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 הודעת ועדה מקצועית ארצית –איגוד השופטים 

 

 נערך כנס מקצועי לסגל שופטים על בבית הנבחרות בשפיים. 11/12/19בתאריך 

 לשופטים.ובהתאם ניתנו הנחיות  12-13במסגרת הכנס נותחו אירועים ממחזורים 

 

 :21החלטות הועדה המקצועית ביחס לאירועי מחזור 

 : הפ' רעננה – בני יהודה .1

נכון פסל עוזר השופט שער לזכות רעננה, לאחר שזיהה  33-בדקה ה .א

  . של השחקן הכובשעבירת נבדל 

שופט המסך פעל כמצופה, כאשר לאחר בחינת האירוע בהילוכים 

 החוזרים אישר את החלטת העוזר.

צדק השופט בעת שפסק לבעיטת עונשין לזכות בני יהודה,  87-הבדקה  .ב

לאחר שזיהה כי שחקן רעננה משחק בכדור באמצעות ידו השמאלית, 

 כאשר היד בתנוחה לא טבעית.

וכים שופט המסך פעל כמצופה, כאשר לאחר בחינת האירוע בהיל

 .שופטהחוזרים אישר את החלטת ה

 :הפ' ק"ש – מכבי נתניה .2

צדק השופט בעת שפסק לבעיטת עונשין לזכות נתניה, לאחר  24-בדקה ה

 שחקן יריב באמצעות תפיסה בוטה.שזיהה כי שחקן ק"ש מכשיל 

וכים שופט המסך פעל כמצופה, כאשר לאחר בחינת האירוע בהיל

 .שופטהחוזרים אישר את החלטת ה

 

 

 

 

 



 

 

 

 :הפ' ב"ש – כ"סהפ'  .3

לשופט שעליו לפסול שער דיווח כאשר צדק שופט המסך  10-בדקה ה

ר שא זיהה נכון שהכדור בדרכו לשער פגע בתוקףלזכות ב"ש, לאחר ש

 היה בעמדת נבדל.

שניגש למסך, מכיוון  ביטל את השער מבליכאשר , השופט פעל כמצופה

 דורש פרשנות. ר באירוע עובדתי )עמדת נבדל( אשר לאשמדוב

 הפ' חיפה:  –סקציה נס ציונה   .4

של המחצית הראשונה צדק שופט המסך כאשר המליץ  תוספת הזמןב .א

לשופט לבחון אירוע של בעיטת עונשין לזכות חיפה, תוך מניעת הזדמנות 

 ודאית להבקעת שער.

ששחקן נס ציונה מונע הבקעת שער, תוך עצירת נכון שופט המסך זיהה 

 הכדור באמצעות היד.

ילוכים השופט פעל כמצופה, כאשר לאחר שבחן את האירוע במסך בה

 החוזרים פסק על בעיטת עונשין והרחיק את השחקן בכרטיס אדום.

, לאחר חוזרת עונשיןהשופט כאשר פסק על ביצוע בעיטת  כמו כן, צדק

 שזיהה כניסת שחקנים בוטה משתי הקבוצות לרחבה.

בתוספת הזמן של המשחק על שופט המסך היה להמליץ לשופט לבחון  .ב

 ה לזכות חיפה.בעיטת עונשין שגויפסיקה ל אירוע

 מדובר במגע מינורי ובהעצמת הנפילה ע"י השחקן. 

 :חדרההפ'  – בית"ר ירושלים  .5

, לאחר שזיהה נכון ירושליםפסל עוזר השופט שער לזכות  39-בדקה ה .א

 .  במהלך שהוביל להבקעהעבירת נבדל 

שופט המסך פעל כמצופה, כאשר לאחר בחינת האירוע בהילוכים 

 העוזר.החוזרים אישר את החלטת 

 

 

 



 

 

 

צדק שופט המסך כאשר המליץ לשופט לבחון אירוע של  45-בדקה ה .ב

 בעיטת עונשין לזכות ירושלים.

 כף רגלו.שופט המסך זיהה נכון ששוער חדרה פגע בשחקן יריב באמצעות 

על שופט המשחק, לאחר שבחן את האירוע במסך, היה לפסוק לבעיטת 

 ירת משחק חסרת אחריות.עונשין ולהוציא כרטיס צהוב לשוער, בגין עב

 :מ.ס אשדוד – מכבי חיפה .6

פסק השופט על בעיטת עונשין לזכות אשדוד, לאחר שזיהה  74-בדקה ה

 הכשלה.

שופט המסך, בהסתמך על צפייה בהילוכים החוזרים, הגיע למסקנה כי 

אין מדובר במקרה ודאי וברור ולכן פעל כמצופה כאשר אישר את 

 החלטת השופט.

