
 

 

 
 

 הודעת ועדה מקצועית ארצית –איגוד השופטים 
 

 נערך כנס מקצועי לסגל שופטים ליגת העל. 18/9/19בתאריך 

 וזאת  3הועדה המקצועית הביעה שביעות רצון רבה מביצועי השופטים במחזור מס' 

 ויישום ההנחיות המקצועיות שניתנו 1-2מאירועי מחזורים לאחר הפקת לקחים 

 בהתאם.  

 

 בכנס:הוצגו ונותחו , כפי ש3החלטות הועדה המקצועית ביחס לאירועי מחזור 

 : הפ' ב"ש –מ.ס. אשדוד  .1

כאשר המליץ לשופט לבחון  VAR-בתוספת הזמן של המשחק צדק שופט ה .א

השער, בעקבות עבירת יד שביצע מבקיע השער לזכות אשדוד.  אישוראת 

השופט פעל כנדרש, כאשר ביטל את אישור השער, לאחר בחינת האירוע ע"ג 

 המסך.

, אשר נכנסו לתוקף כי במסגרת עדכוני החוקה לעניין זה, חשוב להדגיש

לאחרונה, נקבע כי עבירת יד תיפסק כנגד שחקן תוקף אשר השיג 

 ולאחר מכן:בכדור תוך שהוא נגע בידו/זרועו החזקה/שליטה 

 הובקע שער היריבה במישרין מן היד/הזרוע 

 הזדמנות להבקעת שער נוצרה 

 

ד של תוקף, אשר השיג יתרון כאמור, החוקה החדשה מבדילה בין עבירת י

באמצעות היד )מספיקה נגיעת יד בלבד(, לעומת כל עבירת יד אחרת, אשר 

 תנועה לא טבעית.או /הגדלת נפח הגוף וכגון , בה יש לאבחן קריטריונים

 

 

 

 

 



 

 

אירוע של המליץ לשופט לבחון לא כאשר  VAR-צדק שופט ה 87-בדקה ה .ב

 ספק הכשלה ברחבת העונשין על תוקף של ב"ש, לאחר שבחן את האירוע 

 VAR-בהילוכים החוזרים. אין מדובר במקרה וודאי וברור ולכן פעל ה

 כמצופה וע"פ הפרוטוקול. 

 

 הפ' רעננה:  –' חדרה הפ .2

אירוע של המליץ לשופט לבחון לא כאשר  VAR-צדק שופט ה 19-בדקה ה .א

ספק הכשלה ברחבת העונשין על תוקף של רעננה, לאחר שבחן את האירוע 

 VAR-בהילוכים החוזרים. אין מדובר במקרה וודאי וברור ולכן פעל ה

 כמצופה וע"פ הפרוטוקול. 

ספק המליץ לשופט לבחון אירוע של כאשר  VAR-שופט ה טעה 37-בדקה ה .ב

עבירה על תוקף של רעננה ברחבת העונשין והשופט, לאחר בחינת האירוע 

שינה את החלטתו לבעיטת עונשין. אין מדובר באירוע של טעות  ע"ג המסך,

 וודאית וברורה ולכן מצופה היה להישאר עם ההחלטה המקורית של השופט. 

, בהתאם לפרוטוקול ת על רף התערבות גבוהכל העהשופטים הונחו להקפיד 

 .VAR-ה

אירוע הכשלה כאשר המליץ לשופט לבחון  VAR-צדק שופט ה 82-בדקה ה .ג

תוך משיכת חולצה ברורה ע"י מגן של , ברחבת העונשין על תוקף של רעננה

כאשר שינה את החלטתו המקורית ופסק על . השופט פעל כנדרש, חדרה

 ירוע ע"ג המסך., לאחר בחינת האבעיטת עונשין

 

 :מכבי ת"א – הפ' כ"ס .3

אירוע של המליץ לשופט לבחון לא כאשר  VAR-צדק שופט ה 4-בדקה ה

ספק הכשלה ברחבת העונשין על תוקף של ת"א, לאחר שבחן את האירוע 

 VAR-בהילוכים החוזרים. אין מדובר במקרה וודאי וברור ולכן פעל ה

 כמצופה וע"פ הפרוטוקול.

  

 



 

 

 :' ק"שהפ –מכבי חיפה  .4

זיהה נכון עבירת נבדל במקרה עדין, אך שופט כאשר עוזר הצדק  78-בדקה ה

 VAR-ה שער. בשלב זה, בחן שופטההובקע ין עם הנפת הדגל עד אשר המת

את ההחלטה בהילוכים החוזרים ואישר בצדק את פסילת השער. עוזר 

 . VAR-השופט פעל בהתאם להנחיות וכמצופה בעידן ה

 

 


