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 הודעת ועדה מקצועית ארצית –איגוד השופטים 

 

 :6החלטות הועדה המקצועית ביחס לאירועי מחזור 

 : מכבי חיפה –סקציה נס ציונה  .1

צדק השופט כאשר החליט לאשר את השער השלישי לזכות  81-בדקה ה

ביצע לבחון את האירוע, בגין עבירה ש VAR-חיפה, למרות המלצת שופט ה

 מבקיע השער על מגן נס ציונה במהלך שהוביל לשער. 

בהילוכים החוזרים, הגיע למסקנה הנכונה  השופט, לאחר שבחן את האירוע

 כי אין מדובר במקרה וודאי וברור ולכן אישר בצדק את השער.

זמן בחינת האירוע של השופט מול המסך היה הועדה סבורה כי יחד עם זאת, 

 מהמצופה.ארוך 

השופטים יונחו לצמצם משמעותית את זמן בחינת האירועים מול המסך 

 הזמן המבוזבז.משך ולקבל החלטות במהירות האפשרית, ע"מ למזער את 

 

 : הפ' ב"ש – הפ' חיפה .2

בגין עוזר השופט כאשר החליט לפסול שער לזכות חיפה, צדק  10-בדקה ה

 הפריע/הסתיר ,אשר עמד ברחבת השער ובסמוך לשוער ,התוקף .עבירת נבדל

  ובכך ביצע עבירת נבדל. לשוער 

בצדק לאשר את  טהחלי , לאחר שצפה בהילוכים החוזרים,VAR-שופט ה

 החלטת העוזר. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :ת"אהפ'  – רעננההפ'  .3

המליץ לשופט  כאשר VAR-ה שופט צדקשל המשחק  בדקה הראשונה .א

זיהה כי מגן רעננה  VAR-שופט ה .הכשלה ברחבת העונשין אירועלבחון 

 תוודאימדובר בטעות הכשיל תוקף תל אביבי באמצעות הברך לגוף וש

 ה של השופט.וברור

השופט טעה כאשר לאחר בחינת האירוע בהילוכים החוזרים במסך, 

 החליט שלא לשנות את החלטתו.

ע ן אירוכאשר המליץ לשופט לבחו VAR-צדק שופט ה 27-בדקה ה .ב

רגל כי בהילוכים החוזרים זיהה  VAR-הכשלה ברחבת העונשין. שופט ה

תוקף תל אביבי  רגל שמאל שלעקב דורכת על מגן רעננה שמאל של 

ניתן לראות כי הנעל של  – וגורמת להכשלתו )מצורף סרטון הוידאו

ה מרגע ותמונ התוקף נשלפת ממקומה כתוצאה מהדריכה וחוזרת

 הדריכה(.

השופט פעל כמצופה, כאשר לאחר בחינת האירוע במסך, פסק על בעיטת 

 עונשין.

היה ארוך  VAR-הועדה סבורה כי משך זמן בדיקת האירוע ע"י שופט ה

 מהמצופה והשופטים יונחו בהתאם.

  

 :בית"ר ירושלים – נתניהמכבי  .4

 לעונשיןשלא לשנות את החלטתו צדק השופט כאשר החליט  29-בדקה ה

 לבחון את האירוע. VAR-, למרות המלצת שופט הירושליםלזכות 

בהילוכים החוזרים, הגיע למסקנה הנכונה  השופט, לאחר שבחן את האירוע

 וכי יש יסוד לתמוך בהחלטתו.כי אין מדובר במקרה וודאי וברור 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 :מ.ס אשדוד – ק"שהפ'  .5

של כאשר המליץ לשופט לבחון אירוע  VAR-צדק שופט ה 9-הבדקה  .א

-. שופט הדאית להבקעת שער, שדינה כרטיס אדוםומניעת הזדמנות ו

VAR של ק"ש, תוך מניעת הכשיל תוקף  אשדודכי מגן  נכון זיהה

ודאית וברורה של ודאית להבקעת שער וכי מדובר בטעות והזדמנות ו

 השופט.

במסך, הניף את כאשר לאחר בחינת האירוע השופט פעל כמצופה 

 הכרטיס האדום.

לפסול הבקעת שער לשופט  הורהכאשר  VAR-צדק שופט ה 25-בדקה ה .ב

ף, התוקכי נכון זיהה  VAR-. שופט הלזכות אשדוד, בגין עבירת נבדל

נבדל וכי מדובר בטעות וודאית  אשר הבקיע את השער, נמצא בעמדת

 וברורה של עוזר השופט.

פסל את השער, ללא בחינה במסך, משום השופט פעל כמצופה, כאשר 

 שמדובר באירוע עובדתי )קו נבדל( וללא פרשנות נדרשת. 

 מדובר ביישום מושלם של ההנחיות.

כרטיס צהוב לשחקן נדרש היה  64-ית סבורה כי בדקה ההועדה המקצוע .ג

כפי שהחליט ק"ש, בגין עבירת משחק חסרת אחריות ולא כרטיס אדום, 

 חק חמורה.בגין עבירת משהשופט, 

, באירועים מסוג זה הדבר הינו VAR-ת התערבות שופט הילעניין סוגי

 .VAR-תלוי שת"פ העברת מידע בין השופט לשופט ה

משוכנע כי השופט לא אבחן במדויק את נסיבות  VAR-במידה ושופט ה

האירוע )למשל עוצמה, מיקום פגיעה, חומרת פגיעה(, הרי שעליו להמליץ 

         כך היה באירוע הנדון.ו לשופט לבחון את האירוע במסך

 

 



 

 

 

משוכנע כי השופט אבחן במדויק את נסיבות  VAR-במידה ושופט ה

לבחון את האירוע במסך, הגם אם הוא צריך להמליץ לשופט האירוע, אין 

   פרשנותו ביחס לאירוע שונה מזו של השופט.

  

 

 

 


