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 המשחק שדה

 המשחק שדה משטח
שדה המשחק חייב להיות במשטח טבעי לחלוטין, או, אם חוקי התחרות מאפשרים זאת, במשטח 

 מלאכותי לחלוטין )ללא שילוב ביניהם(. מערכת היברידית מותרת.

 המשטח המלאכותי חייב להיות בצבע ירוק.

נלאומית )ליגת האלופות וכו'(, שבהם משתמשים בדשא בתחרות בין נבחרות או בתחרות מועדונים בי

לא אם יש היתר שניתן הדשא חייב לעמוד בדרישות של פיפ"א, או לפי התקן הבינלאומי. אמלאכותי, 

 .אעל ידי פיפ"

 סימון המשטח 

  ים את הסביבה. קווים להיות מלבני ומודגש עם קווים אשר אינם מסכנשדה המשחק חייב

 .גובליםאותם אזורים שאותם הם אלו שייכים ל

 ס"מ. 12שלא עולה על הקווים חייבים להיות באותו רוחב אשר  כל 

  התוחמים ייקראו "קווי אורך"הארוכים שני הקווים. 

 "שני הקווים הקצרים ייקראו "קווי רוחב. 

  סימון לא מורשה על שדה המשחק, מחויב להיות מוצהב על התנהגות  צעמבשחקן אשר

 המשחק, הוא יוצהב בהפסקת כדיבכך תוך  שופט הבחיןבלתי ספורטיבית. במידה וה

 משחק הראשונה.ה

 מידות

 קוי הרוחב:                               קווי אורך:

 מטר 90מטר                      מינימום  45מינימום 

 מטר. 120מטר                    מקסימום  90מקסימום 

 

 מידות למשחקים בינלאומיים:

 קווי רוחב:                               קווי אורך:

 מטר 100מטר                     מינימום  64מינימום 

 מטר 110מטר                   מקסימום  75מקסימום 

 קווי הרוחב וקוו האורך של המגרש בהתאם למידותיה.תחרות יכולה לקבוע את אורך 
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 השער רחבת
 .קורה מכל מטר 5.5 במרחק ישרה בזווית השער צידי משני ומנויס קווים שני

 . השער מקו מטר 5.5 של במרחק גם, השער לקו במקביל ייווצר נוסף קו

 .השער רחבת את יתחמו, השער לקו  בנוסף, האלו הקווים

 רחבת העונשין

 .קורה מכל מטר 16.5 במרחק, השער לקו ישרה בזווית יסומנו קווים שני

 .מטר 16.5 במרחק השער לקו במקביל יסומן נוסף קו

 .העונשין רחבת את יתחמו, השער לקו בנוסך, האלו הקווים

 רחבת הקרן
 .המשחק שדה בתוך, הקרן מדגל מטר 1 של רדיוס עם, עיגול כרבע תסומן הקרן רחבת

 דגל הקרן

 '(.וכו שפיצי) מסוכן עליון קצה ללא, מטר 1.5 של לגובה לפחות יגיע הקרן דגל

 .קרן בכל ממוקם להיות חייב דגל

 אזור הטכני
 הקבוצה לאנשי מושבים עם ייעוד אזור עם באצטדיונים המשוחקים למשחקים מתייחס הטכני האזור

 :למטה כמצוין והמחליפים

 החוץ מקו מטר מקסימום ועד הכיסאות עם האזור של צד מכל מטר שיוגדר צריך הטכני האזור 

 מסומן להיות חייב האזור. 

 התחרות חוקי ידי על מוגדר הטכני באזור ת להיות שיכולים האנשים מספר. 

 הטכני באזור שיהיו האנשים: 

 התחרות חוקי עם בתיאום המשחק לפני מזוהים. 

 באחריות להתנהג חייבים. 

 שהורשה רופא כמו) מהכלל יוצאי מקרים מכמה חוץ. להם המוגדרים בגבולות להישאר חייבים 

 (.פצוע לשחקן לגשת השופט י"ע

 הטכני מהאזור טקטיות הנחיות לתת מורשה נתון זמן בכל אחד אדם רק. 
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 שער
 .השער קו במרכז ממוקם להיות חייב שער

 .בקורה ויחוברו הקרן מדגלי שווים במרחקים הניצבים מאונכים עמודים משני בנויים השערים

 ( משקוף) הקורה לש התחתון מהקצה המרחק. מטר 7.32 הוא השער עמודי בין המרחק

 .מטר 2.44 הוא לקרקע

 חודשי המשחק. יתוקן שהשער עד יופסק המשחק, תישברנה הקורה או העמודים ואחד במידה 

 .השחקנים את שמסכנת במתכת יוחלפו לא השער עמודי. שופט בכדור

 לשוער מפריעות ואינן כראוי מוחזקות שהן בתנאי, השער מאחורי רשתות לחבר אפשר. 

 

 goal line technologyטכנולוגית קו השער 

 .השופט להחלטת לעזור כדי, הובקע שער אם לוודא עוזר GLT במערכת שימוש

 שנקבעו לנתונים בהתאמה(, משקוף, קורות) השער במסגרת שינויים מאפשרים, GLTב שימוש בעת

 .המשחק לחוקי ובהתאמה GLT -ל א"פיפ של האיכות בתוכנית

 .התחרות בחוקי גם להיקבע חייב GLT-ב השימוש

 

 GLTעקרונות ה

GLT- לא או הובקע שער אם לקבוע כדי ורק אך ומשמש השער קו על ורק אך חל. 

( ויזואלי וסימון רטט י"ע) השופט של שעונו אל מיד להישלח חייבת לא או הובקע שער אם ההחלטה

 .השער את( לא או) יאשר והשופט

 GLTדרישות ומפרט של ה

 בהתאם מאושרת שהמערכת לוודא חייבים התחרות מארגני, בתחרות GLTב שימוש נעשה אם

  :הבאים הסטנדרטים לאחד

 Fifa quality pro 

 Fifa quality 

 Ims – international match standard 

 לחוברת בהתאם GLTה במערכת הטכנולוגיה של והתפקוד הדיוק את לאשר חייב לבדיקות עצמאי מכון

 על. GLT - -ב להשתמש לשופט אסור, הבדיקה וברתלח בהתאם מתפקדת לא הטכנולוגיה אם. הבדיקה

 .העיקריים לגורמים לדווח החובה חלה השופט

 .א"פיפ של האיכות בתוכנת שנדרש כפי המשחק לפני המערכת על הבדיקה חובת חלה השופט על גם

 

 



 

 14 עמ'

  2016/17חוקת הכדורגל  

 

 מסחרי פרסום
 על שתחום באזור הקרקע על, המשחק שדה על אסור, וירטואלי או אמתי, מסחרי פרסום של צורה שום

 רדתה עד למגרש עולה שהקבוצה מהרגע פרסום שום ופיעשי אסור. הטכני האזור או השער רשת ידי

 .המשחק בסיום ממנו יורדים שהם עד חזרה עולים שהם ומהרגע, במחצית ממנו

 .חיצוני ציוד ושום הקרן דגלים, רשתות, השערים על לפרסם אסור

 .אלו פריטים על יופיע לא אלקטרוני ציוד שום גם

 פרסום יהיה רק במקרה של:

 המגרש של האורך מקווי מטר. 

 השער מרשת מטר. 

 הרשת של העומק כמו השער מקו מרחק אותו. 

 לוגואים וסמלים

 כדורגל ארגוני, התאחדויות, א"פיפ של ייצוגיים לוגואים או סמלים של( אמתי או וירטואלי) העתק

 ועמודי השערים, תוחמות שהם והאזור השערים רשתות, המגרש על אסור, אחר גוף כל או, לאומיים

 .המשחק במהלך עצמם הקרן דגלי על מותרים הם. המשחק במהלך הקרן דגלי
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 הכדור
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 הכדור

 ומידות איכויות 

 :הינו הכדור
 עגול. 

 אחר מתאים חומר או עור עשוי. 

 מ"ס 68 -מ יפחת ולא מ"ס 70 על יעלה לא היקפו. 

 גרם 410-450 בין ינוע המשחק תחילת עם משקלו. 

 הים פני בגובה אטמוספרות 0.6-1.1 ערך שווה יהיה בכדור האוויר לחץ. 

 

 

 החלפת כדור פגום

 :המשחק במהלך נפגם הכדור אם
 המשחק את להפסיק יש. 

 הראשון הכדור נפגם בו מהמקום, שופט בכדור יחודש המשחק . 

 המשחק במהלך לא נפגם הכדור אם: 

 (.וכו קרן בעיטת, פתיחה בעיטת) שהופסק היכןמ יחודש המשחק' 

 השופט אישור ללא המשחק במהלך הכדור את להחליף אין. 
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 השחקנים
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 השחקנים

 מספר השחקנים
. השוער הוא מהם אחד אשר, שחקנים 11-מ יותר הקבוצות אחת לאף אין כאשר משוחק המשחק

 .שחקנים 7 -מ פה יש הקבוצות לאחת כאשר ייפתח או יימשך לא המשחק

: תחילה בכוונת יצא השחקנים ואחד מאחר שחקנים 7 -מ פחות יש לקבוצה, המשחק במהלך אם

 לא הוא, המשחק ייפסק כאשר, אך. המשחק את יעצור ולא היריבה לקבוצה היתרון את יעניק השופט

 שחקן או, יחזור המשחק שדה את שעזב השחקן) שחקנים 7 של מינימום לקבוצה יהיו שלא עד ימשיכו

 (.במקומו ייכנס אחד

 רשומים אשר השחקנים רק. המחליפים+  ההרכב שחקני עם רשימה תוגש, רשמיים במשחקים

 .במשחק חלק לקחת יוכלו ברשימה

 מספר החילופים
 ההתאחדויות או, הקונפדרציות, א"פיפ בחסות הנערכות רשמיות בתחרויות יבוצעו חילופים שלושה

 .המותר החילופים מספר את התחרות בחוקי לציין חובה. הלאומיות

 משחקים אחרים
 גדול מספר לבצע ניתן המשחקים בשאר. חילופים 6 מקסימום לבצע ניתן הבוגרים נבחרות במשחקי

 :בתנאי חילופים של

 .יותר גדול מספר על הסכימו הקבוצות

 .המשחק לפני הודעה קיבל השופט

 בכל המשחקים
 ששמם שחקנים. המשחק תחילת לפני המחליפים השחקנים כל של שמותיהם את לשופט למסור חובה

