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 הודעת ועדה מקצועית ארצית –איגוד השופטים 

 

 :10החלטות הועדה המקצועית ביחס לאירועי מחזור 

 : הפ' ת"א –הפ' ק"ש  .1

צדק השופט כאשר פסק על בעיטת עונשין לזכות ת"א, בגין  14-בדקה ה .א

 הכשלת שחקן ע"י השוער.

פעל כמצופה, כאשר לאחר בחינת האירוע בהילוכים  VAR-שופט ה

 החוזרים אישר את החלטת השופט.

אירוע כאשר המליץ לשופט לבחון  VAR-צדק שופט ה 27-בדקה ה .ב

 ברחבת העונשין. הכשלה

וע ע"ג המסך פסק על לאחר בחינת האיר, כאשר מצופההשופט פעל כ

 ק"ש. בעיטת עונשין לזכות

ש ות"א צדק עוזר השופט כאשר פסל שערים לזכות ק" 48,40בדקות  .ג

תוך השהיית הנפת הדגל לנבדל כמצופה עד בהתאמה, בגין עבירות נבדל, 

 לכיבוש השער.

וכים פעל כמצופה, כאשר לאחר בחינת האירועים בהיל VAR-שופט ה

  אישר את החלטותיו של עוזר השופט.החוזרים 

, פגיעה אלימה המליץ לשופט לבחוןל היה VAR-העל שופט  51-בדקה ה .ד

 אשר נעלמה מעיני השופט ודינה כרטיס אדום.

שחקן ת"א פגע באמצעות הזרוע העליונה של יד ימין בפניו של שחקן 

 בעוצמה המחייבת כרטיס אדום. ו , ללא כדוריריב

 ,ק"שהחליט השופט שלא לפסוק על בעיטת עונשין לזכות  88-בדקה ה .ה

 זיהוי קריטריונים שאינם מצדיקים עבירת יד. בעקבות

בחינת האירוע בהילוכים  פעל כמצופה, כאשר לאחר VAR-שופט ה

זיהה כי אין מדובר במקרה ודאי וברור ואישר את החלטת  החוזרים

 השופט.



 

 

 

 :ב"שהפ'  – סקציה נס ציונה .2

 VAR-כאשר למרות המלצת שופט השופט כמצופה, הפעל  33-בדקה ה

 לבחון אירוע הכשלה ברחבת העונשין, החליט שלא לפסוק על בעיטת עונשין.

ודאי  בחן את האירוע ע"ג המסך וזיהה נכון כי אין מדובר במקרההשופט 

 וברור.

 :חיפההפ'  – מכבי ת"א .3

 VAR-פעל השופט כמצופה, כאשר למרות המלצת שופט ה 62-בדקה ה

 .החלטתואת  שינהלא  ,לבעיטת עונשין את הפסיקהלבחון 

השופט בחן את האירוע ע"ג המסך וזיהה נכון כי אין מדובר במקרה ודאי 

 וברור.

  :מ.ס אשדוד –בני יהודה  .4

יד של עבירת כאשר המליץ לשופט לבחון  VAR-צדק שופט ה 89-בדקה ה

מניעת הזדמנות ודאית להבקעת שער, אשר דינה  , תוךשחקן בני יהודה

 כרטיס אדום.

כעצירת פירש את האירוע ע"ג המסך , כאשר לאחר בחינה השופט טעה

 התקפה מבטיחה בלבד.

 : בית"ר ירושלים – מכבי חיפה .5

כאשר המליץ לשופט לבחון  VAR-צדק שופט ה בתוספת הזמן של המשחק

 .עבירת יד ברחבת העונשיןאירוע של 

 מדובר בתנועה לא טבעית של היד לעבר הכדור. 

וע ע"ג המסך פסק על בעיטת לאחר בחינת האירהשופט פעל כמצופה, כאשר 

 לזכות חיפה. עונשין

 

 

 

 



 

 

 

 

 


