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 הודעת ועדה מקצועית ארצית –איגוד השופטים 

 

 :81החלטות הועדה המקצועית ביחס לאירועי מחזור 

 :מ.ס אשדוד – חיפההפ'  .1

, לאחר אשדודלזכות  יםהשופט שער יעוזר ופסל 17,62,82-ה ותבדק .א

 .ת נבדלונכון עביר ושזיה

 תנכון עביר ה, לאחר שזיהחיפהפסל עוזר השופט שער לזכות  30-ה הבדק .ב

 .נבדל

פעל שופט המסך כמצופה בעת שדיווח לשופט על טעות  26-בדקה ה .ג

 בזיהוי שחקן, אשר הונף לעברו כרטיס צהוב.

השופט פעל כמצופה, כאשר שינה את הצהוב בהתאם ומבלי שהלך לבחון 

 שמדובר באירוע עובדתי ושאינו נתון לפרשנות. במסך, מכיוון

 : ב"שהפ'  – הפ' רעננה .2

עבירת נכון  , לאחר שזיהה ב"שפסל עוזר השופט שער לזכות  85-הבדקה 

  .נבדל

 : הפ' חדרה – הפ' ק"ש .3

, בגין חדרהעל השופט היה להרחיק בכרטיס אדום שחקן של  10-בדקה ה

 עבירת משחק חמורה.

המסכנת את שלום פקקים חשופים, מדובר בפגיעה בוטה באמצעות 

 היריב.

המסך לא היה פעיל, בעקבות תקלה טכנית  שיפוטלהדגיש, בעת האירוע 

אשר לא קשורה לשופטי המסך ולכן לא היתה , זכיין השידורשל 

 התערבות. 

 :חיפהמכבי  – נתניהמכבי  .4

נבדל בהבקעת שער דיווח לשופט על צדק שופט המסך כאשר  13-דקה הב .א

 לזכות נתניה.



 

 

 

 

 

 

 הפ' כ"ס: –סקציה נס ציונה  .5

על שופט המסך היה להימנע מלהמליץ לשופט לבחון אירוע  82-בדקה ה

של כרטיס אדום לשוער נס ציונה, בגין מניעת הזדמנות ודאית להבקעת 

 שער.

 אין מדובר במקרה ודאי וברור.

בחן את האירוע, היה נקרא למסך ויחד עם האמור, על השופט, לאחר ש

לפסוק לעבירה כנגד השוער ולהוציא כרטיס צהוב, בגין עצירת התקפה 

 מבטיחה.

 

 כללי

 :במשחקים השוניםשפורטו שערים ה ש להדגיש ביחס לכלל אירועי פסילתי

הנפת הדגל עד לאחר הבקעת עוזרי השופט פעלו כמצופה, כאשר המתינו עם  .א

 המסך לבדוק את נכונות ההחלטות. יפשרו לשופטהשער ואי

, לצורך םבאמצעים הטכנולוגיים שברשות נכוןשימוש  והמסך עש ישופט .ב

 בחינת האירועים.

עבירת נבדל תיפסק בעת  בהתייחס לאירועי הפסילה לב"ש ונתניה,לציין,  .ג

 ביחס לשחקן שבעמדת נבדל:הבאים שמתקיימים הקריטריונים המצטברים 

  (5-)רחבת ה השערהשחקן נמצא בתחום רחבת  .1

 השחקן נמצא בסמוך לשוער .2

 השחקן נמצא בכיוון מעוף הכדור   .3

 

 



 

 

 