 .במשחק להשתתף יוכלו לא לשופט נמסר לא

 הליך ההחלפה
 :הבאים התנאים שיתקיימו חובה, במחליפו שחקן להחליף כדי

 .חילוף כל ביצוע לפני השופט את ליידע יש

 ולאחר ממנו ייצא מחליף הוא אותו חקןששה לאחר רק, המשחק שדה אל ייכנס המחליף השחקן

 .להיכנס לו אישר שהשופט

 .המגרש מחצית קו דרך רק המשחק לשדה ייכנס המחליף השחקן

 .המשחק לשדה נכנס המחליף השחקן כאשר הושלם החילוף

 .במשחק חלק יותר ייטול לא שהוחלף שחקן

 .לא אם ובין לשחק עלה אם בין, השופט של ושיפוטו לסמכותו כפופים המחליפים השחקנים כל

 .המשחק לשדה לכן קודם נכנס שהוא בתנאי מצב מכל המשחק את לחדש יכול כמחליף שנכנס שחקן
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 השוער החלפת
 :הבאים בתנאים השוערים עם מקום להחליף יכול מהשחקנים אחד כל

 .זמנית הפסקה בזמן נעשה החילוף

 .המהלך בטרם השופט עדכון

 עבירות ועונשים

 :כך על מיודע אינו והשופט הרכב שחקן במקום במשחק פותח מחליף שחקן אם

 במשחק להמשיך לשחקן מאפשר השופט 

 השחקנים כנגד ענישה שום ננקטת לא 

 מופחת אינו החילופים מספר 

 השופט בדוח האירוע את מציין השופט 

 :השופט, השופט אישור את לקבל מבלי השוער עם מקומות מחליף שחקן אם

 להמשיך למשחק יאפשר 

 צהוב בכרטיס השחקנים שני את יעניש 

 :זה חוק על אחרת עבירה על עבור

 צהוב בכרטיס יענשו השחקנים. 

 המשחק הפסקת בזמן הכדור ממיקום ישירה בלתי בבעיטה יחודש המשחק. 

 מורחקים שחקנים

 :השופט י"ע שהורחק שחקן

 ברשימה להופיע יוכל לא, המשחק טופס הגשת לפני הורחק אם. 

 יוכל ולא מהרשימה השחקן יוחסר, המשחק תחילת לפני אך הרשימה הגשת לאחר הורחק אם 

 במקומו לשחק ספסל שחקן יוכל בהרכב והיה במידה זאת לעומת. בטופס להחליפו אחר שחקן

 .יופחת לא החילופים ומספר

 להחליפו יהיה ניתן לא, הפתיחה לאחר הורחק אם. 

 צורה בשום להחליפו יהיה ניתן לא( המשחק תחילת אחרי או לפני) שהורחק ספסל שחקן. 
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 המגרש על נוספת אישיות
 אנשי" מכונים, והמחליפים בהרכב הפותחים השחקנים למעט, המשחק ברשימת המופיעים האנשים כל

 ."זר גורם" מכונה ברשימות מופיע שלא אחר אדם כל. "צוות

 הבא באופן לנהוג השופט על למגרש פורצים זר גורם או צוות איש, מוחלף, מחליף שחקן אם: 

 המשחק התנהלות על המשפיע ההתפרצות עם רק המשחק את עוצר. 

 מהמגרש הנוסף האדם את להוציא. 

 המתאימה הענישה סנקציית את להפעיל. 

 אם המשחק נעצר ע"י השופט

 המשחק את השופט יחדש מורחק או מוחלף, מחליף שחקן, צוות איש של מפריצה כתוצאה 

 .עונשין בעיטת או ישירה בבעיטה

 שופט בכדור, זר מגורם כתוצאה. 

 השופט יאשר בכדור נוגעת המתפרצות הדמויות והאחת לשער להיכנס בדרכו היה הכדור אם 

 לטובת מובקע לא והשער בתנאי) ההגנה שחקני על השפיעה לא וההתפרצות בתנאי שער

 (.המתפרצת הקבוצה

 שחקנים מחוץ לשדה המשחק

 :השופט על, אישורו ללא חוזר, השופט בידיעת מהמשחק שיצא שחקן אם

 (ביתרון התחשבות תוך) המשחק את לעצור 

 צהוב בכרטיס השחקן את להעניש 

 למגרש מחוץ בחזרה לצאת לשחקן להורות 

 אם השופט עוצר את המשחק: 

 העבירה בזמן הכדור ממיקום ישירה בלתי חופשית בבעיטה המשחק יחודש 

 נוספת עבירה עובר והשחקן במידה 12  בחוק התחשבות תוך 

 .זה חוק על עבירה בעובר יחשב לא, המשחק של תקין ממהלך כחלק המגרש קווי את שחוצה שחקן

 שחקן עודף על המגרש שער שמובקע עם

 המשחק בשדה נוסף אדם שהיה, המשחק חידוש לפני השופט מזהה, שער שהובקע לאחר אם

 :הבאות ההחניות לפי לפעול עליו

 הבאים מהתנאים אחד התרחשו אם השער את יפסול: 

 המבקיעה מהקבוצה צוות איש או מורחק, מוחלף, מחליף שחקן היה נוסףה האדם. 

 (הקודם בסעיף לתרחיש בניגוד) לשער וגרם המשחק על שהשפיע זר גורם. 

 שופט כדור או קרן, שער בבעיטת יחודש המשחק. 

 :הבאים במקרים השער את יאשר

 הסופגת מהקבוצה צוות איש או מורחק, מוחלף, מחליף שחקן היה נוסףה האדם. 

 (הקודם בסעיף לתרחיש בניגוד) לשער וגרם המשחק על השפיע לא זר גורם. 

 .המתפרץ הגורם את מידית השופט יפנה, המקרים בכל
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 בעת המגרש על נוסף אדם נכח כי מגלה השופט, המשחק וחידוש שער הבקעת לאחר אם

 : עליו המגרש על נוכח יהיה עדיין הנוסף האדם אם. השער את השופט יאשר, השער הבקעת

 המשחק את לעצור 

 מהמגרש להוציאו 

 להוראות בהתאם לחדש 

 .השופט בדוח האירוע את לציין השופט על

 :ההקבוצ פטןק

 . השופט מצד שונה להתייחסות ראוי אינו והוא במגרש מיוחד תפקיד אין לקפטן כי מדגיש המחוקק
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 ציוד השחקנים
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 השחקנים ציוד

  בטיחות
 אסור. מפורשת בצורה אסורים למיניהם התכשיטים סוגי כל. בטיחותי לא בציוד להשתמש לשחקן אסור

 . למיניהם בטייפים התכשיטים את לכסות

 כי מגלה השופט אם. למגרש העלייה לפני השחקנים תלבושת את לבדוק חייב השיפוט צוות

 : עליו, מורשה שאינו פריט לובש השחקנים אחד

 

 הפריט את להוריד מהשחקן לבקש 

 מסרב או בעצמו זה לעשות יכול לא והשחקן במידה לקווים מחוץ להוציאו 

 ייענש(, המקורית בבעיה טיפל לא קרי) נוספת פעם עבירה אותה על עובר שייתפס שחקן 

 .השופט י"ע צהוב בכרטיס

 חובה ציוד

 :הבאים הפריטים את ללבוש שחקן כל על

 שרוולים עם חולצה 

 (שורטים) מכנסיים 

 (לגרביים תואם בצבע להיות חייב הגרב את העוטף טייפ או נוסף ציוד כל) גרביים 

 מספקת הגנה ומספיק מתאים מחומר העשויים – עצם מגני 

 נעליים 

 ארוכים ומכנסיים כפפות ללבוש רשאים שוערים. 

 ציודו תקינות את להשלים חייב מכוונת לא מפעולה כתוצאה שלו העצם מגני או נעליו את שמאבד שחקן

 מעורב היה שכזה שחקן אם. במשחק הקרובה הזמנית מההפסקה יאוחר לא, האפשרית במהירות

 .השער יאושר, שהובקע בשער

 

 התלבושות צבעי
 .השיפוט ומצוות מהשנייה אחת ניכרת בצורה השונים בצבעים תלבושות ללבוש חייבות הקבוצות שתי

 .במגרש והשופטים השחקנים צבעי מכלל שונה תלבושת ללבוש חייב שוער כל

 התלבושות את השופט יאשר, אחרת תלבושת להשיג ניתן ולא, זהה בצבע תלבושת לשוערים אם

 .הקיימות

 של הדומיננטי לצבע זהה בצבע להיות חייבות המשחק לחולצות מתחת תרמיות בחולצות שימוש

 כל על(. צבעים מכמה מורכבת והחולצה במידה) החולצה של השרוולים בצבע או המקורית החולצה

 .לתלבושת מתחת החולצות אותן את ללבוש קבוצהה מאותה השחקנים
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 נוסף ציוד

 קרסול מגני, מסכות, ראש כיסויי כגון השחקנים בריאות את מסכן לא אשר, אחר מגן ציוד כל

 יש, ראש כיסויי לובשים כאשר. קשיח שאינו מחומר עשויים יהיו והם בתנאי לשימוש יאושרו

 :על להקפיד

 הקבוצה של הדומיננטי לצבע זהה או שחור יהיה צבעם 

 לחולצה מחוברים יהיו לא 

 מהשחקנים אחד אף יסכנו לא 

 משמעותית בצורה הראש של הפנים שטח את יגדילו או בליטות בעלי יהיו לא 

 .בהחלט אסור הצוות אנשי או/ו השחקנים בין אלקטרוני אמצעי בכל שימוש

 : להקפיד יש( EPTS) ותנועה מיקום לניטור במערכות שימוש מבוצע כאשר

 השחקנים בריאות את יסכנו לא שהן 

 הטכני האזור או המשחק שדה גבי על ייאסף לא מהמשדרים שישודר המידע 

 לשחקנים אסור בנוסף'. וכו אישיים/ דתיים/ פוליטיים ביטויים או סיסמאות הנושא משחק ציוד לאשר אין

 עבירה כל על(. פרסומות כולל) לעיל פורטושי מהתחומים השלכות בעל כיתוב או תמונה שום לחשוף

 .א"פיפ או המארגנת הועדה י"ע הקבוצה תוענש, הזה מהסוג

 וענישה עבירות

 :הבאות ההנחיות לפי לפעול ויש המשחק את לעצור אין זה חוק על עבירה כל על

 לא והתיקון במידה התלבושת את מתקנים שהם ולוודא הרלוונטיים השחקנים את להוציא 

 .ומהיר מידי באופן מבוצע

 למשחק מחוץ תלבושת לתקן שיצא שחקן: 

 תוקן הליקוי כי ולהראות השופטים מצוות אחד י"ע להיבדק חייב. 

