והשחקן משחק בכדור ומבקיע אזי השער יאושר.

 4.3צבע לבוש תחתון
ציוד החובה של שחקן כולל את הפריטים הנפרדים הבאים:
 חולצה עם שרוולים. מכנסיים.חולצות טרמיות חייבות להיות בצבע השרוולים.
טייץ חייב להיות בצבע של הצבע העיקרי במכנסיים או בצבע החלק התחתון של המכנס – כל שחקני הקבוצה יילבשו את אותו הצבע.

 4.4כובעים ומשקפי ספורט
כל ציוד שאינו מסוכן לשחקנים מאושר כגון :כובעי שוערים ומשקפי ספורט.

 4.5תקשורת אלקטרונית עם השחקנים (כולל עם המחליפים)
שימוש בכל תקשורת אלקטרונית מכל צורה עם השחקנים ו/או הצוות המקצועי אינו מאושר.
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חוק  – 4ציוד השחקנים
 4.6החזרת שחקן לאחר תיקון תלבושת
שחקן שעוזב את שדה המשחק לטובת תיקון תלבושת מחוייב:
 להיבדק ע"י אחד מצוות השיפוט לפני שיורשה לחזור למשחק. -יחזור לשדה המשחק רק ברשות השופט אשר יכול לאפשר זאת במהלך המשחק.
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חוק  – 4ציוד השחקנים


כל ציוד מכל סוג אשר מכסה/נמצא מעל לגרביי השחקנים חיים להיות בצבע הגרב – בתמונות מטה ניתן לראות דוגמאות

דוגמאות – לא מאושר לעלות עם ציוד (בצבע שונה) מעל הגרביים

25



שחקן שיצא לו המגן/חלץ נעלו בטעות יכול להמשיך לשחק עד להפסקת המשחק הבאה.



תקשורת אלקטרונית עם מחליפים אסורה.



שחקן יכול לחזור במהלך משחק לאחר שהחליף/תיקן ציוד (יצא בגין הפרה) רק לאחר שנבדק (ע"י השופט/שופט רביעי/ע.שופט/שופט
רחבה) והשופט מאשר חזרתו.



לבוש תחתי (טרמי וכד') חייב להיות בצבע המכנס או החולצה (טייץ-מכנס ,חולצה טרמית – חולצה) .כל הקבוצה חייבת ללבוש את
אותו הצבע.

השחקן
משמאל רשאי
ללבוש טייץ
שחור או ירוק
בהיר אך כל
הקבוצה
מחוייבת
ללבוש את
אותו הצבע
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חוק  – 5השופט
 5.2מתי לא ניתן לשנות החלטה
אם השופט הבין שטעה ו/או אם עוזר השופט/שופט רחבה מאיר את תשומת ליבו ,לא ניתן לשנות את ההחלטה כאשר:
 המשחק חודש. המחצית הסתיימה (כנ"ל מחצית הארכה) והשופט עזב את שדה המשחק. -הסתיים המשחק (כנ"ל סיום הארכה) והשופט עזב את שדה המשחק.

 5.4הסמכות לנקיטת אקט משמעתי החל מההגעה למגרש
לשופט ישנה הסמכות לנקוט באקט משמעתי מרגע כניסתו למגרש לצורך בדיקתו ועד עזיבת המגרש לאחר סיום המשחק (כולל
בעיטות הכרעה) .אם בטרם כניסתו למגרש בתחילת המשחק ,שחקן מבצע עבירה שעונשה האישי הינו הרחקה ,לשופט יש סמכות
למנוע מהשחקן לקחת חלק פעיל במשחק (בהמשך לחוק  .)3.6השופט ידווח בדו"ח השיפוט על כל התנהגות בלתי הולמת.

 5.5הסמכות להניף את הכרטיס האדום והצהוב
לשופט יש את הסמכות להראות את הכרטיס הצהוב ו/או האדום מהרגע שנכנס לשדה המשחק בתחילת המשחק ועד לאחר
שהמשחק הסתיים ,כולל במהלך מחצית המשחק ,בהארכה ובביעטות ההכרעה מ 11מטר.
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 5.7השפעה של גורם חוץ אשר נוגע בכדור בדרכו לשער
אם נזרק כדור נוסף ו/או חיה או כל גורם חוץ נכנסי לתחומי המשחק ,על השופט לנקוט בפעולות הבאות:
 עצירת המשחק (חידוש בכדור שופט) רק אם גורם החוץ משפיע/מתערב עם המשחק הפעיל ,אלא אם הכדור נכנס לשערולהערכת השופט ,גורם החוץ אינו משפיע ומונע משחקן הגנה לחלץ את הכדור .במקרה זה ,השער יאושר (גם אם היה מגע
בין גורם החוץ לכדור המשחק).

