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 הודעת ועדה מקצועית ארצית –איגוד השופטים 

 

 :20עדה המקצועית ביחס לאירועי מחזור והחלטות הו

 : ת"אהפ'  – הפ' כ"ס .1

ווח לשופט על שער חוקי לזכות צדק שופט המסך כאשר די 15-בדקה ה .א

 ת"א, לאחר שזיהה שלא היתה עבירת נבדל במהלך ההתקפי.

על השופט היה להימנע מלפסול שער לזכות ת"א. מדובר  30-בדקה ה .ב

 במגע הדדי ומינורי.

השריקה עד לסיום המהלך, על מנת כמו כן, על השופט היה להמתין עם 

   לאפשר לשופט המסך לבחון את נכונות ההחלטה. 

ובתוספת הזמן של המחצית הראשונה צדק השופט כאשר  45-בדקה ה .ג

 ת אחריות.וחסר , בגין עבירותהניף כרטיס צהוב שני לעבר שחקני כ"ס

שער לזכות  שופט המסך כאשר דיווח לשופט לפסולצדק  80-בדקה ה .ד

 חר שזיהה עבירת נבדל במהלך ההתקפי.ת"א, לא

 

 : הפ' ב"ש – הפ' ק"ש .2

צדק השופט כאשר פסל שער לזכות ב"ש, בגין עבירת יד של  14-הבדקה 

 הכובש.

 

 : הפ' רעננה – חיפההפ'  .3

תוספת הזמן של המשחק צדק שופט המסך כאשר המליץ לשופט לבחון ב

כי מדובר במגע ביטול פסיקה לבעיטת עונשין לזכות רעננה, לאחר שזיהה 

 מינורי.

השופט פעל כמצופה, כאשר לאחר שבחן את האירוע במסך ביטל את 

 בעיטת העונשין.

 



 

 

 

 

 

 

 

 :מ.ס אשדוד – מכבי ת"א .4

כאשר פסק על בעיטת עונשין לזכות ת"א והניף שופט הצדק  75-בדקה ה

 כרטיס צהוב לשוער אשדוד, בגין הכשלה.

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

 השופט. 

 

 :חדרההפ'  – מכבי נתניה .5

לבחון פסילת שער  המליץ לשופטכאשר צדק שופט המסך  4-הבדקה  .א

במהלך ין עבירת נבדל, לאחר שזיהה חסימת שחקן מגן לזכות נתניה, בג

 ההתקפי.

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

לציין, השופט נדרש לגשת למסך, מכיוון שמדובר באירוע של פרשנות 

 ( ולא אירוע עובדתי )קו נבדל(.הפרעה לשחקן יריב)

אירוע של צדק שופט המסך כאשר המליץ לשופט לבחון  68-הבדקה  .ב

עבירה של השוער, תוך פגיעה עם כף , בגין נתניהבעיטת עונשין לזכות 

 בשחקן יריב.)באמצעות הפקקים( רגלו 

השופט פעל כמצופה, כאשר לאחר שבחן את האירוע במסך פסק על 

 בעיטת עונשין והניף כרטיס צהוב לשוער, בגין עבירה חסרת אחריות.

 

 

 