 :ת"אמכבי  – הפ' ת"א .7

צדק שופט המסך כאשר המליץ לשופט לבחון אירוע של  85-דקה הב

 הכשלה.זיהה מכבי ת"א, לאחר שבעיטת עונשין לזכות 

השופט פעל כמצופה, כאשר לאחר שבחן את האירוע במסך בהילוכים 

 והוציא כרטיס צהוב למכשיל.החוזרים פסק על בעיטת עונשין 

 

 :31מחזור החלטות הועדה המקצועית ביחס לאירועי 

 :בני יהודה – חיפההפ'  .1

צדק השופט בעת שפסק לבעיטת עונשין לזכות חיפה והוציא  72-בדקה ה

בעת  כרטיס צהוב, לאחר שזיהה הכשלה, תוך עבירה חסרת אחריות

 שהכדור עדיין היה בשדה המשחק.

וכים שופט המסך פעל כמצופה, כאשר לאחר בחינת האירוע בהיל

 .שופטהחוזרים אישר את החלטת ה

 

 

 



 

 

 

 :סקציה נס ציונה – ק"שהפ'  .2

על שופט המסך היה להמליץ לשופט לבחון בעיטת עונשין  67-בדקה ה

 לזכות ק"ש.

בכדור באמצעות ידו השמאלית, כאשר היד  נס ציונה שיחקשחקן 

 בתנוחה לא טבעית.

 : מכבי נתניה – מכבי ת"א .3

, לאחר שזיהה נכון עבירת ת"אפסל עוזר השופט שער לזכות  17-בדקה ה .א

   של השחקן הכובש.נבדל 

שופט המסך פעל כמצופה, כאשר לאחר בחינת האירוע בהילוכים 

 החוזרים אישר את החלטת העוזר.

צדק השופט בעת שפסל שער לזכות ת"א, לאחר שזיהה נכון  34-בדקה ה .ב

 עבירה חסרת זהירות על השוער.

וכים האירוע בהילשופט המסך פעל כמצופה, כאשר לאחר בחינת 

 .שופטהחוזרים אישר את החלטת ה

פסל השופט שער לזכות ת"א, לאחר שזיהה נגיעת יד של  37-בדקה ה .ג

 התוקף, אשר יצרה באופן מיידי הזדמנות להבקעת שער.

לנגיעת היד זיהה גם עבירה של  בנוסףשופט המסך פעל כמצופה, כאשר 

 החלטת השופט.  התוקף באמצעות יד שמאל על שחקן נתניה ואישר את

עבירת נבדל , לאחר שזיהה ת"אפסל עוזר השופט שער לזכות  51-בדקה ה .ד

  של השחקן הכובש.

  בנוסף, הכובש ביצע גם עבירת יד ברורה טרם הבקעת השער.

ר בחינת האירוע בהילוכים שופט המסך פעל כמצופה, כאשר לאח

אישר את ההחלטה לפסול את השער, בהסתמך על עבירת היד  החוזרים

 הברורה. 

 

 

 



 

 

 

 לעניין ארבעת פסילות השערים, הועדה המקצועית מבקשת להבהיר:

ושופט המסך  על המגרשכלל הפסילות התבצעו ע"י השופט והעוזרים  .1

 .בלבד אישר את ההחלטות

בכלל האירועים פעלו השופט והעוזרים כמצופה בעידן שופט המסך,  .2

הבקעת השער ורק אז פסלו, ע"מ  –כאשר המתינו עד סיום המהלך 

 לאפשר לשופט המסך לבדוק את נכונות ההחלטות.

לביצועי שיפוט איכותיים של הצוות  מה מצוינתמשחק זה מהווה דוג .3

, לצורך אישור ךעל המגרש, תוך שת"פ נכון ויעיל עם שופט המס

  ההחלטות.

 

 :ת"אהפ'  – הפ' חדרה .4

לאשר הבקעת שער לזכות לשופט  דיווחצדק שופט המסך כאשר  23-דקה הב

  ת"א, לאחר פסילה שגויה בגין נבדל.

שניגש למסך, מכיוון  את השער מבליאישר השופט פעל כמצופה, כאשר 

 לא דורש פרשנות.אשר דובר באירוע עובדתי שמ

 :בית"ר ירושלים – מ.ס אשדוד .5

, לאחר שזיהה ירושליםפסק השופט על בעיטת עונשין לזכות  27-בדקה ה

 בתנוחה לא טבעית.  עבירת יד, אשר עצרה את הכדור

לאחר בחינת האירוע בהילוכים החוזרים , כאשר פעל כמצופה שופט המסך

 אישר את החלטת השופט.

 

 כללי

מביצועי השופטים, העוזרים  הועדה המקצועית מביעה שביעות רצון רבה .1

)למעט האירוע הנקודתי  13ושופטי המסך במשחקי מחזור משחקים מס' 

 בק"ש(.

 



 

 

 

 

השופטים הונחו שלא לפסוק על בעיטות עונשין בגין מגעים מינוריים, אלא  .2

 אך ורק בגין עבירות ברורות ברחבה.

על אין תחליף לאיכות ביצועים גבוהה של הצוות הובהר שוב לשופטים כי  .3

 וכי גם שופט המסך אינו תחליף לכך.   המגרש