 (.המשחק של לעצירה לחכות חייב לא) בלבד השופט באישור למגרש יחזור 

 המשחק יחודש, מכך כתוצאה נעצר המשחק אם. צהוב בכרטיס יוענש השופט אישור ללא שחוזר שחקן

 .העבירה ביצוע בעת הכדור ממיקום ישירה בלתי חופשית בבעיטה
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 השופט
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 השופט

 השופט סמכויות
 .הרלוונטי למשחק בהקשר הכדורגל חוקי את לאכוף האחראי המשחק שופט י"ע מנוהל משחק כל

 

 השופט החלטות
'. המשחק רוח'ב התחשבות תוך אך המשחק לחוקי בהתאם במשחק החלטותיו את יקבל השופט

 . החוקה של הבסיסיים בתנאים עמידה תוך דעתו שיקול לפי ינהג השופט

 לו שנמסר או טעה כי הבין בהם במקרים המשחק חידוש לאחר שקיבל החלטה לבטל יכול לא השופט

 לאחר המשחק שדה את עזבש במקרה החלטתו על לחזור יכול אינו בנוסף. אחר צוות מחבר כך על

 (.הארכה לגבי ל"כנ) המשחק או המחצית סיום

 חברי שאר י"ע ינוהל המשחק, עבודתו את להשלים יכול ואינו המשחק מהלך כדי תוך נפגע השופט אם

 . המשחק של זמנית לעצירה עד שלו הצוות

 במגרש הסמכויות תחלוק

 :השופט

 המשחק חוקי אכיפת על אחראי 

 עוזריו עם בצוותא במשחק שולט 

 האינפורמטיביים האירועים של מסכם דוח הגשת על ואחראי המנהלות, הזמן את מנהל 

 המשחק אחרי או במהלך, לפני שהתרחשו והמשמעתיים

 (בצורך בעת) המשחק חידוש על מורה או מפקח 

 

 היתרון הוראת
 שהקבוצה בתנאי הקבוצות אחת מצד עבירה מתבצעת בו במקרה להימשך למשחק יאפשר השופט

 שביצעה הקבוצה את ויעניש יחזור השופט מידה באותה'. קבוצתי רווח'מ נהנית העבירה בוצעה עליה

 .בודדות שניות מספר תוך מתממש אינו והיתרון במידה העבירה את
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 וסמכויות תפקידים
 משיקול או פיסית עוצמה, משחק חידוש, משמעתית מבחינה ביותר החמורה העבירה על יעניש השופט

 .זמנית בו מבוצעות עבירות מספר בו במקרה טקטי

 צהובים כרטיסים של ענישה המחייבות עבירות העוברים שחקנים כלפי אישיות בסנקציות ינקוט השופט

 .אדומים או

 בדיקות לצורך למגרש מגיע הוא בוא מהרגע החל ומשמעת אכיפה באמצעי לנקוט סמכות יש לשופט

 שדינה עבירה מבצע שחקן אם.. בסופו האצטדיון את עוזב שהוא לרגע ועד המשחק תחילת לפני

 .במשחק להשתתף לא לו להורות סמכות יש לשופט, המשחק תחילת לפני הרחקה

 המשחק תחילת בעת הדשא לכר עלייתו מרגע החל ואדומים צהובים כרטיסים לשלוף מנדט יש לשפוט

 .העונשין ובעיטות הארכה, המחצית הפסקת במהלך כולל, המשחק לסיום ועד

 במידה המשחק משדה ירחיקם ואף אחריות חסרת בצורה פועלים אשר צוות אנשי נגד יפעל השופט

 .הצורך

 .מעיניו שנעלמו לאירועים להתייחס עליו כאשר בצוותו להיעזר השופט על

 פציעות
 .בלבד קלה מדרגה היא הפציעה כאשר שחקנים פציעת של במקרה להימשך למשחק יאפשר השופט

 השופט. ומשמעותית קשה בצורה נפצע השחקנים ואחד במידה המשחק את יעצור השופט

 למשחק לחזור יוכלו הם בנוסף. הדשא כר על בהם לטפל יאפשר ולא המגרש מן לפנותם ידאג

 פעיל משחק במהלך הפצוע השחקן של חזרתו את יאשר והשופט במידה. חידושו לאחר רק

. מקום מכל לחזור יוכל, משוחק לא והמשחק במידה. האורך מקווי מאחד רק להיכנס עליו יהיה

 :הבאים במקרים הכלל מן יוצאים אלו כללים

 מהשוערים אחד פציעת 

 משחק כדי תוך ניהםיב המתנגשים ושחקן שוער פציעת  

 השני עם אחד של ממפגש כתוצאה נפגעו אשר קבוצה מאותה שחקנים שני 

 וחמורה רצינית פציעה 

 

 פיסית מפגיעה כתוצאה( קצר הוא בה הטיפול משך אשר) יחסית קלה פציעה נפצע אשר שחקן

 :אדום או צהוב בכרטיס הנענש יריב שחקן של

 לאחר רק למשחק לחזור יוכל השחקן. במגרש להישאר מדמם לשחקן יאפשר לא השופט 

 .פסק הדימום כי ווידא אותו בדק השיפוט מצוות שאיש

 גביה על מפונה להיות השחקן על, למגרש ואלונקה רפואי טיפול הכנסת על הורה השופט אם 

 .צהוב בכרטיס יוענש, כך לעשות שמסרב שחקן. רגליו שתי על הליכה או

 לפני כלפיו הכרטיס את לשלוף עליו, אישית בענישה פצוע שחקן להעניש החליט השופט אם 

 .המגרש מן מפונה שהוא

 שופט בכדור המשחק את לחדש יש, פצוע בשחקן מהטיפול כתוצאה נעצר המשחק אם. 

 

 



 

 28 עמ'

  2016/17חוקת הכדורגל  

 

 חיצוניות הפרעות
 :הבאים במקרים זרים גורמים מצד הפרעות של במצב המשחק את יפסיק או יעכב, יעצור השופט

 .המגרש כל את להאיר מסוגלת לא התאורה

 הנוספים הצוות אנשי, השחקנים, השיפוט מצוות באחד פוגע האוהדים אחד י"ע הנזרק וחפץ במידה

 .הפגיעה למידת בהתאם המשחק את להפסיק או בלעכ, לעצור השופט רשאי יהיה

 בכדור ויחודש ייעצר המשחק – במשחק להפרעה וגורמת היציעים מאחד נשמעת ושריקה במידה

 .שופט

 : חיים בעל או, אחר חפץ, נוסף כדור למגרש ונזרק במידה

 יהיה והכדור במידה. המשחק למהלך יפריע והאובייקט במידה רק המשחק את יעצור השופט 

 את השופט יאשר, השער את למנוע ההגנה לשחקני יפריע לא והאובייקט לשער להיכנס בדרכו

  .(היריבה הקבוצה של לשער נכנס לא והוא במידה) בכדור נוגע האובייקט אם אפילו השער

 מפונה והוא המשחק על האובייקט של השפעה ואין במידה להמשיך למשחק יאפשר השופט 

 .במהירות

 מהשדה למשחק קשורים אינם אשר אנשים לפנות ידאג השופט. 

 

 השופט ציוד

  :חובה ציוד

 משרוקית 

 שעון 

 (ואדום צהוב) כרטיסים 

 אירועים לרישום כרטיס 

 :נוסף ציוד

 זמזמים או קשר מערכת 

 EPTS גופנית פעילות לניטור אחר ציוד כל או 

 .אחר אלקטרוני ציוד כל או תכשיטים לענוד לשופט אסור

 

 השופט סימוני

 . השופט נוחיות לפי ידיים ובשתי אחת ביד מותר היתרון סימון
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 ישירהבלתי בעיטה חופשית  בעיטה חופשית ישירה

  2יתרון  1יתרון 
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 פנדל כרטיס צהוב/אדום

 בעיטת קרן בעיטת שער
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 המשחק שופטי

 :על באחריות נושאים אינם עוזריו או המשחק שופט

 צופה או תפקיד ממלא, לשחקן שנגרמה פציעה של סוג כל. 

 כלשהו מסוג לרכוש שנגרם נזק כל. 

 שנגרם שייתכן או שנגרם אחר גוף כל או התאחדות, חברה, מועדון, אדם לכל אחר אובדן כל ,

 ההליכים נקיטת תוך או המשחק חוקי של התנאים במסגרת, שקבע החלטה מכל כתוצאה

 .המשחק על ולפקח לשחק, לערוך בכדי הדרושים

 לכלול עשויות אלה החלטות: 

 לא או המאפשרים האוויר מזג תנאי או, סביבתו או המשחק שדה של שמצבו החלטה 

 .משחק לערוך מאפשרים

 שהיא סיבה מכל המשחק את להפסיק החלטה . 

 במשחק משתמשים בהם והכדורים המשחק שדה ציוד למצב אשר החלטה. 

 בו באזור בעיה כל או צופה מהתערבות כתוצאה, משחק להפסיק לא או להפסיק החלטה 

 .הצופים נמצאים

 לקבלת, המשחק משדה פצוע שחקן לפנות כדי, משחק להפסיק לא או להפסיק החלטה 

 .הטיפול

 טיפול לצורך המשחק משדה פצוע שחקן של פינוי לדרוש החלטה. 

 מסוים ציוד או לבוש ללבוש לשחקן להתיר לא או להתיר החלטה. 

