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 BBO- במהלך תחרויות אונליין ב במשחקים לא סביריםנוהל טיפול 
 22.08.20גרסה 

 

 רקע: פעילות אונליין וימי הקורונה .1

 .אתיקה גבוהה במשחקחלק ממטרות העל של ההתאגדות הן לפעול למען שמירה על  ✓

בפעילות ההתאגדות  להתאגדות סמכות להפעיל נוהל משמעתי כנגד הפרת משמעת שמתבצעת  ✓

 ו/או פעילות סניפית.

פעילות אונליין מתאפיינת בחוסר יכולת להקפיד על העברת המידע בין השחקנים בין אם מדובר   ✓

 בשחקנים הנמצאים באותו בית ובין אם שחקנים שעשויים לנהל תקשורת טלפונית ו/או מחשובית.

ברור בעניין בו משחקים שלא יתקבל עבורם לאור הנ"ל והרגישות בעניין, ההתאגדות מובילה קו  ✓

הסבר ברידג'יסטי מניח את הדעת יוביל לכך שהזוג ו/או השחקנים לא יוזמנו לקחת חלק בפעילויות 

 האונליין של ההתאגדות וסניפיה.

לטפל במקרי הפרת משמעת ו/או פעילות לא אתית   בו נוהל זה בא להסמיך את הגורמים המצוינים ✓

 במהירות ובהוגנות תוך קבלת תגובות מהנילונים. המיוחדים לפעילות אונליין 

הצפת משחקים ללא הסברים ברידג'יסטים    הנוהל שלהלן מתאר את עיקרי ההתנהלות במקרה של ✓

 של ההתאגדות וסניפיה.על ידי זוג ו/או שחקן במהלך פעילויות אונליין  מניחים את הדעת שנעשו

כלל השחקנים המשתתפים בפעילות האונליין של ההתאגדות ו/או סניפיה מקבלים על עצמם  ✓

הנוהל   לפעול על פי נוהל זה ולא תהיה להם כל טענה כלפי ההתאגדות ו/או גורם מטעמה.

 מפורסם בצמוד לתקנון התחרות, במיילים לשחקנים ובפייסבוק. פורסם ו

 

 וועדות סמכויות ה .2

 לוועדות נמסר שיקול דעת מוחלט בהפעלת סמכויותיהן.  ✓

 זה. ן על בסיס האמור בנוהלהוועדות ייקבעו את סדרי עבודת ✓

 והחלטות מסודרות שיתויקו בהתאגדות.הוועדות יוציאו הודעות  ✓

 ם והזוגות.שחקניתחייבנה את ה החלטות הוועדות ✓

במסגרת ההתאגדות הישראלית לברידג'  החלטות הוועדות תהיינה סופיות, ללא ערכאת ערעור ✓

 . מעבר לאמור בנוהל זה

 כדי לרגוע מסמכות על פי דין של בית משפט.מובהר שאין בכך   סר ספקלמען ה ✓
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 סגרת העבירה ואופן הטיפול בהמ .3

 רגנו על ידה.אועבור עבירות שבוצעו במסגרת תחרויות שההתאגדות תטפל בתלונות אתיקה  ✓

, על המועדון לטפל אופן מקומי על ידי המועדוניםבבמידה והעבירה נעשית בתחרות שאורגנה  ✓

 בפנייה באמצעות ועדת אתיקה פנימית. 

 .  זוגהרשעה / ענישה כלפי העל המועדון לעדכן את ההתאגדות במידה ויש  ✓

על בסיס הנוהל הכתוב  הערעורים קנים כי הם יכולים לערער לוועדת מועדון לעדכן את השח על ה ✓

 בהמשך מסמך זה. 

 

 ההתאגדותקבלת תלונה במשרדי  .4

 .(ועוד התלונה יכולה להתקבל ע"י כל גורם )מנהל תחרות, שחקן, מנהל מועדון ✓

 .הגורם המתלונן רשאי לבקש להישאר אנונימי מול הנילון ✓

שתכלול קישורים  לתחרויות האונליין  הייעודיתפיירפליי המערכת יש להקפיד על הגשת תלונה דרך  ✓

 בכל יד.  מתאימים למשחקים + הסברים על מהות התלונה  

 אלא במקרים חריגים.  לא תתקבל תלונה במייל ✓

על פי בקשות הוועדה וזאת על בסיס תוצאות בתחרות  של זוגות מסוימים תתאפשר בדיקה יזומה  ✓

 זוג שהושעה וחזר לשחק(. למשל )  מסוימת ו/או עבר בעייתי בנושא האתיקה

 

 להתאגדות פונקציות מרכזיות בטיפול בתלונה .5

 הקפטן הספורטיבי הארצי.  ✓

 "(. אונליין ועדת ועדה ייעודית לנושא אתיקה אונליין )" –ערכאה ראשונה  ✓

 "(.ועדת הערעוריםועדה ייעודית לערעור על החלטות הערכאה הראשונה )"  –ערכאת ערעור  ✓

ידיים ותחרויות של זוג לפי נוהל או בקשה של אחת   תמסייעים לוועדות השונות בסקיר–סוקרים  ✓

 "(. סוקרהערכאות. הסוקר יגיש דיווח עם ידיים חשודות והמלצה )" 

 . מתוך חברי הוועדה מהחברים 3-2הדיון בגופים יתבצע בהרכב של  ✓

 בי. ההרכב ייקבע על ידי הקפטן הספורטי ✓
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 טיפול בתלונההתהליך  .6

