
 

 

 
3/10/2019 

 
 הודעת ועדה מקצועית ארצית –איגוד השופטים 

 

 נערך כנס מקצועי לסגל שופטים על בבית הנבחרות בשפיים. 2.10.19 בתאריך

 .5בין היתר, נותחו אירועים ממחזור מס' 

ביחס לאירועי  וההנחיות שהועברו לשופטים להלן החלטות הועדה המקצועית

 :5מחזור 

 : מכבי נתניה –מכבי חיפה  .1

שגויה שריקה כאשר המליץ לשופט לבחון  VAR-צדק שופט ה 34-בדקה ה

זיהוי וודאי וברור שהעבירה בוצעה מחוץ לרחבת , בעקבות לבעיטת עונשין

בעיטת . השופט, לאחר בחינת האירוע ע"ג המסך, ביטל בצדק את העונשין

 העונשין.

יחד עם זאת, מכיוון שמדובר באירוע עובדתי )בתוך/מחוץ לרחבה(, אשר לא 

את האירוע על גבי המסך, אלא  דורש פרשנות, לא היה צורך שהשופט יבחן

 .VAR-היה לקבל את קביעת שופט ה מצופה

-השופטים הונחו להעמיק את שת"פ העברת הנתונים בין השופט ושופט ה

VAR  עובדתיים ובכך לחסוך, ככל שניתן, הליכה ריטיים קבאירועים

 מיותרת של השופט לבחינת אירועים במסך, כאשר אין הכרח. 

 

 : מכבי ת"א –בית"ר ירושלים  .2

 פסק על בעיטת עונשין, בעקבות משיכתשופט כאשר הצדק  71-בדקה ה

ומתמשכת,  משיכה בוטהתוקף ירושלמי ע"י מגן תל אביבי. מדובר בחולצת 

 אשר גרמה לנפילת התוקף, כאשר הכדור היה בכיוונו.

השופטים הונחו להקפיד ולשרוק לבעיטות עונשין בגין משיכות חולצה מסוג 

, במידה והשופט לא פוסק על VARוכי מדובר ברף אשר דורש התערבות זה 

 עונשין. 

 



 

 

  

 

 :בני יהודה – ת"אהפ'  .3

בני יהודה ע"י חולצת תוקף של  משיכת VAR-שופט ה זיהה 42-בדקה ה .א

מגן תל אביבי ברחבת העונשין והמליץ לשופט לבחון את האירוע על גבי 

השופט בחן את האירוע בהילוכים החוזרים ופסק על בעיטת  .המסך

 . עונשין

בכיוונו של התוקף, קריטריונים  והכדורהגם שישנה משיכת חולצה 

יד על רף התערבות המצדיקים בעיטת עונשין, השופטים הונחו להקפ

 .VAR-בעמדת היותר גבוה 

פסק השופט על בעיטת עונשין לזכות תל אביב, בגין עבירת  55-בדקה ה .ב

 יד של מגן בני יהודה ברחבת העונשין.

כאשר אישר את החלטת השופט וזאת מכיוון שאין  VAR-צדק שופט ה

 מדובר במקרה וודאי וברור וכי יש יסוד לתמוך בהחלטת השופט.

 

  רעננה: הפ' –' ב"ש הפ .4

 טעה השופט כאשר הניף כרטיס צהוב שני לשחקן רעננה. 83-בדקה ה

 אין מדובר בעבירה חסרת אחריות, המצדיקה כרטיס צהוב.

להתערב באירועים של כרטיס צהוב )גם אם  אינו רשאי VAR-לציין, שופט ה

  ולהמליץ לשופט על בחינתם על גבי מסך. מדובר בצהוב שני( 

 

 

 

 


