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 הודעת ועדה מקצועית ארצית –איגוד השופטים 

 

 ( נערך כנס מקצועי לסגל שופטים על בבית הנבחרות בשפיים.30/10/19אתמול )

 .8בין היתר, נותחו אירועי מחזור 

 :להלן החלטות הועדה המקצועית

 : ת"אהפ'  – חיפההפ' 

 אירוע כאשר המליץ לשופט לבחון  VAR-צדק שופט ה 34-בדקה ה .א

, אשר אובחן ע"י השופט של שחקן תל אביבי עבירת משחק חמורה

 .כעבירה חסרת אחריות בלבד

מדובר בפגיעה בוטה עם פקקים חשופים באזור השוקית ותוך סיכון 

 שלום היריב, אשר דינה כרטיס אדום.

השופט פעל כמצופה, כאשר לאחר בחינת האירוע ע"ג המסך, ביטל את 

 הכרטיס הצהוב והניף את הכרטיס האדום. 

כאשר המליץ לשופט לבחון אירוע   VAR-צדק שופט ה 40-בדקה ה .ב

 אובחן ע"י השופט.לא , אשר בעיטת עונשין לזכות חיפה

זיהה כי מגן תל אביבי מכשיל שחקן חיפאי, תוך דריכה  VAR-שופט ה

עם רגלו הימנית על רגלו השמאלית של התוקף, וכי מדובר בטעות מאחור 

  .ודאית וברורה

פסק על השופט פעל כמצופה, כאשר לאחר בחינת האירוע ע"ג המסך, 

 בעיטת עונשין.

 

 .VAR-להדגיש, אירועי משחק זה ממחישים באופן מצוין את תכלית ה

שני אירועים קריטיים, אשר לא אובחנו ע"י השופט וזוהו נכון ע"י 

כטעות ודאית וברורה, תוקנו והכל תוך שת"פ יעיל  VAR-שופט ה

 ומשך זמן מינימלי.

 



 

 

 :הפ' רעננה – הפ' ק"ש

לא פסק על בעיטת עונשין לזכות שופט כאשר הצדק  27-בדקה ה .א

 רעננה, בגין נגיעת יד.

השחקן נפל, תוך שהיד נמצאת בין הגוף לקרקע כתומכת בגוף 

 לכיוון כלשהו. ולא משתרעת תטבעי בתנוחה

בהילוכים האירוע  בדיקתפעל כמצופה, כאשר לאחר  VAR-השופט 

 החוזרים אישר את החלטת השופט. 

פסל שער לזכות ק"ש, בגין השופט כאשר עוזר צדק  44-בדקה ה .ב

 עבירת נבדל של המבקיע.

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

 החוזרים, אישר את החלטת העוזר.

 :מ.ס אשדוד – מכבי נתניה

כאשר המליץ לשופט לבחון אירוע   VAR-צדק שופט ה 26-בדקה ה .א

אשר אובחן ע"י השופט  ,נתניהעבירת משחק חמורה של שחקן 

 כעבירה חסרת אחריות בלבד.

ותוך  באזור השוק האחוריתמדובר בפגיעה בוטה עם פקקים חשופים 

 סיכון שלום היריב, אשר דינה כרטיס אדום.

השופט פעל כמצופה, כאשר לאחר בחינת האירוע ע"ג המסך, ביטל 

 את הכרטיס הצהוב והניף את הכרטיס האדום. 

בכרטיס צהוב עה השופט כאשר הרחיק שחקן נתניה ט 51-בדקה ה .ב

 שני.

ר בעבירת משחק רגילה )חסרת זהירות( ולא כזו המצדיקה מדוב

 כרטיס צהוב ובוודאי לא כרטיס צהוב שני.

 

 

 



 

 

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

  לרבות לא בכרטיס צהוב שני.

 השופטים הונחו כי כרטיס צהוב שני מחויב להיות ברף גבוה.

השופט כאשר לא פסק על בעיטת בתוספת הזמן של המשחק צדק  .ג

 .עונשין לזכות נתניה

אשר אינה מצדיקה לאחר חילוץ כדור ע"י השוער, מדובר בהתקלות, 

 שריקה לעבירה.

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

 החוזרים, אישר את החלטת השופט.