 ממלאי לרבות) אדם לכל להרשות לא או להרשות(, באחריותו שתהיה כמה עד) החלטה 

 להימצא(,אחר תקשורת נציג כל או) צלמים, ביטחון קציני, האצטדיון או הקבוצה של תפקידים

 .המגרש בתוך

 מחויבותו על בהסתמך או המשחק לחוקי בהתאם לקבל עשוי שהשופט אחרת החלטה כל 

 נערך במסגרתה אשר, ליגה ותקנות חוקי או לאומית התאחדות, קונפדרציה, א"פיפ לתנאי

 .המשחק
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 שופטי המשחק האחרים
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 האחרים המשחק שופטי
 עשויים( מחליף שופט ועוזר רחבה שופטי שני, רביעי שופט, שופט עוזרי שני) האחרים המשחק שופטי 

 ההחלטה אך, המשחק לחוקי בכפוף במשחק לשלוט לשופט יעזרו הם. למשחק משובצים להיות

 .השופט י"ע תתקבל תמיד הסופית

 או הפרעה של במקרה. הראשי השופט י"ע מופעלים הרביעי והשופט הרחבה שופטי, השופט עוזרי

 לרשות יועבר אשר ח"בדו זאת ויציין מחובותיהם אותם יפטור השופט, הולמת בלתי התנהגות

 .המתאימה

 זווית להם יש כאשר והפרות עבירות בזיהוי לשופט עוזרים השופט עוזרי, המחליף השופט עוזר למעט

 של חמור אירוע קורה כאשר המתאימה לסמכות לדווח ועליהם, השופט של זו מאשר יותר ברורה ראייה

. השופטים ושאר הראשי השופט של מעיניו ונעלם התרחש אשר מקרה או, הולמת בלתי התנהגות

 .נעשה אשר דיווח כל על השופטים ושאר הראשי לשופט לייעץ צריכים השופט עוזרי

 המשחק כדורי, המשחק שדה בבדיקת לשופט עוזרים הרחבה ושופטי הרביעי השופט, השופט עוזרי

, שערים, זמנים של רישום עורכים והם(, נפתרו הבעיות האם של בדיקה כולל) השחקנים וציוד

 '.וכו הולמות לא התנהגויות

 לא והוא במידה המשחק משופטי אחד את מחליף מי ברור באופן מצוין להיות חייב התחרות בחוקי

 שכאשר ברור להיות חייב, בפרט. בכך הכרוכים השינויים כל ואת במשחק להמשיך או להתחיל מסוגל

 שופט או הוותיק שופטה עוזר או הרביעי השופט, במשחק להמשיך או להתחיל מסוגל לא ראשי שופט

 .אותו יחליפו הוותיק הרחבה
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 השופט עוזרי

 עליהם לציין כאשר :

 קבוצה זכאית לבעיטת קרן, בעיטת  וא היקפו מתחומי שדה המשחק  ואיזוהכדור יצא במל

 שער, או זריקת חוץ.

 .שחקן עלול להיענש על הימצאו בעמדת נבדל 

 מתבקש חילוף. 

  .בבעיטות עונשין, במידה והשוער נע קדימה לפני שהכדור נבעט וכן אם הכדור חצה את הקו

נקודת במידה ויש שופט רחבה הוא ימצא על קו השער ועוזר השופט ימוקם בקו אחד עם 

 העונשין.

 .העזרה של עוזר השופט תכלול בנוסף פיקוח על תהליך החילופים 

  המשחק על מנת לעזור בשליטה על שמירת מרחק עוזר השופט רשאי להיכנס לתחומי שדה

 מטר. 9.15של 

 שופט רביעי

 העזרה של השופט הרביעי כוללת:

 .פיקוח על תהליך החילופים 

 .בדיקת ציוד של שחקן/ שחקן מחליף 

 .החזרה של שחקן לתחומי המגרש בעקבות סימן / אישור של השופט הראשי 

 פיקוח על כדורים חלופיים 

  נימלית של תוספת הזמן אשר השופט ייעד בכדי לשחק בסוף כל הדקות המי מספרציון

 מחצית )כולל בהארכה(.

 .יידוע השופט לגבי התנהגות לא אחראית של אחד מאנשי האזור הטכני 

 שופטי הרחבה 

 שופטי הרחבה צריכים לציין:

 .כאשר הכדור עובר במלוא היקפו את קו הרוחב, כולל כאשר שער מובקע 

 בעיטת שער.דור קרן או איזו קבוצה זכאית לכ 

 .בבעיטות עונשין, במידה והשוער נע קדימה לפני שהכדור נבעט וכן אם הכדור חצה את הקו 
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 עוזר שופט מחליף

 החובה היחידה המוטלת על עוזר השופט המחליף היא

להחליף את השופט או השופט הרביעי במצב שהם לא 

 מסוגלים להמשיך.

 

 סימוני עוזרי השופט

 חילוף

 בעיטה חופשית לקבוצה המגנה

 

 בעיטה חופשית לקבוצה התוקפת
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 זריקת חוץ לקבוצה מגנה

 

 בעיטת קרן

נבדל בצד שדה המשחק הקרוב  נבדל

 השופט לעוזר

נבדל בצד שדה המשחק הרחוק 

 מעוזר השופט
 נבדל במרכז שדה המשחק

 סימוני שופט הרחבה

הכדור עבר בברור שער )אלא אם 

 (את קו השער
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 משך המשחק
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 משך המשחק

 זמני המשחק

דקות, אלא אם כן הוסכם אחרת בין השופט ושתי  45המשחק נמשך שתי מחציות שוות של 

 הקבוצות, לפני תחילת המשחק ובהתאם לחוקי התחרות.

 הפסקת מחצית

 דקות. 15המשחק, שלא תעלה על השחקנים זכאים להפסקה במחצית 

חובה לציין בחוקי התחרות את משך הזמן של הפסקת המחצית והוא ניתן לשינוי רק בהסכמת 

 השופט. 

 תוספת זמן 

 תוספת זמן תינתן ע"י השופט בכל מחצית על כל זמן אבוד באותה מחצית עקב:

 חילופים 

 טיפול ו/ או פינוי של שחקנים פצועים 

 בזבוז זמן 

  משמעתבעיות 

 הפסקות שתייה או הפסקות מסיבות רפואיות אחרות אשר מאושרות ע"י חוקי התחרות 

 )'כל סיבה אחרת אשר גורמת לעיכוב בחידוש המשחק )חגיגות שערים וכו. 

השופט הרביעי מציין את תוספת הזמן המינימלית, אשר נקבעת ע"י השופט הראשי, בסוף  הדקה 

 יכולה להיות ארוכה יותר ממה שנקבע אך לא ניתן לקצרה.האחרונה של כל מחצית. תוספת הזמן 

השופט לא יכול לפצות על טעות בחישוב הערכת תוספת הזמן של המחצית הראשונה, בכך שישנה 

 את אורך הזמן של המחצית השנייה.

 בעיטת עונשין
אם בעיטת עונשין צריכה להיות מבוצעת או מבוצעת מחדש יש להאריך את המחצית עד שבעיטת 

 העונשין מושלמת.

 הפסקת משחק
 משחק שהופסק יחודש אלא אם חוקי התחרות או שהמארגנים מורים אחרת. 
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 תחילת משחק וחידושו
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 תחילת משחק וחידוש המשחק
בעיטת פתיחה פותחת את שתי המחציות במשחק, שתי המחציות בהארכה )במשחקי גביע( ומהווה 

 שער. לחידוש משחק לאחר שמובקעדרך 

 –בעיטה חופשית )ישירה או בלתי ישירה(, בעיטת עונשין, זריקת חוץ, בעיטת שער ובעיטת קרן 

 (.13-17מהוות גם דרך לחידוש משחק )ראה חוקים 

מוזכרת  הינה דרך לחידוש משחק בשל כל הפסקה זמנית שנגרמה מסיבה שאינה –כדור שופט 

 בחוקה.

 בעיטת פתיחה

 איזה שער לתקוף במחצית הראשונה של המשחק.לכיוון תחליט הקבוצה שזכתה בהטלת המטבע 

 תפתח את המשחק בבעיטת פתיחה. –הקבוצה שלא זכתה בהטלת המטבע 

 הקבוצה שזכתה בהטלת המטבע תפתח את המחצית השנייה בבעיטת פתיחה.

 תחלפו בצדדים ויתקיפו את השערים הנגדיים.במחצית השנייה הקבוצות י

 הקבוצה שספגה את השער תחדש את המשחק בבעיטת פתיחה. –לאחר כל שער מובקע 

 

 הליכים

 כל השחקנים חייבים לעמוד בחצי המגרש שלהם.

מטר  9.15בעיטת פתיחה מוכרחים לעמוד במרחק של לפחות שחקני הקבוצה שאינה מבצעת את 

 מהכדור, עד שהכדור במשחק.

 הכדור נייח על נקודת המרכז.

 יטת הפתיחה.השופט ייתן את האות לביצוע בע

 הכדור במשחק כאשר נבעט ונע.

 ניתן להבקיע שער נגד הקבוצה היריבה ישירות מבעיטת פתיחה.

 עבירות / אמצעים

 אם הבועט נוגע בכדור שנית לפני שהכדור נוגע בשחקן אחר  :

  הקבוצה היריבה זוכה בבעיטה חופשית בלתי ישירה שתבוצע מהמקום בו התרחשה

 העבירה.

 בכדור שנית בידו לפני שהכדור נוגע בשחקן אחר :אם הבועט נוגע 

 .הקבוצה היריבה זוכה בבעיטה חופשית ישירה שתבוצע מהמקום בו התרחשה העבירה 

 : על כל עבירה אחרת של הליך בעיטת הפתיחה 

 .בעיטת הפתיחה תבוצע מחדש 
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 כדור שופט

 רת בחוקה.מוזכ דרך לחידוש משחק בשל כל הפסקה זמנית שנגרמה מסיבה שאינה הינו

 השופט יטיל את הכדור במקום בו היה הכדור בזמן שהמשחק הופסק.

על קו  בוצעהטלת כדור שופט ת –במידה והכדור היה בתוך רחבת השער בזמן שהמשחק הופסק 

 רחבת השער במקביל למיקומו בזמן שהמשחק הופסק.

 הכדור במשחק ברגע שנגע בקרקע.

 שפגע בקרקע.הכדור יוטל שנית אם שחקן נגע בו לפני 

 רשאים לעמוד מספר שחקנים באזור הטלת כדור שופט )כולל שוערים(.

