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 הודעת ועדה מקצועית ארצית –איגוד השופטים 

 

 :32עדה המקצועית ביחס לאירועי מחזור ות הוהחלטו

  ק"שהפ'  – ת"אהפ'  .1

כאשר פסק לבעיטות עונשין לזכות ת"א, שופט הצדק  71-ו 65 ותדקב

 בהתאמה. עבירות הכשלה וידבגין 

בהילוכים  יםשופט המסך פעל כמצופה, כאשר לאחר בחינת האירוע

  ת השופט.והחוזרים אישר את החלט

  מכבי נתניה – הפ' רעננה .2

כאשר פסק לבעיטת עונשין לזכות רעננה, בגין שופט הצדק  9-הבדקה  .א

 עבירת הכשלה.

לזכות נתניה, כאשר פסק לבעיטת עונשין שופט הצדק  89-הבדקה  .ב

 בגין עבירת יד.

בהילוכים  יםשופט המסך פעל כמצופה, כאשר לאחר בחינת האירוע

  ת השופט.והחוזרים אישר את החלט

   מכבי ת"א – חיפההפ'   .3

צדק שופט המסך כאשר המליץ לשופט לבחון אירוע של  44-בדקה ה .א

 בעיטת עונשין לזכות ת"א, לאחר שזיהה כי לא היתה עבירת יד.

ביטל את שר לאחר בחינת האירוע במסך פעל כמצופה, כאהשופט 

 הפסיקה לעונשין.  

צדק שופט המסך כאשר דיווח לשופט על שער לא חוקי  51-בדקה ה .ב

 לזכות ת"א, בגין עבירת נבדל במהלך ההתקפי.

בתוספת הזמן של המשחק צדק שופט המסך כאשר דיווח לשופט על  .ג

 היתה עבירת נבדל.לאחר שזיהה כי לא שער חוקי לזכות חיפה, 

 



 

 

 

שימוש נכון  לציין, בשני אירועי הנבדל שופט המסך עשה

 כן, השופט לא נדרש לגשת למסך, מכיווןכמו בטכנולוגיה שברשותו. 

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

 

  סקציה נס ציונה – הפ' ב"ש .4

עבירת  צדק שופט המסך כאשר דיווח לשופט שלא היתה 36-הבדקה  .א

כן, כי  הכשלת שחקן ב"ש וכמונבדל במהלך ההתקפי שקדם ל

 העבירה בוצעה מחוץ לרחבת העונשין.

פסק על שר לאחר בחינת האירוע במסך השופט פעל כמצופה, כא

בעיטה חופשית מחוץ לרחבה והניף כרטיס אדום לשוער נס ציונה, 

 בגין מניעת הזדמנות ודאית להבקעת שער.

עד לקבלת ההחלטה כי זמן בחינת האירוע זאת, לציין יחד עם 

וך מהמצופה והשופטים יונחו בהתאם לשת"פ הסופית היה אר

 מהיר ויעיל יותר.

צדק שופט המסך כאשר המליץ לשופט לבחון אירוע של  86-בדקה ה .ב

 בגין עבירת יד., נס ציונהבעיטת עונשין לזכות 

פסק לבעיטת  ה, כאשר לאחר בחינת האירוע במסךהשופט פעל כמצופ

 עונשין.

 מכבי חיפה  –בית"ר ירושלים  .5

 אישר את החלטות השופטכאשר המסך שופט צדק  38-ו 24בדקות 

בגין  –בגין הכשלה ולזכות חיפה  –בית"ר  בעיטות עונשין לזכותל

 עבירת יד בהתאמה.

 הדורשים התערבות.אין מדובר במקרים 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