 ופועל כדלקמן: הקפטן הספורטיבי מקבל את התלונה להתייחסות ראשונית שלב א': .6.1

 האם לסגור את התלונה או להמשיך בטיפול בה.   קובע ✓

 להזינה כלא מוצדקת.  אובמידה והתלונה נסגרה, יקבע הקפטן האם יש לתעד את התלונה  ✓

 . אונלייןלוועדת    תועבר התלונה ,וחלט להמשיך בטיפולוהבמידה  ✓

 מקבלת אחריות לטיפול בתלונה ופועלת כדלקמן: אונלייןועדת שלב ב':  .6.2

הוועדה יכולה לסקור בעצמה או להסתייע  הוועדה תקבל לרשותה את הידיים החשודות. ✓

 ות. עבור על כל הידיים של הזוג/השחקן מהתחרות הספציפית או תחרויות נוספשי בסוקר

 תנחה את המשרד לבקש תגובה מהזוג עם הידיים המתאימות שמצאה לנכון. הוועדה ✓

 המשרד יפנה לזוג ויבקש לקבל התייחסות. יש לתייק את המכתב ואת צילומי הידיים. ✓

 הוועדה תקבל החלטה בנושא ברוב קולות.  ✓

 העניין. לצורך   נוסףבמידה של שוויון יוסיף הקפטן הספורטיבי חבר ועדה  ✓

 

 ההחלטהומשמעות יידוע   .7

 . ועל השחקנים לפעול על פי פסיקת הוועדה ההחלטה תועבר לידיעת הנילונים .7.1

 . זוג יבקש לערער אלא אם הוועדה קבעה אחרתהיה בתוקפה גם במידה וההחלטה זו ת .7.2

יינקטו כנגדם  להחלטהולקחו חלק בפעילויות בניגוד  ההנחיותהשחקנים הפרו את ם יתגלה כי א .7.3

 .עד כדי הרחקתם מההתאגדות צעדים משמעתיים מידיים

 יעודכנו על בסיס ההחלטה. תוצאות התחרות  .7.4

 

 אונליין העל החלטת ועדת  ערעור .8

 האונלייןעל החלטת ועדת  אושל ההתאגדות  האונלייןועדת  החלטתערער על  הנילונים רשאים ל .8.1

 . תוך שבעה ימים מרגע מתן ההחלטה תהסניפי

 ₪ כפיקדון.  100בקשת הערעור תוגש בצירוף הפקדה של  .8.2

 ערעור. טיפול במידה והוחלט להשעות את הזוג, ההשעיה תהיה בתוקף עד תום ה .8.3

 .ם הראשונית ולנמק את בסיס הבקשההנילונים רשאים להוסיף התייחסות מעבר להתייחסות .8.4

 ועדת הערעורים. חברי חברים מתוך מאגר  3כוועדה  הקפטן הספורטיבי ימנה .8.5

 האפשרי.  בזמן הקצר ביותרהוועדה תדון בנושא  .8.6
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 סמכויות הענישה .9

 ו/או הפרונטלית שמקיימת ההתאגדות או סניפיה.כל ההחלטות רלוונטיות לכלל פעילות האונליין  .9.1

 אונליין: עדת ו .9.2

 עד תום הבירור.  ו/או פרונטליתהשעיה מידית מכל פעילות אונליין  ✓

 . פעילותמכל  חצי שנהתקופה של עד וג לזה ראשונה, השעיית במידה של השעיה ✓

 . פעילותמכל  שנהתקופה של עד וג לזה , השעייתשנייה במידה של השעיה ✓

   ו/או פרונטלית לתקופה בלתי מוגבלת.השעיית הזוג משיתוף פעולה בתחרויות אונליין   ✓

 ועדת הערעורים  .9.3

 ביטול ו/או הקלה בענישה או בחלק ממרכיביה. ✓

 חמרה בענישה, עד כדי הכפלתה במרכיבים הקשורים ברכיב הזמן.ה ✓

ו/או הפרונטלית שמקיימת ההתאגדות או כל ההחלטות רלוונטיות לכלל פעילות האונליין  ✓

 סניפיה.

 

 הרכבי הוועדות  – א' ספחנ

, אלברט  יןשרו, קרנאור גרינשטי  , חורחה, ארז צדיקדוד- יובל בן ,, אסף עמיתמיכה מרק : אונלייןועדת  ✓

 ספייר. 

 . רי פאור , שי, זך עומרמיכל נוסצקי, יוסי אנגל, אילן ברקתערעורים: ועדת  ✓

   עילי בנירי. סוקרים:  ✓

 

 ניגודי עניינים –נספח ב' 

 בקביעת הרכבי הוועדה יש להימנע ממצבים של ניגוד עניינים. להלן דוגמאות אפשריות: ✓

o חבר הוועדה הינו שותף של אחד הנילונים. 

o  משפחתי ו/או חברי. חבר הוועדה הינו קרוב 

o  המקומות הראשונים. 15-חבר הוועדה השתתף בתחרות שבה נתפס הזוג וממוקם ב 

על חברי הוועדה להצהיר על ניגוד עניינים במידה וישנו והקפטן הספורטיבי ימנה מחליף על פי  ✓

 העקרונות הבאים:

o  אנשים.  2-3ועדה מטפלת תמנה 

o חברים בוועדה או למנות חבר ועדה נוסף. ניתן לבחור חבר ועדה לטיפול ספיציפי ממאגר ה 
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