 5.8ציוד השופט
ציוד חובה:
-

משרוקית (משרוקיות).

-

שעון (שעונים).

-

כרטיסים (צהוב/אדום).

-

פנקס רישום (או כל דרך לשמירת מהלך המשחק).

ציוד נוסף ששופט רשאי להשתמש בו:
 מערכת שמע. זמזמים. שעון ורצועת דופק או כל ציוד ניטור כושר גופני.

השופטים אינם רשאים לענוד תכשיטים או לשאת ציוד אלקטרוני נוסף.

29

חוק  – 5השופט


אמירה ברורה בנוגע לדעות השופט והדיסקרטיות שלו.



התייחסות ל"רוח המשחק".



שופט אינו יכול לשנות החלטה ברגע שהמשחק חודש או כאשר השופט עזב את המגרש בסוף המחצית/סיום המשחק



אם מבוצעות מספר עבירות באותו הזמן יש להעניש על העבירה החמורה ביותר .סדר הענישה:

-

הענשה אישית – כרטיס אדום חמור יותר מכרטיס צהוב.

-

בעיטה ישירה חמורה יותר מבעיטה בלתי ישירה.

-

עבירה פיזית חמורה יותר מעבירת יד.

-

השפעה טקטית (לדוג' .)SPA vs DOGSO



שופט יכול להרחיק שחקן החל מההגעה למגרש (ראה חוק .)3



שופט יכול להשתמש רק בכרטיסים (אדום/צהוב) רק לאחר העלייה לתחילת המשחק.



שחקן אשר נפצע בעבירת משחק עם הענשה אישית (צהוב/אדום) רשאי לקבל טיפול מהיר ולהישאר במגרש
(פירוט המלצה בפרק ההמלצות הפרקטיות).



התייחסות לציוד המותר/אסור לשופט.



דיאגרמות מעודכנות לסימוני השופט -ניתן לסמן ליתרון עם יד אחת ולא עם שתי ידיים.

30

31

חוק  – 6שופטי המשחק הנוספים


פרטים נוספים לגבי התפקידים הנורמליים של עוזרי השופט ,שופטי הרחבה והשופט הרביעי.



במשחקים בהם ישנם שופטי רחבות ,בעת בעיטה עונשי מ 11-מטרים ,עוזר השופט יתמקם בקו סימון ה 11-מטרים –
כיוון שזהו קו הנבדל.



דיאגרמות לסימוני עוזרי השופט ושופטי הרחבה עודכנו.
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חוק  – 7משך המשחק


נוספו סיבות לתוספות זמן (הפסקות שתייה בריאותיות וכד').

34
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חוק  – 8פתיחת המשחק וחידושו
 8.3בעיטות פתיחה
הכדור במשחק מרגע שנבעט ונע בוודאות – יכול להיבעט בכל כיוון

 8.5שופט אינו רשאי להכריע תוצאת "כדור שופט"
אין הגבלה על כמות המשתתפים בהטלת כדור שופט (כולל שוערים) .השופט אינו רשאי להחליט מי יתמודד בהטלה ו/או על תוצאת
הטלת כדור השופט.

 8.6הבקעת שער במישרין מהטלת כדור שופט
באם כדור שופט חודר במישרין לשער לפני ששני שחקנים נגעו בו יש לנהוג כלדלקמן:
 אם הובקע שער עצמי המשחק יחודש בבעיטת קרן לקבוצה היריבה. -אם הובקע שער הקבוצה היריבה ,המשחק יחודש בבעיטת שער.
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חוק  – 8פתיחת המשחק וחידושו


כל סוגי חידוש המשחק כלולים (קודם לכן צויינו רק פתיחת משחק וכדור שופט).



הכדור חייב לנוע בודאות בכל חידוש משחק אשר מבוצע בבעיטה.



השופט לא יכול להחליט על תוצאת כדור השופט.



כדור יכול להיבעט לכל כיוון בעת פתיחת משחק/מחצית/הארכה/לאחר שער.