 

 עבירות / אמצעים

 הטלת כדור השופט תבוצע שוב אם :

 .השחקן ישחק בכדור לפני שנגע בקרקע 

 .הכדור ייצא מעבר לגבולות שדה המשחק לאחר שנגע בקרקע ומבלי שנגע באף שחקן 

  בקרקע ולא עבר דרך שני שחקנים :אם הכדור ייכנס לשער לאחר שנגע 

o המשחק בבעיטת שער אם הכדור נגע בשחקן התקפה שהבקיע לשער  חידוש

 הקבוצה היריבה.

o המשחק בבעיטת קרן אם הכדור נגע בשחקן הגנה שהבקיע לשער קבוצתו. חידוש 
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 כדור במשחק ומחוץ למשחק
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 כדור במשחק ומחוץ למשחק

 כאשר  הכדור מחוץ למשחק

 .עבר במלוא היקפו את קו השער או קו האורך, בין אם באוויר ובין אם על הקרקע 

 .המשחק הופסק ע"י השופט 

 

 הכדור במשחק

ער או דגל הכדור במשחק כל שאר הזמן, לרבות במקרים בהם: הכדור נהדף מעמוד השער, קורת הש

שופט, כאשר הם בתוך שדה וכאשר הכדור נהדף מהשופט או מעוזרי ה  הקרן ונשאר בשדה המשחק

 המשחק.
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 שיטת הבקעה
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 שיטת הבקעה

  שער מובקע

 

 ומתחת  שער מובקע כאשר הכדור עובר במלוא היקפו את קו השער, בין עמודי השער

 המשחק קודם לכן. לקורה, בתנאי שהקבוצה אשר הבקיעה את השער, לא עברה על חוקי

המשחק יחודש  –וסימן על שער עוד לפני שהכדור עבר במלוא היקפו את הקו אם השופט הורה 

 בכדור שופט.

 

  הקבוצה המנצחת

המנצחת.  הקבוצה אשר מבקיעה את מספר השערים הרב ביותר במהלך משחק היא

שערים בכלל,  אם שתי הקבוצות מבקיעות מספר שווה של שערים, או אם לא הובקעו

 המשחק מסתיים בתיקו.

אושרו ע"י הגוף הבינ"ל  חוקי התחרות מחייבים ניצחון של אחת הקבוצות, רק ההליכים אשרכאשר 

 לחוקת המשחק מאושרים :

 חוקי שערי חוץ 

 הארכה 

 בעיטות עונשין 
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 הנבדל
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 הנבדל

 עמדת נבדל 

 ההימצאות בעמדת נבדל אינה נחשבת לעבירה בפני עצמה.

 

 שחקן מצוי בעמדת נבדל כאשר

 או רגליו של התוקף, יהיו קרובים לקו שער היריב, מאשר הכדור ושחקן ההגנה חלק מראשו, גופו

 הלפני אחרון.

 ידיהם וזרועותיהם של השחקנים )כולל השוערים( לא נכללים ונחשבים בהגדרה זו.

 

 (שחקן אינו בנבדל אם )מספיק שיתקיים תנאי אחד מהבאים

  של היריב.הוא בקו אחד עם השחקן הלפני אחרון 

 .הוא בקו אחד עם שני השחקנים האחרונים של היריב 

 

 עבירת נבדל

שחקן בעמדת נבדל נענש רק אם ברגע שהכדור נגע או שיחק בו אחד מקבוצתו, הוא לדעת השופט מעורב 

 במשחק הפעיל באופן הר"מ :

 מתערב במשחק 

 קבוצתו. משחק או נוגע בכדור שנמסר/ נגע ע"י חבר משמעותו 

  לשחק בכדור, ע"י חסימה ברורה של קו  מהיריב לשחק, או מונע מהיריב אפשרותמונע

 הראייה של היריב או התנועה שלו, או

 .מבצע תנועה אשר לדעת השופט, מטעה או מפריעה ליריב 

 זוזוכה ביתרון בהיותו בעמדה 

 משחק בכדור שנהדף אליו מהקורה. 

 בזמן שהיה  ר שנהדף אליו מיריב,או מהמשקוף, בזמן שהיה בעמדת נבדל, או משחק בכדו

 בעמדת נבדל.

  הבהרה

התקפה העומד בעמדת נבדל, מקבל את הכדור משחקן הגנה אשר שיחק בכדור במתכוון אם שחקן 

 הפעולה מבטלת את עבירת הנבדל והמשחק ממשיך.

  הבהרה

אם שחקן ההתקפה העומד בעמדת נבדל, מקבל את הכדור משחקן הגנה אשר "הציל" שער בכך  

 –שהדף )שוער(  / הרחיק )שחקן שדה(  את הכדור לרגלי שחקן ההתקפה העומד בעמדת נבדל 

 נעצור את המשחק בגין עבירת נבדל.

  אין עבירה

 אין עבירת נבדל אם השחקן מקבל את הכדור ישירות:

 מבעיטת שער 

 מזריקת חוץ 

 מבעיטת קרן 
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 שחקן מגן הנמצא מחוץ לשדה המשחק

שחקן קבוצה מגינה שעוזב את תחום שדה המשחק ללא אישור השופט צריך לקבל ייחוס כאילו היה  

על קו השער/קו הרוחב בהתייחסות לנבדל עד לעצירת המשחק הבאה או עד שהקבוצה המגינה 

 והכדור נמצא מחוץ לרחבת העונשין שלה. הרחיקה את הכדור לכיוון קו מחצית המגרש

  המשחק במכוון, על השחקן להיות מוענש בכרטיס צהוב כאשר אם השחקן עזב את שדה

 הכדור יוצא מהמשחק.

 שחקן תוקף מחוץ לשדה המשחק

שחקן תוקף רשאי לצאת למחוץ לשדה המשחק כדי לא להיות מעורב במשחק הפעיל. אם השחקן 

חוזר מקו השער ומתערב במשחק לפני עצירה זמנית או לפני שהקבוצה המגינה שיחקה בכדור 

על  ן(, השחקן צריך להיחשב כאילו עמדרחיקה לכיוון קו חצי המגרש )הכדור מחוץ לרחבת העונשיוה

 קו השער בהתייחסות לנבדל. 

    

  שחקן שעוזב במכוון את שדה המשחק אשר חוזר למשחק ללא אישור השופט, לא מוענש

 טיס הצהוב.בעבירת נבדל וזוכה ליתרון בשל יציאתו מתחומי המגרש חייב להיות מוענש בכר

 שחקן תוקף בתוך השער

אם שחקן תוקף נשאר סטטי בשטח שבתוך השער והכדור נכנס לשער, השער יאושר אלא אם  

 . במקרה זה, המשחק יחודש בבעיטה בלתי ישירה.12השחקן מבצע עבירת נבדל כמתואר חוק 

 עבירות/ אמצעים

בלתי ישירה, מהמקום שבו  על כל עבירת נבדל, השופט מעניק לקבוצה היריבה בעיטה חופשית

 התרחשה העבירה.
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 עבירות והתנהגות בלתי הולמת
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 עבירות והתנהגות בלתי הולמת
כנגד הפרות של החוק רק כאשר  להינתןיכולים  בעיטת עונשיןבלתי ישירה ו ,בעיטה חופשית ישירה

 הכדור במשחק.

 בעיטה חופשית ישירה

אם בעיטת עונשין באם העבירה כללה מגע. השופט מעניק לקבוצה היריבה בעיטה חופשית ישירה או 

חסר זהירות, חסר אחריות או ע"י כשחקן מבצע אחת משש העבירות הבאות, באופן שנראה לשופט 

 שימוש בכוח בלתי סביר:

 .בועט או מנסה לבעוט בשחקן יריב 

 .מכשיל או מנסה להכשיל שחקן יריב 

 על שחקן יריב. קופץ 

 .הודף שחקן יריב 

 .מכה או מנסה להכות שחקן יריב 

 .דוחף שחקן יריב 

 חוסר זהירות

אין  -עבירה כאשר השחקן לא מיחס תשומת לב, התחשבות או אמצעי זהירות בעת ביצוע העבירה

 כרטיס צהוב.

 חוסר אחריות

 בכרטיס צהוב.חייב להיענש -עבירה כאשר השחקן מתייחס בזלזול לסכנה או להשלכות של העבירה

 שימוש בכוח מופרז

 בכרטיס אדום.חייב להיענש -ומסכן את שלום היריב אשר שחקן חרג מנחיצות הכוח הדרושעבירה כ

 

בע העבירות קבוצה זוכה בבעיטה חופשית ישירה, כאשר שחקן מן הקבוצה היריבה מבצע אחת מאר

 הבאות:

 .מתקל את יריבו בכדי לזכות בכדור ויוצר מגע עם השחקן לפני שהוא נוגע בכדור 

 .אוחז ביריבו 

 .יורק על יריבו 

 .)נוגע בכדור בידיו באופן מכוון )למעט השוער בתוך רחבת העונשין שלו 
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 נגיעות יד

 או הזרוע.מעשה מכוון של שחקן על מנת ליצור מגע עם הכדור בעזרת היד 

 הקריטריונים הללו צריכים להילקח בחשבון:

 לא הכדור ליד(. תנועת היד לכדור( 

 כדור לא צפוי(. המרחק בין היריב לכדור( 

 .מיקום היד במקום לא טבעי משמע שיש הפרה של החוק 

 מגן עצם, בגד וכו'..(. נגיעה בכדור בעזרת חפץ שמוחזק ביד( 

 גן עצם וכו'..(נעל, מ פגיעה בכדור בעזרת חפץ שנזרק. 

 .לשוער יש את אותה הגבלה בנגיעות יד כמו כל שחקן אחר כאשר הוא מחוץ לרחבת העונשין

בתוך רחבת העונשין השוער לא יכול להיות אשם בעבירות יד ישירות אך יכול להיות אשם בעבירות 

 בלתי ישירות.

 עבירות בלתי ישירות

 עבירה בלתי ישירה ניתנת אם שחקן:

  מסוכנת.משחק בצורה 

 .מעכב את ההתקדמות של השחקן ללא מגע ביניהם 

  בעיטה כאשר השוער החל  מניסיוןמונע מהשוער לשחרר את הכדור מהיד או מבעיטה או

 בתהליך זה.

