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 הודעת ועדה מקצועית ארצית –איגוד השופטים 

 

 :91עדה המקצועית ביחס לאירועי מחזור והחלטות הו

 : הפ' ק"ש – מ.ס אשדוד .1

 עונשין לזכות ק"ש.צדק השופט כאשר לא פסק על בעיטת  62-הבדקה  .א

ביחס  מקרית, כאשר היד נמצאת במצב רגיל ולא חריג מדובר בנגיעת יד

 לתנועת השחקן במהלך ריצתו.

שופט המסך פעל כמצופה, כאשר לאחר בחינת האירוע אישר את החלטת 

 השופט.

על שופט המסך היה להימנע מלהמליץ לשופט לבחון אירוע  67-הבדקה  .ב

 של בעיטת עונשין לזכות ק"ש. 

, כאשר היד קרובה לגוף ובמצב טבעי ביחס מקרית דמדובר בנגיעת י

 לתנועת השחקן.

שיפוט המסך, שני יד ובפרט בעידן העבירות בשל מורכבות תחום לציין, 

הועברו ע"י הוועדה המקצועית לחוות דעת נוספת של גורמים האירועים 

 הדרכתיים בכירים באופ"א ובפיפ"א.

האירועים אין עבירת  כי באופן חד משמעי בשניהמענה שהתקבל הינו 

 . יד ולא נדרשת התערבות שופט מסך

 

 : סקציה נס ציונה – מכבי חיפה .2

 לאחר שזיהההוציא השופט כרטיס אדום לשחקן נס ציונה,  18-הבדקה  .א

 עבירת משחק חמורה.

ה ופגע באמצעות הפקקים עם רגל ישרהשחקן הפוגע קפץ באופן בוטה 

 של היריב. באזור האכילס

 

 



 

 

 

נעיצה מלאה של הפקקים, יש יסודות לתמוך בהחלטת השופט הגם שאין 

ולכן צדק שופט המסך, כאשר לאחר בחינת האירוע אישר את החלטת 

 השופט.

להמליץ לשופט לבחון אירוע של כרטיס על שופט המסך היה  61-בדקה ה .ב

 ודאית להבקעת שער.לשחקן חיפה, בגין מניעת הזדמנות אדום 

 

 : מכבי ת"א –הפ' חדרה  .3

דיווח לשופט על שער חוקי לזכות צדק שופט המסך כאשר  21-הבדקה  .א

 .ת"א

וזר השופט צדק שופט המסך כאשר אישר את החלטת ע 50-בדקה ה .ב

 לפסילת שער לזכות חדרה.

 לציין, ביחס לשני האירועים:

עם הנפת הדגל עד לאחר  ןעוזר השופט פעל כמצופה, כאשר המתי. 1

 לשופט המסך לבדוק את נכונות ההחלטות. ואיפשר יםהבקעת השער

, ושימוש נכון באמצעים הטכנולוגיים שברשות השופט המסך עש. 2

 וקבלת החלטות בהתאם.לצורך בחינת האירועים 

השופט פעל כמצופה, כאשר אישר/ביטל את השערים מבלי שניגש . 3

 שלא נתון לפרשנות., למסך, מכיוון שמדובר באירוע עובדתי )קו נבדל(

 

 :הפ' רעננה –הפ' ת"א  .4

לת שער צדק שופט המסך כאשר המליץ לשופט לבחון פסי 75-בדקה ה

 מהלך ההתקפי.ב ת"אעבירה על שחקן  לזכות רעננה, לאחר שזיהה

השופט פעל כמצופה, כאשר לאחר בחינת האירוע במסך ביטל את השער 

והוציא כרטיס צהוב שני לשחקן רעננה, בגין עבירת משחק חסרת 

 )פגיעה באמצעות הזרוע בפניו של שחקן יריב(.אחריות 

 

 



 

 

 

לציין, בעת שהשופט בוחן במסך אירוע קריטי )כגון אישור/ביטול 

 שער(, רשאי להוציא גם כרטיס צהוב כהחלטה נלווית.

  

 :הפ' חיפה –הפ' ב"ש  .5

כאשר אישר את החלטת עוזר השופט צדק שופט המסך  10-הבדקה  .א

 לפסילת שער לזכות ב"ש.

אירוע של צדק שופט המסך כאשר המליץ לשופט לבחון  16-הבדקה  .ב

 בעיטת עונשין לזכות ב"ש, בגין הכשלה ברחבה.

על השופט, לאחר שבחן את האירוע במסך, היה לפסוק על בעיטת עונשין 

 ולהוציא כרטיס צהוב לשחקן המכשיל.

 

 :מכבי נתניה – בית"ר ירושלים .6

אירוע הבקעת צדק שופט המסך כאשר המליץ לשופט לבחון  42-בדקה ה

שער לזכות נתניה, לאחר שזיהה שמדובר במגע מינורי, שלא מצדיק 

 שריקה לעבירה ופסילת שער. 

 אישר את השער.השופט פעל כמצופה, כאשר לאחר בחינת האירוע במסך 

 

 