השופט חייב לוודא
שכל השחקנים
נמצאים בחצי
המגרש שלהם.
כעת אין צורך
למסור קדימה
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חוק  – 9הכדור בתוך/מחוץ לתחומי המגרש
 9.1הכדור במשחק או מחוץ למשחק
אם הכדור פוגע באחד משופטי המשחק אזי הכדור ייחשב במשחק אלא אם כל חלק הכדור עבר את הקו (כולל שופטי רחבה).
בנוסף ,הכדור במשחק אם פגע/ניתז משופט/שופט רחבה/עוזר שופט ,משקוף ,קורה ,דגל קרן ונשאר בתחומי בשדה המשחק.

39
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חוק  – 10החלטה על תוצאת המשחק
 10.2.2שחקנים שמותר להם לבעוט (כולל אלו שלא על המגרש)
תוך התייחסות ליוצא מהכלל שהינו חילוף שוער פצוע ,השחקנים אשר מותר להם להשתתף בהליך בעיטות הכרעה מ 11-מטרים
הם שחקנים אשר שסיימו את הזמן החוקי של המשחק כשחקנים פעילים או כאלו שהיו זמנית מחוץ למשחק (פציעה ,תיקון
תלבושת וכו').

 10.2.3רישום סדר חמשת הבועטים של הבועטים
כל קבוצה אחראית לבחור מהשחקנים שסיימו את המשחק לפי הסדר הרצוי לה .השופט לא צריך להיות מיודע לסדר זה.

 10.2.4כמות זהה של בועטים
אם בסיום המשחק ולפני/מהלך בעיטות ההכרעה לקבוצה אחת יש יותר שחקנים מאשר לקבוצה היריבה ,הקבוצה היריבה
מחוייבת להוציא שחקן מהרשימה והשופט חייב להיות מיודע לכך.

 10.2.5שוער שלא יכול להמשיך
בעת פציעת שוער במהלך בעיטות הכרעה מ 11מטרים ,שוער שאינו יכול להמשיך לפני או במהלך הבעיטות ולקבוצתו נותרו
חילופים יכול להיות מוחלף ע"י שחקן מהמחליפים או ששחקן מהקבוצה היריבה מבוטל על מנת להשוות את כמות הבועטים מכל
קבוצה אך במקרה זה ,השוער לא לוקח חלק ולכן אינו רשאי לבעוט.
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חוק  – 10החלטה על תוצאת המשחק
בעיטות עונשין מ 11-מטרים:


השופט יטיל מטבע להחלטת השער אליו תבעטנה הבעיטות (אלא אם יש תנאי מזג אוויר ,מגרש ,בטיחות וכו' שיכריעו בנושא).



הטלת מטבע בפעם השנייה תיערך על מנת להחליט מי הקבוצה שתבעט ראשונה.



השוער יכול להיות מוחלף בכל עת.



שחקן שנמצא זמנית מחוץ לתחומי המגרש (פציעה וכד') יכול לקחת חלק בבעיטות ההכרעה.



מספר השחקנים בשתי הקבוצות חייב להיות זהה (במידה של הרחקה).



השופט לא צריך לדעת שמות/מספרים או סדר הבועטים.



בעיטה מסתיימת כאשר הכדור יוצא מתחומי המגרש או נעצר (כולל החזקה של השוער) – ראה חוק .14



בעיטות לא תדחנה באם שחקן עוזב את המגרש .אם שחקן לא חוזר בזמן לבעיטתו ,הבעיטה נפסלת (החמצה).
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חוק  – 11נבדל
 11.1משמעות קו מחצית המגרש
שחקן ייחשב בעמדת נבדל אם כל חלק מהראש ,גוף או רגליים שלו נמצא בחצי המגרש של הקבוצה היריבה.

 11.2משמעות הזרועות
שחקן ייחשב בעמדת נבדל אם חלק מהראש ,גוף או רגליים שלו נמצא קרוב יותר לקו השער של היריבה מאשר הכדור ו/או השחקן הלפני אחרון.
הידיים והזרועות של כל השחקנים – כולל שוערים – לא נחשבות.

 11.3עמדת נבדל אינה עבירת נבדל ברגע שהכדור נמסר
שחקן בעמדת נבדל ברגע שהכדור שוחק או ננגע ע"י שחקן קבוצתו .השחקן יוענש בעבירת נבדל רק ברגע שהוא מתערב במשחק
הפעיל.