  מבצע כל עבירה אחרת, שלא מוזכרת בחוק, שבגינה המשחק נעצר על מנת להצהיב שחקן

 )כרטיס אדום(. או להרחיקו

 רות הבאות בתוך רחבת העונשין שלו, הקבוצה היריבה זוכה אם שוער עובר אחת מהעבי

 בבעיטה חופשית בלתי ישירה:

 .אוחז את הכדור בידיו למעלה משש שניות לפני שמשחרר אותו 

 .נוגע בכדור בידיו בשנית, לאחר ששחרר אותו משליטתו ולפני שהכדור נגע בשחקן אחר 

 קבוצה.נוגע בכדור בידיו לאחר שנמסר לו במתכוון ע"י חבר ל 

 .נוגע בידיו בכדור לאחר שקיבל אותו ישירות מזריקת חוץ ע"י חבר לקבוצה 

 שוער שולט בכדור כאשר

)לדוגמא דשא, הגוף שלו( או על ידי נגיעה של מסוים הכדור בין הידיים שלו או בין יד אחת ומשטח 

 הציל.)ריבאונד( מהשוער או שהשוער  חלק כלשהו מזרוע היד למעט אם הכדור חוזר בטעות

 מחזיק את הכדור ביד מתוחה ופתוחה.

 את הכדור על הרצפה או זורק אותו באוויר. מקפיץ 

 שוער לא יכול להיות מאותגר על ידי שחקן יריב כאשר הוא בשליטה עליו.

 משחק בצורה מסוכנת

לשחק בצורה מסוכנת זוהי כל פעולה, כאשר מנסים לשחק בכדור, מסכן מישהו בפציעה )כולל 

 מו( וכולל מניעה של שחקן יריב לשחק בכדור עקב חשש מפציעה.השחקן עצ

 בעיטת מספריים או אופניים מותרת בתנאי שאינה מסכנת שחקן יריב.
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 עיכוב ההתקדמות של השחקן ללא מגע

עיכוב ההתקדמות של השחקן משמע לנוע לעבר מסלול היריב כדי להוות מכשול, לחסום, להאט או 

 ר הכדור לא במרחק שניתן לשחק בו עבור אף אחד מהשחקנים.לגרום לו לשנות כיוון כאש

 כל השחקנים רשאים להיות בכל מקום במגרש, להיות בדרך של שחקן יריב זה לא כמו לנוע לעברו.

שחקן יכול להגן על הכדור על ידי תפיסת עמדה בין הכדור ליריב אם הכדור במרחק שאפשר לשחק 

 יים או הגוף.בו והיריב אינו שומר עליו בעזרת היד

 פעולות משמעתיות

לשופט יש את הסמכות לקחת פעולה משמעתית מהרגע שנכנס לשדה המשחק מהרגע שהוא בודק 

 )כולל בעיטות עונשין(. את המגרש עד אשר עזב את שדה המשחק בסיום המשחק

אם לפני הכניסה לשדה המשחק בתחילת המשחק, שחקן מבצע עבירה של הרחקה, לשופט יש את 

 הסמכות למנוע מהשחקן לקחת חלק במשחק; השופט ידווח על כל עבירה אחרת.

שחקן אשר מבצע עבירת שמחייבת כרטיס צהוב או הרחקה, לא משנה אם בשדה המשחק או לא, 

 כנגד שחקן יריב, שחקן מקבוצתו, צוות השיפוט או כל אדם אחר יוענש בהתאם לחומרת העבירה.

 ו הכרטיס האדום משמש להרחקה.הכרטיס הצהוב משמש לאזהרה ואיל

 רק שחקן, מחליף או מוחלף יכולים לקבל את הכרטיסים.

 חידוש המשחק על מנת להראות כרטיסעיכוב 

 ברגע שהשופט החליט להוציא כרטיס צהוב או אדום, המשחק לא יחודש עד אשר העונש סופק.

 יתרון

ענש בכרטיס צהוב/אדום השופט אם השופט מורה על יתרון של עבירה שבגינה על שחקן היריב להי

ימשיך במשחק עד אשר המשחק ייעצר ואז בהתאם לחומרת העבירה השופט יניף את הכרטיס 

השחקן ייענש -הצהוב/אדום, למעט מניעת הזדמנות ודאית להבקעת שער שבסופה השער הובקע

 בכרטיס הצהוב. 

רות, התנהגות אלימה, או יתרון לא יבוא לידי ביטוי במצבים שבהם מעורבים עבירות משחק חמו

כרטיס צהוב שני, למעט מצב שבו יש הזדמנות ודאית להבקעת שער. השופט חייב להרחיק את 

השחקן כאשר הכדור לא יהיה במשחק אבל אם השחקן משחק בכדור או מאתגר את היריב, השופט 

 יעצור את המשחק, ירחיק את השחקן ויחדש בבעיטה בלתי ישירה.

להחזיק שחקן התקפה מחוץ לרחבת העונשין וממשיך להחזיק בתוך רחבת  אם שחקן הגנה מתחיל

 העונשין, השופט יפסוק בעיטת עונשין.

 

 

 

 

 

 



 

 53 עמ'

  2016/17חוקת הכדורגל  

 

 בכרטיס צהוב עבירות המחייבות אזהרה

  אם הוא מבצע אחת משבע העבירות הבאות:כרטיס צהובשחקן מקבל אזהרה ומונף בפניו , 

 .אשם בהתנהגות בלתי ספורטיבית 

 ים או במעשים.מביע מחאה במיל 

 .עובר על חוקי המשחק באופן עקבי 

 .מעכב את חידוש המשחק 

  מסרב להקפיד על המרחק הנדרש, כאשר משחק מחודש על ידי בעיטת קרן, בעיטה

 חופשית או זריקת חוץ.

 .נכנס או חוזר אל תוך שדה המשחק מבלי לקבל את רשות השופט 

 ופט.עוזב במכוון את שדה המשחק, מבלי לקבל את רשות הש 

  משלוש העבירות:אחת אם יבצע איזושהי  בכרטיס הצהובשחקן מחליף  או מוחלף יוזהר 

 .אשם בהתנהגות בלתי ספורטיבית 

 .מביע מחאה במילים או מעשים 

  .מעכב את חידוש המשחק 

 .נכנס או חוזר אל תוך שדה המשחק מבלי לקבל את רשות השופט 

 רות בגין התנהגות בלתי ספורטיביתאזה

גם תנאים נוספים ששחקן חייב להיענש בכרטיס צהוב בגין התנהגות בלתי ספורטיבית במידה קיימים 

 והשחקן:

  מנסה לרמות את השופט לדוגמא זייף/העמיד פנים של פציעה או מעמיד פנים שעשו עליו

 )התחזות(. עבירה

 .מחליף עמדות עם השוער במהלך המשחק ללא ידיעת השופט 

  .מבצע עבירת חוסר אחריות 

 .מבצע עבירה או עבירת יד כדי למנוע התקפה מבטיחה 

 לא משנה באם הניסיון הצליח או לא( או באי הצלחה של  נוגע ביד בניסיון להבקיע שער(

 )השער הובקע(. מניעת שער

 .מבצע סימונים שאינם מורשים בשדה המשחק 

 .משחק בכדור בזמן עזיבת שדה המשחק לאחר שקיבל אישור לעזוב 

 ד כלפי המשחק.מראה חוסר כבו 

 כולל בבעיטה חופשית( בעזרת הראש, חזה  משתמש בתכסיס כדי למסור את הכדור לשוער(

 לא משנה אם השוער תפס את הכדור ביד או לא.-ברך וכו'

 .מסיח את דעתו של היריב במהלך במשחק או בזמן חידושו 
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 שער חגיגת
 חגיגות; מוגזמת להיות יכולה לא החגיגה אך, הובקע השער כאשר שער לחגוג יכולים שחקנים

 .מוגזם זמן לבזבוז גורמות הן כי מעודדות לא כוריאוגרפיות

 במהירות לחזור צריכים השחקנים אך אזהרה מחייבת לא שער בחגיגת המשחק שדה עזיבת

 .האפשרית

 :אם יוזהר שחקן

 הגדר על קפץ. 

 פרובוקטיבית בצורה חוגג. 

 דומה חפץ כל או מסכה בעזרת הפנים או הראש את מכסה. 

 ראשו את עמה ומכסה החולצה את מוריד. 

 המשחק חידוש יכובע

 :ידי על המשחק את שמעכבים שחקנים להעניש חייבים שופטים

 אחר לשחקן לפתע משאיר ואז חוץ זורק שהשחקן פנים העמדת. 

 חילוף בזמן ביציאה מתעכב. 

 החידוש את מוגזם באופן מעכב. 

 המשחק את הפסיק שהשופט אחרי הכדור את עמו לוקח או בועט. 

 חוזרת בעיטה שתהיה מנת על העבירה שהתבצעה מהמקום לא חופשית בעיטה בועט. 

 שחקנים הרחקת

 הוא אם, אדום כרטיס בפניו ומונף מהמשחק מורחק, מוחלף שחקן או, מחליף שחקן או, שחקן

 :הבאות העבירות משבע אחת מבצע

 רצינית בעבירה אשם. 

 אלימה בהתנהגות אשם. 

 אחר אדם כל על או היריבה מהקבוצה שחקן על יורק. 

 השוער למעט) שער להבקעת ברורה הזדמנות מהיריב למנוע בכדי, במתכוון בידיו בכדור נוגע 

 (.העונשין רחבת בתוך

 אשר בעבירה, השער לכיוון נע היריב כאשר, שער להבקעת ודאית הזדמנות מהיריב מונע 

 .עונשין בעיטת או חופשית בבעיטה מענישים עליה

 מלגלג או/ ו מעליבה או פוגעת, תוקפנית בשפה משתמש. 

 משחק באותו שנייה אזהרה מקבל. 
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 מניעת הזדמנות ודאית להבקעת שער

כאשר שחקן מונע מהקבוצה היריבה הזדמנות ודאית להבקעת שער על ידי נגיעת יד מכוונת השחקן 

 התבצעה העבירה. היכןיורחק לא משנה 

מבצע עבירה כנגד שחקן יריב בתוך הרחבה שלו שמונעת הזדמנות ודאית להבקעת שער  כאשר שחקן

 והשופט מחליט על בעיטת עונשין השחקן ייענש בכרטיס צהוב למעט:

 .העבירה היא תפיסה, משיכה או החזקה 

 .השחקן אינו מנסה לשחק בכדור או שאין לו אפשרות לאתגר את הכדור 

 שימוש בכח  התבצעה העבירה היכן יס אדום לא משנההעבירה היא עבירה המחייבת כרט(

 מופרז, עבירת משחק חמורה וכו'(.

 בכל התנאים הנ''ל השחקן יורחק.

 צריך לקחת בחשבון  את:

 .המרחק בין העבירה לשער 

 .כיוון כללי של המהלך 

 .אפשרות של שמירה או השגה של שליטה בכדור 

 .מיקום ומספר שחקני ההגנה 

 עבירת משחק חמורה

 מחייב הענשהתיקול או אתגור שמסכן את בטיחותו של היריב או שימוש בכוח מופרז או אכזריות 

 בכרטיס אדום.

