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

 ( 24.06.21-)אושרה בישיבת האסיפה הכללית מיום ה

 רקע: פעילות אונליין וימי הקורונה .1

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

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

 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.

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

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

 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 

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

 על ידי זוג ו/או שחקן במהלך פעילויות אונליין של ההתאגדות וסניפיה. 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

 

 סמכויות הוועדות  .2

 לוועדות נמסר שיקול דעת מוחלט בהפעלת סמכויותיהן.  ✓

 הוועדות ייקבעו את סדרי עבודתן על בסיס האמור בנוהל זה. ✓

 הוועדות יוציאו הודעות והחלטות מסודרות שיתויקו בהתאגדות. ✓

 בנה את השחקנים והזוגות.תחיי החלטות הוועדות ✓

 , ללא ערכאתמבחינת הקביעות הברידג'יסטיות )מקצועיות( החלטות הוועדות תהיינה סופיות ✓

 . ערעור במסגרת ההתאגדות הישראלית לברידג' מעבר לאמור בנוהל זה

 מובהר שאין בכך כדי לרגוע מסמכות על פי דין של בית משפט.  למען הסר ספק ✓
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 מסגרת העבירה ואופן הטיפול בה .3

 ההתאגדות תטפל בתלונות אתיקה עבור עבירות שבוצעו במסגרת תחרויות שאורגנו על ידה. ✓

, על המועדון לטפל במידה והעבירה נעשית בתחרות שאורגנה באופן מקומי על ידי המועדונים ✓

 באמצעות ועדת אתיקה פנימית. בפנייה 

 על המועדון לעדכן את ההתאגדות במידה ויש הרשעה / ענישה כלפי הזוג.   ✓

כי לאחר החלטה בעניינם של וועדת האתיקה הם רשאים לפנות  על המועדון לעדכן את השחקנים ✓

 על בסיס הנוהל הכתוב בהמשך מסמך זה.  לוועדה לבחינה מחדש

 

 קבלת תלונה במשרדי ההתאגדות .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  ✓

 מתאימים למשחקים + הסברים על מהות התלונה בכל יד.  

 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.  ✓

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

 "(. ה לבחינה נוספת ועד)" חינה נוספתבועדה ייעודית ל – ה שנייהערכא ✓

ידיים ותחרויות של זוג לפי נוהל או בקשה של אחת   מסייעים לוועדות השונות בסקירת–סוקרים  ✓

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

. במידת הצורך רשאי הקפטן  מתוך חברי הוועדה החברים 3הדיון בגופים יתבצע בהרכב של  ✓

 . הספורטיבי לפנות לחברים שאינם ברשימת חברי הוועדה

 .  טן הספורטיביההרכב ייקבע על ידי הקפ ✓

יתקבלו ההחלטות שבתחום סמכותו על   של הקפטן הספורטיבי במידה וקיים חשש לניגוד אינטרסים ✓

 .או מי מטעמו ההתאגדותידי יו"ר 
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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 ,והוחלט להמשיך בטיפולבמידה  ✓

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

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

עבור על כל הידיים של הזוג/השחקן מהתחרות הספציפית או תחרויות להסתייע בסוקר שי

 נוספות. 

 קה אונליין.ואיננו מחייב את ועדת האתי המלצה בלבדמסמך הסוקר הינו  ✓

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

 הידיים אשר נמצאו חשודות לטעמה.  לכלהוועדה לאפשר לנילון להתייחס 

הוועדה רשאית להתייחס לתחרויות נוספות מלבד התחרות המיוחסת ליד שדווחה ועל פי   ✓

 שיקול דעתה הרחב והבלעדי.

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

 הוועדה תקבל החלטה בנושא ברוב קולות.  ✓

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

 

 ההחלטהומשמעות יידוע   .7

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

  בחינה נוספתגם במידה והזוג יבקש  תיכנס לתוקפה באופן מידי זו  ת ועדת אתיקה אונלייןהחלט .7.2

 .אלא אם הוועדה קבעה אחרת

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

 .עד כדי הרחקתם מההתאגדות מידייםצעדים משמעתיים 

 ת יעודכנו על בסיס ההחלטה. יותוצאות התחרו .7.4
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 נוספתבקשה לבחינה  .8

של   אונלייןאתיקה ועדת  לבקש בחינה נוספת מרגע קבלת ההחלטה שלהנילונים רשאים  .8.1

 .תוך שבעה ימים מרגע מתן ההחלטה הסניפית אונלייןאתיקה על החלטת ועדת  אוההתאגדות 

 לא ניתן לבקש יותר מבחינה נוספת אחת.  .8.2

 ₪ כפיקדון.  100תוגש בצירוף הפקדה של  הבחינה הנוספתבקשת  .8.3

טיפול בתוקף עד תום ה וכלל מרכיבי ההחלטה יהיו במידה והוחלט להשעות את הזוג, ההשעיה .8.4

 בבקשה לבחינה נוספת.

הסיבות בגינן הם מבקשים בחינה נוספת )טענות בנושא ברידג'( לפרט בבקשתם את הנילונים על  .8.5

תוך התייחסות להחלטתה של ועדת האתיקה אונליין ונימוקים נוספים אם  ולנמק את הבקשה

 .ישנם

עדת הבחינה מחדש ו/או להוסיף  וחברי חברים מתוך מאגר  3כוועדה  הקפטן הספורטיבי ימנה .8.6

 חברים נוספים שאינם במאגר לפי הצורך. 