 11.5מיקום בעיטה חופשית
כאשר מתרחשת עבירת נבדל ,השופט מורה על בעיטת חופשית בלתי ישירה ממיקום התרחשות העבירה ,כולל אם השחקן שהיה
בעמדת נבדל התערב במשחק הפעיל בחצי המגרש שלו.

 11.6שחקן מגן הנמצא מחוץ לשדה המשחק
שחקן קבוצה מגינה שעוזב את תחום שדה המשחק ללא אישור השופט צריך לקבל ייחוס כאילו היה על קו השער/קו הרוחב
בהתייחסות לנבדל עד להפסקת המשחק הבאה או עד שהקבוצה המגינה הרחיקה את הכדור לכיוון קו מחצית המגרש והכדור נמצא
מחוץ לרחבת העונשין שלה.
* אם השחקן עזב את שדה המשחק במכוון ,על השחקן להיות מוענש בכרטיס צהוב כאשר הכדור יוצא מהמשחק.
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חוק  – 11נבדל
 11.7שחקן תוקף מחוץ לשדה המשחק
שחקן תוקף רשאי לצאת למחוץ לשדה המשחק כדי לא להיות מעורב במשחק הפעיל .אם השחקן חוזר מקו השער ומתערב במשחק
לפני עצירה זמנית או לפני שהקבוצה המגינה שיחקה בכדור והרחיקה לכיוון קו חצי המגרש (הכדור מחוץ לרחבת העונשין) ,השחקן צריך
להיחשב כאילו עמדת על קו השער בהתייחסות לנבדל.
* שחקן שעוזב במכוון את שדה המשחק אשר חוזר למשחק ללא אישור השופט ,לא מוענש בעבירת נבדל וזוכה ליתרון בשל יציאתו
מתחומי המגרש חייב להיות מוענש בכרטיס הצהוב.

 11.8שחקן תוקף בתוך השער
אם שחקן תוקף נשאר סטטי בשטח שבתוך השער והכדור נכנס לשער ,השער יאושר אלא אם השחקן מבצע עבירת נבדל כמתואר
בחוק  .12במקרה זה ,המשחק יחודש בבעיטה בלתי ישירה או בעיטה ישירה.
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חוק  – 11נבדל סיכום


קו מחצית המגרש הינו נייטרלי להחלטות נבדל – שחקן ייחשב בעמדת נבדל רק אם היה במחצית המגרש של יריבתו.



ידי השחקים (כולל השוערים) לא נחשבים כאשר מקבלים החלטה לנבדל.



עמדת נבדל לא תחשב לעבירת נבדל ברגע שהכדור שוחק.



חידוש משחק לאחר עבירת נבדל יבוצע תמיד ממקום העבירה (אפילו אם העבירה בוצעה בחצי שלו).



התערבות עם שחקן יריב לאחר הצלה או כדור חוזר הינה עבירת נבדל.



שחקן מגן מחוץ למגרש ייחשב פעיל (מבחינת החלטת נבדל) רק עד שהמשחק ייעצר או כאשר הקבוצה המגינה מרחיקה
את הכדור מרחבת העונשין שלה לכיוון מחצית המגרש.



הסעיף הקודם תקף גם לתוקף אשר חוזר למגרש .לפני העצירה/הרחקה ,נקודת החזרה של התוקף למגרש היא מקום עמדת הנבדל.



אם שער מובקע ,שחקן תוקף בתוך השער יכול להיענש בבעיטה חופשית בלתי ישירה/ישירה.
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חוק  – 12עבירות והתנהגות בלתי הולמת
 12.1הפרות חוק כשהכדור לא במשחק
בעיטה חופשית ישירה ,בלתי ישירה ובעיטת עונשין יכולות להישרק רק כאשר הכדור במשחק.

 12.2בעיטה חופשית ישירה – תוספת "ניסיון לשחק"
בעיטה חופשית ישירה מוענקת אם שחקן מבצע אחת מהעבירות שהשופט מחשיב כחסרת זהירות ,חסרת אחריות או שימוש בכח מופרז
* תיקולים או ניסיונות לשחק

" 12.3מגע" משמעותו בעיטה חופשית ישירה
אם עבירה נשרקת בגין מגע אזי חידוש המשחק יהיה בבעיטה חופשית ישירה או בעיטת עונשין מ 11מטר.

 12.4חוסר אחריות
חוסר אחריות הוא כאשר שחקן משחק בלי להתייחס לסכנה/השלכות שיהיו על היריב ולכן חייב להיות מוזהר בכרטיס צהוב.