 :מכבי חיפה – הפ' כ"ס

על בעיטת עונשין לזכות כ"ס,  החליט השופט שלא לפסוק 26-בדקה ה .א

 עקב זיהוי קריטריונים שאינם מצדיקים עבירת יד.

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

החוזרים, זיהה כי אין מדובר במקרה ודאי וברור ואישר את החלטת 

 השופט.

כאשר המליץ לשופט לבחון אירוע   VAR-צדק שופט ה 64-בדקה ה .ב

אשר אובחן ע"י השופט  ,כפר סבאיעבירת משחק חמורה של שחקן 

 כעבירה חסרת אחריות בלבד.

ותוך  אכילסגיד באזור מדובר בפגיעה בוטה עם פקקים חשופים 

 סיכון שלום היריב, אשר דינה כרטיס אדום.

, זה באירועים מסוגהועדה ובהתאם להנחיות  השופט פעל כמצופה

ביטל את הכרטיס הצהוב  אשר לאחר בחינת האירוע ע"ג המסךכ

 והניף את הכרטיס האדום.

 

 

 

 



 

 

שער  לפסוללשופט  הורהכאשר  VAR-צדק שופט ה 76-בדקה ה .ג

דאי וברור של עבירת נבדל במהלך שהוביל ת חיפה, לאחר זיהוי ולזכו

לשער. מכיוון שמדובר באירוע עובדתי )קו נבדל(, אשר לא דורש 

  השופט להגיע לבחינת האירוע במסך וכך פעל.  פרשנות, אין על

 :הפ' ב"ש – מכבי ת"א

דריכה של שחקן באר שבעי על אזור  VAR-שופט ה זיהה 16-בדקה ה .א

 שריר התאומים של שחקן תל אביבי.

ומאחר  האירוע נעלם מעיניהםלאחר שווידא מול השופט וצוותו כי 

אפשרות לכרטיס  –וזיהה יסודות הקשורים לטעות משחק קריטית 

בגין פגיעה אלימה, המליץ לשופט לבחון את  אדום בסבירות גבוהה

 האירוע ע"ג המסך וזאת בהתאם להוראות הפרוטוקול.

מצדו של  את האירוע במסך, פירש כי הדריכה , לאחר שבחןהשופט

 שלא להרחיקו.ולכן החליט הינה מקרית השחקן הפוגע 

בנסיבות פעל כמצופה  VAR-הועדה המקצועית סבורה כי שופט ה

וכמו כן, מגבה את השופט על  שנעלם מעיני השופט של אירוע חמור

 החלטתו שלא להרחיק את השחקן.

הרחיק שחקן באר שבעי בכרטיס צדק השופט כאשר  31-דקה הב .ב

 צהוב שני.

 מבטיחה.מדובר בעבירת משחק, תוך עצירת התקפה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

בהמשך להנחיות שהועברו לשופטים, הועדה המקצועית מבקשת 

 להדגיש:

פגיעות בוטות בנקודת מגע מעל לכף הרגל, תוך שימוש בפקקים  .1

 חשופים, זדון וסיכון שלום היריב, דינן כרטיס אדום.

נדרש להקפיד על רף התערבות גבוה )טעות ודאית וברורה(  .2

ככל האפשר וכמו כן, לקצר ות לשופט ולהימנע מהמלצות מיותר

ובחינת  VAR-את משך זמן בדיקת האירועים ע"י שופט ה

חווית הצפייה האירועים במסך ע"י השופט. כל אלו פוגמים ב

 ובשטף המשחק.

יש להימנע משריקות בגין מגעי גוף מינוריים בתחום רחבת  .3

העונשין. יחד עם זאת, כאשר מדובר בדחיפה ברורה למרכז הגב, 

 ש לשרוק ולהעניש בהתאם.י

   

 

 :כללי

 5, במסגרתו 8מסופקת מאירועי מחזור מס' הועדה המקצועית  .1

טעויות קריטיות תוקנו, באמצעות שת"פ יעיל בין השופט לשופט 

 ולא נרשמו כל תקלות.  VAR-ה

, אשר הינה VAR-ניתוח סטטיסטי מעמיק מלמד כי תכלית ה .2

מזעור כמות הטעויות הקריטיות, באה לידי ביטוי בשיפור כמותי 

 עקבי מתחילת העונה ובפרט במחזורים האחרונים. ניכר ובאופן 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