שחקן במטרה לאתגר את הכדור מקדימה, מהצד או מאחורה לעבר תנועה  מבצעכל שחקן ש

המשתמש ברגל אחת או שתיים, בכוח מופרז או מסכן את בטיחותו של היריב יהיה אשם בעבירת 

 חמורה.  משחק

 התנהגות אלימה

התנהגות אלימה היא כאשר שחקן משתמש או מנסה להשתמש בכוח מופרז או אכזרי כנגד שחקן 

יריב כאשר הוא אינו מנסה לאתגר את הכדור, או כנגד חבר קבוצתו, איש צוות, שופט, צופה או כל 

 אדם אחר, לא משנה אם נוצר מגע.

מכה במכוון בשחקן יריב או כל אחד אחר בראש או  בנוסף, שחקן, אשר אינו מאתגר את הכדור,

 בפנים עם היד או הזרוע, יהיה אשם בהתנהגות אלימה ללא חשיבות לעוצמה.

 )או הכדור( עבירות שנזרק חפץ

אם בזמן שהכדור במשחק, שחקן, שחקן מחליף, שחקן מוחלף זורק חפץ כולל הכדור על היריב או על 

 חק באם העבירה הייתה:אדם אחר השופט חייב לעצור את המש

 השחקן יוזהר בגין התנהגות בלתי ספורטיבית - חוסר אחריות. 

 השחקן יורחק בגין התנהגות אלימה. - שימוש בכוח מופרז 
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 אחרי עבירות והתנהגות בלתי הולמתחידוש המשחק 

 אם הכדור אינו במשחק הוא יחודש בהתאם להחלטה הקודמת.

 ה בתוך שדה המשחק נגד:אם הכדור במשחק ושחקן מבצע עיבר

 עבירה ישירה/בלתי ישירה או בעיטת עונשין. -יריב 

 עבירה ישירה או בעיטת -חבר קבוצתו, שחקן מחליף, שחקן מוחלף, חבר צוות או שופט

 עונשין.

 כדור שופט.-כל אדם אחר 

 אם הכדור במשחק ושחקן מבצע עבירה מחוץ לשדה המשחק:

  יחודש בכדור שופט.אם הכדור יצא משדה המשחק, המשחק 

  אם השחקן עוזב את שדה המשחק על מנת לבצע עבירה, המשחק יחודש בבעיטה חופשית

בלתי ישירה מהמקום שהכדור היה בו. למרות זאת, אם שחקן עוזב את שדה המשחק כחלק 

וך ביותר לקו מהמשחק ומבצע עבירה כנגד שחקן אחר, המשחק יחודש מהמקום הסמ

ור עבירה שהיא ישירה תינתן בעיטת עונשין אם העבירה עב התוחם את שדה המשחק.

 התרחשה בתוך רחבת העונשין.

  אם שחקן עומד בתוך שדה המשחק או מחוצה לו וזורק חפץ על יריב שנמצא בשדה

המשחק, המשחק יחודש בבעיטה ישירה או בעיטת עונשין מהמקום שהחפץ פגע ביריב או 

 אמור היה לפגוע ביריב.

 טה בלתי ישירה אם:המשחק יחודש בבעי

 .שחקן אשר עומד בתוך שדה המשחק זורק חפץ על שחקן שעומד מחוץ לשדה המשחק 

 .שחקן מחליף או שחקן מוחלף זורק חפץ על שחקן שעומד בתוך שדה המשחק 
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 בעיטות חופשיות
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 בעיטות חופשיות

 סוגי בעיטות חופשיות

 ישירות ובלתי ישירות ניתנות לקבוצה היריבה כנגד שחקן שאשם בהפרה או עבירה. בעיטות

 ירהסימון לבעיטה בלתי יש

השופט מצביע על עבירה בלתי ישירה על ידי הרמת יד מעל הראש; סימן זה נשאר עד אשר הבעיטה 

 נבעטה והכדור נוגע בשחקן אחר או יוצא משדה המשחק.

בת להיבעט שוב במידה והשופט לא סימן כראוי על בעיטה בלתי בלתי ישירה חיי בעיטה חופשית

 ישירה והכדור נכנס ישירות לשער.

 ערהכדור נכנס לש

 אם בעיטה ישירה נבעטת ישירות לשער היריב, השער ייחשב.

 אם בעיטה בלתי ישירה נבעטת ישירות לשער היריב, בעיטת שער.

 ו, בעיטת קרן.אם בעיטה ישירה או בלתי ישירה נבעטת ישירות לשער

 הליך

 כל הבעיטות החופשיות נבעטות מהמקום שההפרה התרחשה, למעט:

  בעיטות בלתי ישירות לקבוצה התוקפת בתוך רחבת השער ייבעטו מהמקום הסמוך ביותר

 לקו רחבת השער המקביל לקו השער.

 .בעיטות חופשיות לקבוצת ההגנה בתוך רחבת השער יכולות להיבעט מכל מקום בה 

  בעיטות חופשיות בעבירות שבהן שחקן נכנס, נכנס מחדש או עוזב את שדה המשחק ללא

אישור ייבעטו ממקום הכדור שבו המשחק נעצר. למרות זאת, אם שחקן עוזב את שדה 

בעיטה חופשית בהמשחק כחלק מהמשחק ומבצע עבירה כנגד שחקן אחר, המשחק יחודש 

להתרחשות העבירה; עבור בעיטות ישירות על קו גבול שדה המשחק במקום הסמוך ביותר 

 בעיטות עונשין ייפסקו אם העובר על החוק עשה זאת ברחבת העונשין.

 (.3,11,12 ים)חוק החוק מורה על מיקום אחר 

 הכדור

 חייב להיות נייח והבועט לא ייגע בכדור בשנית עד אשר שחקן אחר ייגע בו.

ופשית לקבוצת ההגנה בתוך רחבת העונשין במשחק מרגע שנבעט ונע בצורה ברורה למעט בעיטה ח

 שלה שבו הכדור ייחשב במשחק מרגע שנבעט ישירות מחוץ לרחבת העונשין.

 כדור במשחק היריבים חייבים להשארעד אשר ה

  יארד( מהכדור, למעט מצב שבו הם על קו השער בין הקורות. 10) מטר 9.15לפחות 

  בתוכה לטובה הקבוצה היריבה.מחוץ לרחבת העונשין עבור עבירות שמבוצעות 

 י הרגליים בו זמנית.תרמה של הכדור בעזרת רגל אחת או שבעיטה חופשית יכולה להיבעט על ידי ה

 הסחת דעת על מנת לקחת בעיטה חופשית על מנת לבלבל את היריב מותרת כחלק מהכדורגל.

על יריב על מנת  בעיטה חופשית בצורה חוקית, ובועט את הכדור בכוונה תחילה מבצע אם שחקן

לשחק בכדור בשנית אך לא בצורה חסרת זהירות או אחריות או שימוש בכוח מופרז, השופט ימשיך 

 במשחק.
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 הפרה ועונשים
בעת ביצוע בעיטה חופשית, היריב קרוב לכדור פחות מהמרחק הנדרש, הבעיטה תבעט שוב  אם

והיריב נמצא במרחק של  ירותבמהלמעט יתרון שיכול להתממש; אך אם שחקן בועט בעיטה חופשית 

מטרים מהכדור ומיירט אותו, השופט יורה על המשך המשחק. למרות זאת, יריב אשר  9.15 -פחות מ

 מונע בכוונה בעיטה חופשית שתיבעט מהר חייב להיענש בכרטיס צהוב עבור עיכוב חידוש המשחק.

היריב אשר נמצאים  מתוך רחבת העונשין של קבוצתו, כל שחקני מבוצעתאם, בעיטה חופשית 

 בתוכה עקב מחסור בזמן לצאת ממנה, השופט יורה על המשך המשחק.

אם, בעיטה חופשית נבעטת על ידי קבוצת ההגנה בתוך רחבת העונשין, הבעיטה לא נבעטת ישירות 

 מחוץ לרחבת העונשין הבעיטה תבעט בשנית.

בשחקן בעיטה חופשית בלתי אם, אחרי שהכדור במשחק, הבועט נוגע בכדור בשנית לפני שנגע 

 ישירה תיפסק כנגדו, אם הבועט נוגע במתכוון בידיו:

 .בעיטה ישירה תפסק 

  בעיטת עונשין תפסק במידה וההפרה התרחשה בתוך רחבת העונשין של הבועט פרט למצב

 שבו השוער הוא הבועט ואז תפסק בעיטה חופשית בלתי ישירה כנגדו.
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 עונשיןבעיטות 
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 בעיטת עונשין
בעיטת עונשין מוענקת נגד קבוצה, אשר ביצעה אחת מהעבירות המזכות בבעיטה חופשית ישירה, 

 .13-ו 12בתוך רחבת העונשין שלה או מחוץ לשדה המשחק כפי שמצויין בחוק 

 ניתן להבקיע שער ישירות מבעיטת עונשין.

 הליך

 ין.הכדור חייב להיות נייח על סימון בעיטת העונש

 בועט בעיטת העונשין חייב להיות מזוהה בבירור.

, בין קורות השער עד אשר בועטשוער הקבוצה המגינה חייב להשאר על קו השער, עם הפנים ל

 הבעיטה נבעטת.

 השחקנים למעט הבועט חייבים להיות:

 .בתוך שדה המשחק 

 .מחוץ לרחבת העונשין 

 .מאחורי סימון בעיטת העונשין 

  מטרים מנקודת העונשין. 9.15במרחק של לפחות 

 ם תפסו את מיקומם בהתאם לחוק, השופט מסמן על תחילת בעיטת העונשין.השחקנילאחר ש

הבועט אשר בועט את הכדור חייב לבעוט אותו קדימה; בעיטה עם העקב האחורי מותרת בתנאי 

 שהכדור נע קדימה.

 ונע בבירור. טהכדור במשחק מרגע שנבע

 בשנית עד אשר נגע שחקן אחר נגע בכדור.הבועט לא ייגע בכדור 

בעיטת העונשין מושלמת ברגע שהכדור מפסיק לנוע, יוצא משדה המשחק, או שהשופט עוצר את 

 המשחק עקב הפרה של החוקים.