 12.5משחק מסוכן  -הסרת ה"רחוק" מההגדרה
שימוש בכח מופרז הוא כאשר שחקן משתמש בכח מעבר לדרוש ומסכן את שלום היריב ולכן השחקן חייב להיות מורחק.

 12.6בעיטה ישירה – הוספת "מעכב יריב בעזרת מגע"
בעיטה חופשית ישירה תוענק אם שחקן מבצע חסימה/עיכוב בעזרת מגע.
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חוק  – 12עבירות והתנהגות בלתי הולמת
 12.7חסימה/עיכוב ללא מגע – בעיטה חופשית בלתי ישירה
בעיטה חופשית בלתי ישירה תוענק אם שחקן מעכב/חוסם התקדמות של שחקן יריב ללא מגע.

 12.8הסמכות לפעולות הענשה מרגע ההגעה למגרש
לשופט ישנה הסמכות לנקוט בפעולות הענשה מהרגע בו נכנס לשדה המשחק בעת בקורת המגרש ועד לעזיבת שדה המשחק לאחר שהמשחק
הסתיים.

 12.9יתרון שמומש על עבירה שעונשה האישי הרחקה והשחקן המכשיל מתערב במשחק
אין להעניק יתרונות במקרים של שימוש בכח מופרז או התנהגות אלימה או בעבירה שדינה כרטיס צהוב שני אלא אם ישנה הזדמנות ברורה להבקעת
שער .על השופט להרחיק את השחקן כאשר הכדור יוצא מהמשחק .ברם ,אם השחקן הפורע מתערב במשחק/מאתגר את הכדור/יריב ,על השופט
לעצור את המשחק ,להרחיק את השחקן ולחדש בבעיטה חופשית בלתי ישירה לקבוצה היריבה.

 12.10אזהרות ועבירות יד
ישנם מספר מקרים בהם שחקן חייב להיות מוזהר (צהוב) בגין התנהגות בלתי ספורטיבית:
 מבצע עבירה או נוגע ביד למניעה התקפה מבטיחה. -מבצע עבירת יד בניסיון להבקעת שער (לא משנה אם הניסיון צלח או לא) או בניסיון לא מוצלח למנוע שער.
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 12.11מניעת הזדמנות ודאית להבקעת שער בתוך רחבת העונשין
כאשר שחקן מבצע עבירת המונעת הזדמנות ודאית להבקעת שער ע"י עבירת יד השחקן יורחק בכל מקרה.
כאשר שחקן מונע מהקבוצה היריבה הזדמנות ודאית להבקעת שער בתוך רחבת העונשין של קבוצתו והשופט מורה על בעיטת עונשין מ 11-מטרים,
השחקן המכשיל יוזהר (צהוב) אלא אם:
-

העבירה היא החזקה ,משיכה או דחיפה.

-

השחקן המכשיל אינו מנסה לשחק בכדור או שאין לו אפשרות לשחק/לחסום את הכדור.

-

העבירה הינה עבירה אשר לכשעצמה מזכה בהרחקה () VC ,SFP
בכל המקרים הנ"ל השחקן יורחק.

 12.12עבירת משחק חמורה – הכללת "ניסיון לשחק"
תיקול או ניסיון לשחק בכדור אשר מסכן את שלום היריב מחייב הרחקה.

 12.13התנהגות אלימה – אין מגע
שחקן מואשם בהתנהגות אלימה באם הוא משתמש בכח מופרז או ברוטאלי כלפי היריב כאשר הוא לא מנסה לשחק בכדור או בשימוש בכח מופרז
כנגד שחקן קבוצתו ,אוהד ,שופט או כל אדם אחר – בלי קשר אם היה מגע או לא היה מגע.
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 12.14התנהגות אלימה – מגע באזור הפנים/ראש
בנוסף ,שחקן אשר לא מנסה לשחק בכדור ובמכוון מכה במתכוון יריב באזור הראש/פנים יואשם בהתנהגות אלימה אלא אם הכח ששומש בו היה
זניח /מינימאלי.

 12.15עבירות כנגד מחליפים ,שופטים או אנשי צוות
אם הכדור במשחק ושחקן מבצע עבירה בתוך שדה המשחק כנגד:
-

אם העבירה כנגד יריב – בעיטה ישירה/בעיטת עונשין או בעיטה בלתי ישירה.

