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 הודעת ועדה מקצועית ארצית –איגוד השופטים 

 

 :7ביחס לאירועי מחזור להלן החלטות הועדה המקצועית 

 : הפ' חיפה –הפ' רעננה  .1

פסילת שער כאשר המליץ לשופט לבחון  VAR-צדק שופט ה 25-בדקה ה .א

אמנם התקיים מגע בין התוקף למגן, אך לא כזה  שגויה של רעננה.

לאחר כאשר , טעה פעם נוספת . השופטהמצדיק עבירה ופסילת שער

לא שינה את החלטתו ופירש את האירוע לא בחינת האירוע ע"ג המסך, 

 .כטעות וודאית וברורה

היה  VAR-כמו כן, הועדה סבורה כי משך בדיקת האירוע ע"י שופט ה

ארוך מהמצופה ובנוסף, אופן העברת המסרים לשופט מחויב היה להיות 

 החלטי וברור יותר.

 השופטים יונחו בהתאם.

עונשין לזכות רעננה,  טעה השופט כאשר לא פסק על בעיטת 45-בדקה ה .ב

 לאחר הכשלת תוקף, תוך דחיפה מאחור.

ם, האירוע בהילוכים החוזרי כאשר לאחר בדיקת VAR-טעה גם שופט ה

לא זיהה כי מדובר בטעות וודאית וברורה ולכן לא המליץ לשופט לבחון 

 את האירוע במסך.

בתוספת הזמן של המחצית הראשונה צדק השופט כאשר לא פסק על  .ג

בעיטת עונשין לזכות רעננה.  אמנם התקיים מגע בין המגן לתוקף, אך לא 

 כזה המצדיק עבירה. 

פעל כמצופה, כאשר לאחר בדיקת האירוע בהילוכים  VAR-שופט ה

 החוזרים, אישר את החלטת השופט.

 

 

 



 

 

 

 בני יהודה: –מכבי חיפה  .2

לעבר שחקן בלבד צדק השופט כאשר הניף כרטיס צהוב  34-בדקה ה

חיפאי, בגין הכשלת תוקף בדרכו לשער. לא התקיימו כלל הקריטריונים 

 .למניעת הזדמנות וודאית להבקעת שער

פעל כמצופה, כאשר לאחר בדיקת האירוע בהילוכים  VAR-פט השו

החוזרים, אישר את החלטת השופט, משום שאין מדובר במקרה וודאי 

 וברור.

 

הפ' חיפה,  –הועדה המקצועית מצרה על האירועים במשחק הפ' רעננה 

 תפיק את הלקחים והנחיות לשופטים יועברו בהתאם.

ניסיון להשליך מאירועי משחק יחד עם זאת, הועדה דוחה בתוקף כל 

 .ותוצאותיו VAR-ספציפי על כלל תהליך הכנסת מערכת ה

-, באמצעות שופטי הVAR-סייעה מערכת ה 1-7במהלך מחזורים 

VARאשר ללא נכונות , בקבלת מספר לא מבוטל של החלטות קריטיות ,

 המערכת היו נשארות כשגויות.

כי רמת הביצועים  המחזורים מלמדת לבחינה מעמיקה של אירועי כל

המשחקים  6הולכת ומשתפרת ולראייה, למעט המשחק המדובר, יתר 

ותוך יישום  VAR-מבחינת הבמחזור השביעי עברו ללא כל אירוע חריג 

 מצוין של ההנחיות בדבר רף ההתערבות הנדרש.

    

      

 

 

 