 תוספת זמן מותרת עבור בעיטת עונשין שתלקח ותושלם בסוף כל אחד מחצאי המשחק או הארכה.

 

 הפרה ועונשים

בעיטת העונשין להיבעט, הבעיטה חייבת להבעט. אם, לפני שהכדור במשחק ברגע שהשופר סימן ל

 אחד מהאירועים הללו מתרחשים:

 השחקן הבועט או חבר קבוצתו מפר את החוק:

 .אם הכדור נכנס לשער, בעיטה חוזרת 

 .אם הכדור לא נכנס לשער, השופט יעצור את המשחק וייחדש בבעיטה חופשית בלתי ישירה 
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יחודש בבעיטה חופשית בלתי ישירה, ללא חשיבות באם הכדור נכנס לשער או לא המשחק ייעצר ו

 במידה:

 .והבעיטה נבעטה אחורה 

 צהוב( והבועט מחבר קבוצתו של הבועט שזוהה בוודאות בועט את הבעיטה; השופט יזהיר( 

 את הבועט שבעט את הבעיטה.

 העמדת פנים  תוך כדי ) והשחקן מעמיד פנים שהוא בועט את הכדור והוא סיים את ריצתו

 את השחקן.)צהוב( יזהירהשופט  ריצה מותרת(.

 או חבר קבוצתו מפר את חוקי המשחקבמידה והשוער 

 .אם הכדור נכנס לשער, השער יאושר 

  במידה והוא אחראי על )צהוב( אם הכדור לא נכנס לשער, בעיטה חוזרת; השוער יוזהר

 ההפרה.

חוקי המשחק, תבעט בעיטה חוזרת למעט מצב שבו במידה ושחקנים משתי הקבוצות מפרים את 

 )לדוגמה הסחת דעת בלתי חוקית(. שחקן מבצע עבירה חמורה יותר

 אם אחרי שהבעיטה נבעטה

 הבועט נוגע בכדור בשנית לפני שנגע בשחקן אחר:

 או בעיטה ישירה בגין נגיעת יד מכוונת( כנגד הבועט. תפסק עבירה בלתי ישירה( 

 

 קדימה ופוגע בחפץ זר:במידה והכדור נע 

 בעיטה חוזרת.

 

 במידה והכדור חוזר לשדה המשחק כתוצאה מפגיעה בקורה, במשקוף או מהשוער ואז פוגע בחפץ זר:

 .השופט יעצור את המשחק 

 .המשחק יחודש בכדור שופט מהמקום שבו הוא פגע בחפץ זר 

 טבלת סיכום 

 החמצה שער תרחיש

 ישירהבעיטה בלתי  בעיטה חוזרת  הפרה ע"י שחקן תוקף  

 בעיטה חוזרת שער מאושר הפרה ע"י שחקן הגנה 

 בעיטה חוזרת וכרטיס צהוב לשוער שער מאושר הפרה ע"י השוער

 בעיטה בלתי ישירה בעיטה בלתי ישירה כדור נמסר לאחור 

בעיטה בלתי ישירה וכרטיס צהוב  השתהות לא חוקית ) של הבועט(

 לבועט

בעיטה בלתי ישירה וכרטיס צהוב 

 לבועט

בעיטה בלתי ישירה וכרטיס צהוב  שחקן לא מזוהה שבועט 

 לבועט שלא זוהה

בעיטה בלתי ישירה וכרטיס צהוב 

 לבועט שלא זוהה
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 הוצאת חוץ
הוצאת החוץ מוענקת ליריביו של השחקן שנגע אחרון בכדור כאשר הוא עבר במלואו את הקו, על 

 או באוויר. קרקעה

 ל להיות מובקע ישירות מהוצאת חוץלא יכו שער

 .בעיטת שער מוענקת -במידה והכדור חדר לשער היריב

 מוענקת קרן לקבוצה היריבה. -במידה והכדור חודר לשער של השחקן הזורק

 ורההליך/ פרוצד

 ברגע של הוצאת הכדור הזורק חייב : 

 . לפנות לכיוון המגרש 

 ע מחוץ לקו. חלק מהרגל תהיה על הקו או על הקרק 

  השחקן יזרוק את הכדור בעזרת שתי ידיו, מאחורי ראשו, מהנקודה שהכדור עזב את

 המגרש .

 מטר לפחות מהנקודה שזריקת החוץ מתבצעת.  2כל היריבים חייבים לעמוד במרחק של 

במידה והכדור נוגע בקרקע לפני שנכנס, הוצאת  שנכנס לתחומי המגרש.  הכדור במשחק ברגע 

צעת שוב ע"י אותה קבוצה מאותו מקום. במידה והוצאת החוץ מתבצעת לא כראוי, היא החוץ מתב

 תבוצע שוב ע"י הקבוצה היריבה . 

במידה והשחקן , בזמן הוצאת חוץ תקינה, בכוונה זורק את הכדור על שחקן מהקבוצה היריבה כדי 

  יך את המשחק. השופט רשאי להמש לשחק בכדור אבל בצורה זהירה, אחראית וללא כוח מוגזם,

 לזורק אסור לגעת בכדור שוב עד שזה נוגע בשחקן אחר.

 הפרות ועונשים: 
אם,לאחר שהכדור במשחק, הזורק נוגע שוב בכדור לפני שהכדור נוגע בשחקן אחר, בעיטה בלתי 

 ישירה מוענקת. במידה והזורק אוחז בידו בכוונה בכדור:

 מוענקת בעיטה חופשית ישירה.  

  מוענקת במידה וההפרה אירעה בתוך רחבת העונשין של הזורק אלא אם כן בעיטת עונשין

  .הכדור נאחז ע"י שוער הקבוצה המגנה ובמקרה זה מוענקת בעיטה חופשית בלתי ישירה

 מטר למקום שבו  2-יריב אשר מסיח שלא בצדק או מעכב את הזורק )כולל תזוזה שקרובה ל

פורטיבית. ובמידה והוצאת החוץ כבר נזרקה ( מוענש בהתנהגות בלתי סהכדור צריך להיזרק

 אז מוענקת בעיטה בלתי ישירה. 

 לכל הפרות נוספות של חוק הוצאת החוץ, אז הכדור עובר לקבוצה היריבה.
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 בעיטת שער
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 בעיטת שער
בעיטת שער מוענקת כאשר כל הכדור עובר את קו הרוחב בקרקע או באוויר, כאשר שחקן ההתקפה 

 השחקן האחרון שנגע בכדור, ולא מובקע שער . הוא

במידה והכדור חודר יכול להיות מובקע ישירות מבעיטת שער, אבל רק שער הקבוצה היריבה.  שער

 ישירות לשער השוער שבועט, תוענק בעיטת קרן לקבוצה הנגדית אם הכדור יצא מרחבת העונשין .

 

 פרוצדורה/ הליך 
ע"י שחקן של הקבוצה  שערלהיבעט מכל נקודה בתוך רחבת ההכדור חייב להיות נייח ויכול 

 המתגוננת.

 הכדור במשחק ברגע שיצא מרחבת העונשין. 

 היריבים חייבים להיות מחוץ לרחבת העונשין עד שהכדור במשחק.

 

  הפרות ועונשים
במידה והכדור לא יצא מרחבת העונשין או שנגע בשחקן לפני שיצא מרחבת העונשין, תבוצע בעיטת 

 שער חוזרת. 

אם, לאחר שהכדור במשחק, הבועט נוגע בכדור שוב לפני ששחקן אחר נגע בכדור תוענק בעיטה 

 חופשית בלתי ישירה. 

 בכוונה בכדור: נוגע בידובמידה והבועט 

 .ירהתוענק בעיטה חופשית יש

אלא אם הבועט היה השוער  תוענק בעיטת עונשין במידה וההפרה ארעה בתוך רחבת העונשין 

 ובמקרה זה תוענק בעיטה חופשית בלתי ישירה.

במידה ויריב, אשר נמצא בתוך רחבת העונשין בזמן שבעיטת השער נבעטת נוגע או מאתגר את 

 וזרת.תבוצע בעיטת שער ח –הכדור לפני ששחקן אחר נוגע בכדור 

אם שחקן חודר לרחבת העונשין לפני שהכדור במשחק ומבצע עבירה או שבוצעה עליו עבירה ע"י 

עשוי להיות מוזהר או מורחק  )שביצע את העבירה(  שחקן יריב, בעיטת השער תבוצע שוב והתוקף

 תלוי בחומרת העבירה.
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 בעיטת קרן
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 בעיטת קרן
הכדור עבר את קו הרוחב, בקרקע או באוויר, כאשר שחקן ההגנה הוא בעיטת קרן מוענקת כאשר כל 

 השחקן האחרון שנגע בכדור, ולא מובקע שער .

במידה והכדור יכול להיות מובקע ישירות מבעיטת קרן, אבל רק לשערה של הקבוצה היריבה.  שער

 חודר ישירות לשער הבועט, תוענק בעיטת קרן לקבוצה הנגדית. 

 

  פרוצדורה/ הליך
 הכדור חייב להיות ממוקם ברחבת הקרן, הכי קרוב לנקודה בה יצא הכדור.

 הכדור חייב להיות נייח ולהיבעט ע"י שחקן ההתקפה.

 הכדור במשחק ברגע שנבעט וזז בוודאות. הכדור לא חייב לעזוב את אזור רחבת הקרן.

 לדגל הקרן אסור לזוז.

 ן עד שהכדור במשחק .מטר לפחות מקשת הקר 9.15על היריבים להיות במרחק 

 

 הפרות ועונשים

אם, לאחר שהכדור במשחק, הבועט נוגע בכדור לפני ששחקן אחר נגע בו תוענק בעיטה חופשית בלתי 

 בידו  בכדור:  נוגעישירה. במידה והבועט בכוונה 

 .תוענק בעיטה חופשית ישירה 

 אלא במידה   תוענק בעיטת עונשין במידה וההפרה ארעה בתוך רחבת העונשין של הבועט

 והבועט היה השוער ובמקרה זה תוענק בעיטה חופשית בלתי ישירה.

 

במידה ושחקן, בזמן הוצאת קרן באופן חוקי, בועט במכוון את הכדור על היריב במטרה לגעת בכדור 

 ולשחק בו )וכל עוד אין שימוש בכוח מופרז או בחוסר זהירות( השופט יאשר למשחק להמשיך .

 קרן תיבעט מחדש. בכל הפרה אחרת, ה