-

שחקן מקבוצתו ,מחליף ,מוחלף ,איש צוות או שופט – בעיטה ישירה או פנדל.

-

כל אדם אחר – כדור שופט.

 12.16עבירות מחוץ לשדה המשחק
אם הכדור במשחק והעבירה מבוצעת מחוץ לתחומי המגרש....
עם זאת ,אם שחקן עוזב את שדה המשחק כחלק מהמהלך ומבצע עבירה נגד שחקן אחר ,המשחק מחודש עם בעיטה חופשית אשר תבוצע על קו
האורך קרוב למקום שבו העבירה התרחשה .אם האזור הקרוב ביותר לחידוש נמצא בתוך רחבת העונשין – המשחק יחודש בבעיטת עונשין.
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העונש על עבירה עם מגע (הכשלת יריב ,נגיעת יד וכד') תמיד יהיה בעיטה ישירה.



אם השופט מעניק יתרון על עבירה אשר עונשה האישי הינו כרטיס אדום ולאחר היתרון השחקן התוקף מתערב במשחק,
תיפסק בעיטה חופשית בלתי ישירה לטובת הקבוצה המגינה.



שינוי הענשה בעבירת יד ,לא כל עבירת יד מחייבת כרטיס צהוב.

-

הענשה בכרטיס צהוב מיוחסת כעת לעצירת/התערבות בהתקפה מבטיחה. SPA ,



ניסיון לביצוע עבירת אלימות דינו כרטיס אדום ,גם אם לא היה מגע.



הכאה/אקט אלים לראש/פנים כאשר לא משחקים על הכדור דינה כרטיס אדום אלא אם המגע מינימלי.



עבירה של שחקן פעיל כנגד שחקן מחליף/מנהל/מאמן דינה בעיטה ישירה.



עבירה של שחקן פעיל על שחקן פעיל מחוץ לתחומי המשחק מזכה כעת בבעיטה ישירה בתוך תחומי המשחק במקום הקרוב ביותר
לביצוע העבירה (אם העבירה מבוצעת במקום שהמיקום הקרוב ביותר לחידוש המשחק נמצא בתוך רחבת העונשין אזי פנדל).
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הענשה בכרטיס צהוב עבור חלק מהעבירות אשר מונעות אפשרות ודאית להבקעת שער בתוך רחבת העונשין.

-

הענשה בכרטיס אדום עבור :עבירת יד ,משיכה ,דחיפה ,לא משחק או לא מנסה לשחק בכדור.
להלן ההגדרה המילולית החדשה:
כאשר שחקן מהקבוצה המגנה מונע מהקבוצה היריבה אפשרות ודאית להבקעת שער ע"י עבירת יד ,השחקן יורחק
ללא הבדל במיקום העבירה.
כאשר עבירה אשר מונעת הזדמנות הודאית להבקעת שער מבוצעת בתוך רחבת העונשין והשופט
מעניק בעיטת עונשין מ 11מטר ,השחקן המכשיל יוענש בכרטיס צהוב אלא אם:

 )1העבירה הינה משיכת ,החזקת או דחיפת היריב.
 )2השחקן המכשיל לא מנסה לשחק בכדור או שאין לו כל אפשרות לשחק בכדור.
 )3העבירה היא עבירה שעונה הינו כרטיס אדום בלי קשר למניעת ההזדמנות הודאית.
בשלושת המקרים הנ"ל יש להרחיק את השחקן המכשיל.
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חוק  – 13בעיטות חופשיות
 13.3עבירות מחוץ לשדה המשחק
עבירות משחק בגין שחקן שנכנס לשדה המשחק ,חוזר לשדה המשחק או עוזב את שדה המשחק ללא אישור מחודשות מהמיקום
שבו הכדור היה בעת התרחשות העבירה .אולם ,אם השחקן עוזב את תחומי המגרש כחלק מהמשחק ומבצע עבירה כנגד יריב,
המשחק יחודש בבעיטה חופשית ישירה על קו האורך/רוחב בנקודה הקרובה ביותר למיקום בו בוצעה העבירה .באם המיקום
הקרוב ביותר הינו קו הרוחב של רחבת העונשין אזי המשחק יחודש בבעיטת עונשין.

 13.4הכדור חייב לנוע בבירור כדי להיחשב במשחק
הכדור במשחק מרגע שנבעט ונע בבירור.

