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 רקע: פעילות אונליין וימי הקורונה  .1

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

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

 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 הסבר  לאור הנ"ל והרגישות בעניין, ההתאגדות מובילה קו ✓

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

 של ההתאגדות וסניפיה. 

נוהל זה בא להסמיך את הגורמים המצוינים ובפרט את הקפטן הספורטיבי לטפל במקרי הפרת  ✓

 . מתחילתה  אתית המיוחדים לפעילות אונליין בימי תקופת הקורונהמשמעת ו/או פעילות לא 

 . התייחסות מהשחקניםקבלת יש צורך בקבלת החלטות מהירה ולאחר לאור ריבוי פעילויות האונליין  ✓

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

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

 

 קבלת תלונה במשרדי ההתאגדות .2

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

 . הגורם המתלונן רשאי לבקש להישאר אנונימי מול הנילון ✓

יש להקפיד על הגשת תלונה דרך מערכת פיירפליי שתכלול קישורים מתאימים למשחקים + הסברים   ✓

 על מהות התלונה בכל יד. 

 אלא במקרים חריגים.  לא תתקבל תלונה במייל ✓

 

 תהליך טיפול בתלונה  .3

 הקפטן הספורטיבי מקבל את התלונה להתייחסות ראשונית וקובע  .3.1

 / התייחסות הנילון. האם יש לבקש פרטים נוספים ✓

 ללא / עם תיעוד.  האם לסגור ✓
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למנות "סוקר" שיעבור על כל הידיים של הזוג/השחקן  רשאיהקפטן הספורטיבי  -מומלץ וע"פ צורך  .3.2

 מהתחרות הספציפית או תחרויות נוספות. 

 הידיים. המשרד יפנה מכתב לזוג עם הידיים הבעייתיות מאותה תחרות. יש לתייק גם את צילומי  .3.3

תועבר לוועדה ייעודית לטיפול   (יתבקש)אם  תשובות הנילונים ומידע נוסף מה"סוקר" כוללהתלונה  .3.4

 בנושאי אונליין המורכבת מהקפטן הספורטיבי הארצי, רמ"ד תחרויות, יו"ר ועדת חוקה.

 הקפטן הספורטיבי יקבל את ההחלטה הסופית. ה. תהמלצ את תן י ותאת המקרה עדה תבחן והו .3.5

 

 של הקפטן הספורטיבי הארצי  ת הענישהסמכויו .4

 עד תום הבירור. המתקיימת במסגרת ההתאגדות ו/או סניפיה השעיה מידית מכל פעילות אונליין ✓

 בהתאגדות ובסניפיה. ו/או פרונטלית עד חודש מכל פעילות אונליין  להשחקן/הזוג  השעיית ✓

 יתוף פעולה בתחרויות אונליין לתקופה בלתי מוגבלת.השעיית הזוג מש  ✓

 . בנוסף לעונש עליו יחליט הקפטן רשאי להחליט על העמדה לדין משמעתי ✓

יוכל הקפטן להחליט על תקופת השעיה גדולה יותר תוך   מקרה חריגבמקרה של הפרה חוזרת ו/או  ✓

 אשרור תקופת ההרחקה בהנהלת ההתאגדות. 

 

 יידוע ההחלטה  .5

 הנילונים. ההחלטה תועבר לידיעת .5.1

ולקחו חלק בפעילויות בניגוד לאמור השחקנים הפרו את החלטת הקפטן הספורטיבי אם יתגלה כי  .5.2

 יינקטו כנגדם צעדים משמעתיים מידיים. 

 . קבלת התייחסות מהנילוניםתוך זמן קצר ועם   תהליך הבירור וההחלטה יתבצע .5.3

 

 בקשת ערעור  .6

 החלטת הקפטן הספורטיבי. ערער על הנילונים רשאים ל .6.1

 ₪ כפיקדון.  100בקשת הערעור תוגש בצירוף הפקדה של  .6.2

 והוחלט להשעות את הזוג, ההשעיה תהיה בתוקף עד תום הערעור. במידה  .6.3

 לחריגות המפורטות.  הסברים ברידג'יסטיםהבקשה תוגש בצורה מנומקת כולל  .6.4

 3-ל 2שתכלול בין  / ההנהלה על ידי הקפטן הספורטיבי הוק-לצורך דיון מחדש תמונה ועדת אד .6.5

 אנשים שתדון בחומר שהובא לפניה. 

החמיר את  להקל בה או ל, ותהיה רשאית לבטל את הענישה מן הקצר ביותרבזהוועדה תדון בנושא  .6.6

 בכפוף לאישורו של הקפטן הספורטיבי הארצי.  . החמרה תהיההענישה

http://www.bridge.co.il/
mailto:ibf@bridge.co.il

