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 הודעת ועדה מקצועית ארצית –איגוד השופטים 

 

 :4החלטות הועדה המקצועית ביחס לאירועי מחזור 

 : הפ' ת"א –הפ' ב"ש  .1

 אישורכאשר המליץ לשופט לבחון את  VAR-צדק שופט ה 50-בדקה ה

. השופט פעל ת"אהשער, בעקבות עבירת יד שביצע מבקיע השער לזכות 

 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 החוקה החדשה מבדילה בין עבירת יכאמור, 

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

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

 

 : מכבי חיפה –מכבי ת"א  .2

אירוע של המליץ לשופט לבחון לא כאשר  VAR-צדק שופט ה 37-בדקה ה

לאחר בעת הבקעת שער לזכות ת"א, , עבירת נבדל ברחבת העונשיןספק 

לראות את היה ל והשוער החיפאי יכשבחן את האירוע בהילוכים החוזרים. 

תנועת הכדור לאורך כל המהלך, ללא כל הפרעה של שחקן יריב וכמו כן, 

עם גופו משחקן חיפאי, ספק תוך תנועה שביצע במישרין הכדור חדר לשער 

התרשמו כי בעת הבקעת השער  VAR-עוזר השופט ושופט הלכיוון הכדור. 

 העצמי, לא היתה הפרעה לשוער מצדו של השחקן התוקף הסמוך. 



 

 

 

בר במקרה וודאי וברור ופעל מדו קיבל החלטה נכונה שאין VAR-פט השו

  כמצופה וע"פ הפרוטוקול.

 

 :הפ' חדרה –הפ' חיפה  .3

המליץ לשופט לבחון ל היה VAR-ה על שופטבתוספת הזמן של המשחק 

כלפי שחקן  של שחקן חדרה עבירת משחק חמורה/פגיעה אלימה אירוע

לשחק בכדור, בעוצמה ובאופן אמיתי ניסיון הפגיעה מכוונת, ללא  חיפאי.

 ה של השופטוברור תוודאיהמסכנים ממשית את שלום היריב. מדובר בטעות 

. השופטים יונחו לפעול VAR-מצופה היה להתערבות של שופט הולכן 

 בהתאם באירועים מסוג זה. 

  

 :הפ' כ"ס – נתניהמכבי  .4

פסק על בעיטת עונשין לזכות שופט כאשר הצדק  בתוספת הזמן של המשחק

שהכשיל באופן  שפשף קלות את הכדור, הריי תיכ"ס. הגם שהשחקן הנתני

בהמשך לאמור, נכון פעל . ברור את התוקף, תוך עבירת משחק חסרת זהירות

אישר את החלטת כאשר לאחר צפייה בהילוכים החוזרים,  VAR-שופט ה

 השופט במגרש.

 

 