 13.5עצירת/הפרעה לבעיטות חופשיות
אם שחקן מבצע בעיטת חופשיות במהירות והכדור פוגע בשחקן יריב הנמצא פחות מ 9.15 -מטרים מהכדור (ללא ניסיון חסימה),-
השופט ימשיך במשחק .אולם ,אם שחקן יריב במכוון מפריע לחידוש בעיטה חופשית אזי השחקן חייב להיות מוזהר (צהוב) בגין
עיכוב חידוש המשחק.
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הבהרות וחידודים להבדלים שבין 'עצירת בעיטה חופשית' לבין 'עיכוב בעיטה חופשית'.



הכדור במשחק ברגע שנבעט וזז ו/או נע בודאות.

56

57
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 14.1בעיטת עונשין מ 11מטרים בגין עבירה שבוצעה מחוץ לשדה המשחק
בעיטת עונשין מ 11-מטרים תוענק אם בוצעה עבירת משחק שעונשה בעיטה חופשית ישירה בתוך רחבת העונשין או אם בוצעה
עבירה מחוץ לשדה המשחק כפי שתואר בחוקים  12ו.13 -

 14.2מיקום סטטי ותנועה של הכדור
הכדור חייב להיות נייח על סימון ה 11 -מטרים.


הכדור במשחק מרגע שנבעט ונע בבירור קדימה.

 14.3סיום בעיטת עונשין מ 11 -מטרים
תוספת טקסט :בעיטת עונשין מ 11-מטרים מסתיימת כשהכדור מפסיק לנוע ,יוצא מתחומי המשחק או אם השופט עוצר את
המשחק בעבור הפרה כלשהי של חוקי המשחק.

 14.6מספר עבירות המבוצעות בו זמנית
באם שחקני משתי הקבוצות מפרים את ניהול בעיטת העונשין ,הבעיטה תבוצע מחדש אלא אם שחקן מבצע עבירת משחק חמורה
יותר (לדוגמא עבירה בבעיטה עצמה).
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תרחיש

שער

החמצה

הפרה ע"י שחקן תוקף

בעיטה חוזרת

בעיטה בלתי ישירה

הפרה ע"י שחקן הגנה

שער מאושר

בעיטה חוזרת

הפרה ע"י השוער

שער מאושר

בעיטה חוזרת וכרטיס

כדור נמסר לאחור

בעיטה בלתי ישירה

בעיטה בלתי ישירה

השתהות לא

בעיטה בלתי ישירה

בעיטה בלתי ישירה

חוקית(של הבועט)

וכרטיס צהוב לבועט

וכרטיס צהוב לבועט

שחקן לא מזוהה

בעיטה בלתי ישירה

בעיטה בלתי ישירה

שבועט

וכרטיס צהוב לבועט

וכרטיס צהוב לבועט

שלא זוהה

שלא זוהה

צהוב לשוער
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הבהרה ברורה לזיהוי השלמת בעיטת העונשין.



עבירות מסויימות יזכו בבעיטת בלתי ישירה באם ביצוע הבעיטה הסתיים בשער או לא:

-

בעיטה בלתי ישירה אם שחקן שלא הזדהה מבצע את הבעיטה (הענשה אישית – כרטיס צהוב לבועט).

-

בעיטה בלתי ישירה אם כדור נבעט לאחור.

-

בעיטה בלתי ישירה עבור "רמייה" (הענשה אישית – כרטיס צהוב).



אם השוער מבצע עבירה והפנדל מוחמץ/נבעט מחדש ,השוער יקבל כרטיס צהוב.
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ניסוח מחודש שקובע חד משמעית שהכדור חייב להיזרק בעזרת שתי הידיים.



הבהרה לתגובה/הענשה כאשר שחקן יריב מתקרב יותר משני מטרים ומפריע (בעיטה בלתי ישירה וצהוב).
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 16.1בעיטת קרן אם מובקע שער עצמי
ניתן להבקיע שער במישרין מבעיטת שער אבל רק את שער הקבוצה היריבה .אם הכדור נבעט במישרין ומובקע שער עצמי ,המשחק
יחודש בכדור קרן לקבוצה היריבה והשער לא ייחשב – אם הכדור יצא מרחבת השער.



הכדור חייב להיות נייח! (החוק הנוכחי לא מחייב זאת!).



אם מבעיטת שער מובקע שער עצמי ,המשחק יחודש מבעיטת קרן לקבוצה הנגדית.



