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 הודעת ועדה מקצועית ארצית –איגוד השופטים 

 

 נערך כנס מקצועי לסגל שופטים על בבית הנבחרות בשפיים. 1/2/20בתאריך 

 ובהתאם ניתנו הנחיות לשופטים. 15-16במסגרת הכנס נותחו אירועים ממחזורים 

 

 :51החלטות הועדה המקצועית ביחס לאירועי מחזור 

 : ק"שהפ'  – הפ' כ"ס .1

צדק שופט המסך כאשר המליץ לשופט לבחון אירוע של  36-בדקה ה .א

 .עבירת יד של מגן ברחבה, לאחר שזיהה ק"שבעיטת עונשין לזכות 

במסך בהילוכים השופט פעל כמצופה, כאשר לאחר שבחן את האירוע 

 .החוזרים פסק על בעיטת עונשין

צדק שופט המסך כאשר המליץ לשופט לבחון אירוע של  89-דקה הב .ב

 .עבירת משחק חמורהזיהה כרטיס אדום, לאחר ש

 מדובר בפגיעה באמצעות פקקים חשופים ותוך סיכון שלום היריב.

השופט פעל כמצופה, כאשר לאחר שבחן את האירוע במסך בהילוכים 

 החוזרים הוציא כרטיס אדום.

 :מכבי נתניה -סקציה נס ציונה  .2

צדק השופט כאשר הוציא כרטיס אדום, בגין עבירת משחק  81-בדקה ה

 חמורה.

 מדובר בפגיעה בוטה, באמצעות פקקים חשופים ותוך סיכון שלום היריב.

וכים שופט המסך פעל כמצופה, כאשר לאחר בחינת האירוע בהיל

 .שופטהחלטת ההחוזרים אישר את 

 

 

 

 



 

 

 

 :16החלטות הועדה המקצועית ביחס לאירועי מחזור 

 : כ"סהפ'  – מכבי ת"א .1

צדק שופט המסך כאשר המליץ לשופט לבחון אירוע של  60-דקה הב .א

 כרטיס אדום, לאחר שזיהה עבירת משחק חמורה.

 מדובר בפגיעה באמצעות פקקים חשופים ותוך סיכון שלום היריב.

כאשר לאחר שבחן את האירוע במסך בהילוכים השופט פעל כמצופה, 

 החוזרים הוציא כרטיס אדום.

 : מכבי חיפה – הפ' ק"ש .2

היה לדווח לשופט שבוצעה עבירת נבדל, שופט המסך  על 26-דקה הב .א

אשר לא זוהתה ע"י עוזר השופט, בתחילת המהלך אשר הוביל להבקעת 

 שער לזכות חיפה.

 .ייחשבו כמהלך התקפי אחדהשופטים הונחו כי אירועים מסוג זה 

, לאחר שזיהה נכון עבירת חיפהפסל עוזר השופט שער לזכות  47-בדקה ה .ב

   והמתין כמצופה עם הנפת הדגל עד להבקעת השער.נבדל 

שופט המסך פעל כמצופה, כאשר לאחר בחינת האירוע בהילוכים 

 החוזרים אישר את החלטת העוזר.

 :מ.ס אשדוד – הפ' ב"ש .3

המשחק על שופט המסך היה להימנע מלהמליץ לשופט בתוספת הזמן של 

 לבחון אירוע של כרטיס אדום.

 מדובר בפגיעה מקרית וללא כל כוונה.

על השופט היה להימנע מלהוציא כרטיס אדום, לאחר שבחן את האירוע 

 במסך.

 

 

 

 

 



 

 

 