 .ותקבל ההחלטה לכל המאוחר תוך חודש ימים האפשרי בזמן הקצר ביותרהוועדה תדון בנושא  .8.7

עומדות כל הסמכויות המוקצות לוועדת אתיקה אונליין כולל בדיקה של   נוספתלוועדה לבחינה  .8.8

 חומרים ותחרויות חדשות לפי שיקול דעתה מעבר לחומרים שנבדקו בוועדת האתיקה אונליין. 

במידה והוועדה בחנה חומרים חדשים עליה לפנות לקבלת תגובת הנילונים. הנילונים רשאים   .8.9

 ילונים גם יחד. יש לקבל זאת בכתב. להודיע כי אחד מהם מייצג את שני הנ

 

 סמכויות הענישה .9

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

 : אונלייןאתיקה ועדת  סמכויות הענישה של  .9.2

 .וקבלת החלטה בנושא השעיה מידית מכל פעילות אונליין ו/או פרונטלית עד תום הבירור ✓

 . מכל פעילות חצי שנההזוג לתקופה של עד  במידה של השעיה ראשונה, השעיית ✓

 במידה של השעיה שנייה, השעיית הזוג לתקופה של עד שנה מכל פעילות.  ✓

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

 שהושגו בתחרויות אונליין בתחרות ו/או בתקופה שתוחלט. ביטול נקודות אמן  ✓

 יובהר כי לועדת האתיקה אונליין סמכות להשעות את הזוג כזוג וגם כיחידים מכל פעילות. ✓
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במידה והוחלט על השעיה מידית יש לסיים את הטיפול בפרק זמן של עד שלושה שבועות  ✓

 ובכל מקרה הטיפול בתלונות לא ייארך יותר מחודש ימים. 

 לבחינה נוספת עדה הווסמכויות הענישה של  .9.3

 כלל הסמכויות שהוקצו לוועדת אתיקה אונליין. ✓

 . )עד הכפלת הענישה( ביטול ו/או הקלה בענישה או בחלק ממרכיביה ✓

 החמרה בענישה, עד כדי הכפלתה במרכיבים הקשורים ברכיב הזמן. ✓

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

 סניפיה.

 הבהרות בנוגע לניהול תחרויות:  .9.4

נילון שהושעה מפעילות לא יוכל לנהל תחרויות במסגרת ההתאגדות )הן ברמת המועדון  ✓

 .  לכל משך תקופת ההשעיה  המקומי והן ברמה הארצית(

 יש ליידע את ועדת החוקה בהחלטה שרשאית להחמיר בענישה בעניין זה.  ✓

 במידה וועדת החוקה מעוניינת לקבל החלטות נוספות בנושא מעבר למרחב הענישה שניתן ✓

 . , עליה לקיים דיון ושימוע לנילון)הרחבת ענישה, שלילת דרגה, בחינה מחדש וכו'(

 החלטות נוספות של ועדת החוקה בנושא זה כרוכות באשרור הנהלה.  ✓

 הבהרות בנוגע לייצוג בנבחרות ישראל:  .9.5

נילון שהושעה מפעילות לא יוכל לייצג  את נבחרת ישראל ו/או להשתתף במשחקי המבחן   ✓

 לקביעת הנבחרות לכל משך תקופת ההשעיה.  

 יש ליידע את ועדת הסגל בהחלטה שרשאית להחמיר בענישה בעניין זה.  ✓

במידה וועדת הסגל מעוניינת לקבל החלטות נוספות בנושא מעבר למרחב הענישה שניתן  ✓

 )הרחבת ענישה וכו'(, עליה לקיים דיון ושימוע לנילון. 

 בנושא זה כרוכות באשרור הנהלה.  הסגלהחלטות נוספות של ועדת   ✓
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 הרכבי הוועדות  – א' נספח

, חורחה שרו, קרנאור גרינשטיין, אלברט  ארז צדיק ,מיכה מרק , אסף עמית: אונליין אתיקה ועדת ✓

 ספייר. 

 , שירי פאור. , זך עומרנוסצקי, יוסי אנגל, אילן ברקתמיכל  :  ה לבחינה נוספתועד ✓

   עילי בנירי. סוקרים:  ✓

חברים ממאגר החברים ו/או להסתייע בשחקנים שאינם   3הקפטן הספורטיבי רשאי למנות פורום של  ✓

 מופיעים במאגר על פי הבנתו ובהתאם לעניין.

 

 ניגודי עניינים –נספח ב' 

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

o .חבר הוועדה הינו שותף של אחד הנילונים 

o  בעל קשרי חברות הדוקיםחבר הוועדה הינו קרוב משפחתי ו/או . 

o  מקומות הראשונים כך שפסילת הזוג  חבר הוועדה השתתף בתחרות שבה נתפס הזוג וממוקם ב

 ומו בתחרות. עלולה להביא להטבה משמעותית במיק

o  .כל סיבה אחרת שעלולה ליצור ניגוד עניינים 

   וקיים כזה.במידה  אפשרי על חברי הוועדה להצהיר על ניגוד עניינים ✓

לקפטן הספורטיבי הארצי הסמכות להחליט האם ניגוד העניינים האפשרי מצדיק את החלפתו של אחד   ✓

 מחברי הוועדה או להמשיך בתהליך באותו ההרכב. 
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