יריב אשר נמצא בתוך רחבת העונשים כאשר בעיטת שער מבוצעת לא יכול לשחק בכדור עד ששחקן אחר נוגע בו.
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 17.2הכדור חייב להיות נייח ולאחר מכן ,חייב לנוע בוודאות
 הכדור חייב להיות מונח ברחבת הקרן.
 הכדור חייב להיות נייח ולהיבעט ע"י שחקן הקבוצה התוקפת.
 הכדור במשחק ברגע שנבעט ונע בוודאות.



אם מובקע שער עצמי במישרין מביצוע קרן ,המשחק יחודש בבעיטת קרן לקבוצה היריבה.
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שינויי החוקה

תוך שמירה על המטרה ליצור
את החוקים ברורים ונגישים
יותר ובנוסף להדגשת השינויים
שבוצעו ,התווסף חלק נוסף
בכל מקום שבו בוצע השינוי
ע"י  IFABכך שהשינוי יראה
ויהיה קל להבחנה.
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מילון המונחים
השפה האנגלית הינה השפה הראשית לחוקי המשחק ,ברם בשפה האנגלית קיימות מילים שלא ניתן לתרגמן בקלות לשפות אחרות.
זהו דבר שעלול לגרום לאי הבנה ולמחלוקות בניסוח ו/או פירוש החוק בחלקים נרחבים בעולם.
מטרת הכנסתו של מילון המונחים היא לעזור לפרשנים ולהפחית את הפוטנציאל לטעויות ,בלבול ומחלוקות ביישום ופירוש החוק.
המילון מחולק לשלושה חלקים:
 )1גופי מוסד הכדורגל – הגדרת ( FIFA ,IFABפיפ"א) ( Confederations ,קונפדרציות)( National associations ,התאחדויות לאומיות).
 )2הגדרות המשחק – הגדרת מילים כמו ברוטאליות( Challenge ,משחק על הכדור)( Playing distance ,מרחק מהמשחק),
חוסר אחריות ,אזור טכני ועוד.
 )3הגדרות לשופטים – הגדרת ההבדלים בין תפקידי השופטים השונים.
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הנחיות מעשיות לשופטים
שינוי מיקום פירוש החוק (בספר החוקה) והכנסתו לאזור של החוק הרלוונטי ,מאפשרים להנחיות המעשיות שבסוף הספר להיות מסודרות מחדש לפי
החלוקה הבאה:


מבוא.



מיקום ,תנועה ועבודת צוות.



שפת גוף ,תקשורת ושימוש במשרוקית.



עצות נוספות (יתרון ,זמן פציעות ,אחיזת היריב ,נבדל ,טיפול והערכה בפציעות לאחר עבירת כרטיס צהוב ו/או כרטיס אדום).
בוצעו שינויים מסויימום על מנת לוודא עקביות בעקבות שינויי החוק או עדכון הטכניקות הקיימות.
הצהרה חשובה הוספה כך שכעת על השופטים להתחשב ברוח המשחק וברוח החוקה (וכך גם המבקרים/מדריכים) כיוון שהיצמדות יתרה לחוקה ,במיוחד
ברמות הנמוכות ,פוגמות במשחק.
הנושא מקבל חשיבות יתרה במקרים בהם ישנה פירצה מינורית בחוקים ,כזו שלא יוצרת סכנה למשחק לדוגמא ,אין דגל קרן במגרש .במקרים כאלו ,על
השופטים להפעיל שיקול דעת ולאפשר (אם ניתן) להמשיך במשחק .לאחר מכן ,ההתאחדויות השונות (שאחראיות לאכיפה) יכולות להחליט על העשה או
פעולת המשך בנושאים אלו.
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סימוני השופטים
סימון היתרון
בנוסף לסימון המוכר בשתי הידיים להוראת היתרון ,מותר כעת לסמן יתרון ביד אחת .מכיוון שהוחלט כי ריצה עם שתי הידיים המונפות
מגבילה את פעולת הריצה של השופט.
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סימוני שופטי הרחבה
בחודש אוקטובר  2015הוחלט כי בעת שער גבולי ,כלומר עבר/לא עבר את הקו ,שופט הרחבה יסמן את השער בעזרת ידו השמאלית,
כפי שמתואר בצילום הבא:

שופט רחבה עם ידו השמאלית מאונכת לקו השער ומצביעה
לכיוון מרכז המגרש כאשר מקל הדגל נמצא ביד זו.
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