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משחקי  ביחס לאירועי הודעת ועדה מקצועית ארצית –איגוד השופטים 

 חצי גמר גביע המדינה
 

  ת"אהפ'  – פ"תמכבי 

איבחן נכון השופט עבירת הכשלה על שחקן פ"ת  3-בדקה ה .א

 עונשין. לבעיטתברחבה ופסק בצדק 

שופט המסך פגיעה  איבחןבתוספת הזמן של המחצית הראשונה  .ב

פעל כמתחייב כאשר וברחבה בשחקן תוקף של ת"א של מגן פ"ת 

 המליץ לשופט לבחון את האירוע ע"ג המסך. 

השופט, במהלך בחינת האירוע בהילוכים החוזרים, איבחן נכון 

של  , בוצעה עבירת דריכהאשר קדם לפגיעהשבמהלך ההתקפי, 

 ן ת"א.שחק

להעניק בעיטה חופשית בצדק כתוצאה מכך, החליט השופט 

לזכות הגנת פ"ת ולהעניש את שחקנה בכרטיס צהוב, בגין הפגיעה 

 חסרת האחריות.

השופט שבמהלך הבקעת שער לזכות  איבחן היטב 76-בדקה ה .ג

ולכן פסל בצדק את  השחקן הכובשת"א הכדור פגע בידו של 

 השער.

, החוקה החדשה מבדילה בין עבירת יד של תוקף, אשר להדגיש

מספיקה נגיעת יד באמצעות היד )להבקעת שער השיג יתרון 

רת, אשר בה יש לאבחן (, לעומת כל עבירת יד אחבלבד

  .(כגון הגדלת נפח הגוף ו/או תנועה לא טבעית) קריטריונים

 

 

 

 



 

 

 

 בני יהודה ת"א – הפועל ב"ש

שופט המשחק עבירה חסרת אחריות של שחקן  איבחן 36-בדקה ה .א

 בני יהודה, בגינה הניף לעברו את הכרטיס הצהוב.   

את האירוע כעבירת משחק חמורה, שדינה נכון שופט המסך פירש 

 המליץ לשופט לבחון את האירוע ע"ג המסך.ו ,רטיס אדוםכ

קיבל את השופט, לאחר בחינת האירוע בהילוכים החוזרים, 

 את הצהוב והניף כרטיס אדום.ההמלצה, ביטל 

הוועדה המקצועית סבורה כי אכן מדובר בעבירת משחק חמורה, 

תוך פגיעה בוטה באמצעות הפקקים באזור שמעל לקרסול ובאופן 

 המסכן את שלומו של שחקן יריב. 

על שחקן בני ברחבה עבירת הכשלה איבחן השופט  59-בדקה ה .ב

 יהודה ופסק לבעיטת עונשין.

פירש נכון שאין מדובר בהכשלה והמליץ לשופט שופט המסך 

 לבחון את האירוע ע"ג המסך.

השופט, לאחר בחינת האירוע בהילוכים החוזרים, קיבל את 

 ההמלצה וביטל את בעיטת העונשין.

 הוועדה המקצועית סבורה כי אכן אין מדובר בעבירת הכשלה.

כמו כן, במהלך בדיקת השופט ע"ג המסך, מאמן ב"ש הביע 

אשר חייבה את קולנית ומתמשכת לעברו של השופט,  מחאה

 בגין התנהגות בלתי ספורטיבית.הענשתו בכרטיס צהוב, 

בתוספת הזמן של המשחק איבחן נכון השופט עבירת יד של מגן  .ג

ב"ש ברחבה ופסק בצדק לבעיטת עונשין וכרטיס צהוב, בגין 

 עצירת מהלך התקפי מבטיח.

, בני יהודההשופט כרטיס צהוב שני לשחקן  הניף 107-בדקה ה .ד

 בגין עבירת משחק חסרת אחריות.

 



 

 

 

לצורך הנפת כרטיס צהוב שני נדרש ה כי הוועדה המקצועית סבור

 גבוה יותר.ענישה רף 

לציין, שופט המסך אינו רשאי להתערב במקרה של כרטיס צהוב 

 )ראשון ושני(.

 

  

 


