כל מה שרצית לדעת על
נקודות אמן זמניות ודוח נקודות אמן החדש
אסף עמית

רקע
לפני שנים היה מתבצע בהתאגדות ,אחת לרבעון ,עיבוד של נקודות אמן :הסניפים היו
שולחים למשרד קבצים של תוצאות התחרויות ,ולאחר שבוע של בדיקות ,אימותים ,השלמות
ותיקונים נעשה האישור של הנקודות .כל סניף היה מקבל דפי פירוט נקודות האמן שכל
שחקן צבר באותה תקופה ,עם היתרה המצטברת שלו ,וכן רשימות דירוג ועוד דוחות.
במשך השנים הטכנולוגיה השתנתה ,והתוכנות שוכתבו ,והעיבוד יועל .ביצעו אותו פעם
בחודשיים ,ואחר כך פעם בחודש .הבדיקות והתיקונים התקצרו ליום-יומיים.
שיפור נוסף נעשה אחרי שאתר ההתאגדות עלה לאוויר .כל חבר יכול לראות באינטרנט את
פירוט נקודות האמן שצבר ,התואר המעודכן שלו ,וכמה חסר לו לתואר הבא.
אפשר היה להשוות את המצב לדף החשבון שהיינו מקבלים פעם בדואר מהבנק :יש פירוט
מלא  -אבל לא ממש עדכני .הוא היה נכון ללפני כמה ימים (במקרה הטוב) או ללפני כחודש
(אם אנחנו כבר בסוף החודש הבא) .מאז הבנקים השקיעו מאות מיליוני שקלים ובנו מערכות
מחשוב מודרניות שנותנות מידע עדכני – וגם ההתאגדות לא שקטה על שמריה.
ביולי  2019עברנו לעיבוד יומי ומעתה כל שחקן יוכל לראות פירוט מעודכן של כל
התחרויות שבהן השתתף – נכון ליום האתמול .הוא רואה את כל נקודות האמן שצבר,
בחלוקה לנקודות אמן קבועות ונקודות אמן זמניות.

מה ההבדל בין העיבוד החודשי לעיבוד היומי?
העיבוד החודשי של נקודות האמן הוא מורכב יחסית .נעשות בו בדיקות רבות.
למשל ,האם הסניף שלח את כל המושבים של התחרות ,האם אין כפילות ,האם מספרי
החבר תקינים ,האם נקדות האמן חולקו לפי ההנחיות ,ועוד.
אחרי שכל החריגות תוקנו על ידי הסניף ומשרד ההתאגדות ,מתבצעים כל העדכונים
הנדרשים ,נבדקת זכאות החבר לתואר חדש ,ואנו אומרים שצבירת נקודות האמן אושרה
והופכת לקבועה .זוהי היתרה "הרשמית" שלו .לעיבוד זה יש גם השלכות כספיות כמו
למשל חיוב הסניפים במיסים להתאגדות ,וכדומה.
העיבוד היומי נעשה בדרך שונה :הבסיס הוא היתרה מהעיבוד החודשי האחרון.
בכל יום עבודה נסרק אתר התוצאות לאיתור תחרויות שפורסמו אחרי אותו עיבוד חודשי,
ומשם נשלפים נתוני נקודות האמן שצברו החברים בתחרויות אלה.

מה זה נקודות אמן "זמניות" ומדוע הן נקראות כך?
נקודות האמן שנלקחות מן האתר בעיבוד היומי מוצגות כפי שהן ,ללא בדיקות כלשהן.
יתכן שהתוצאות עדיין לא סופיות ,ויהיו תיקונים שישפיעו עליהן .קורה גם שחסרות תחרויות
או שיש תחרות שפורסמה בטעות פעמיים ,ואולי יש טעות בהקצאת נקודות האמן.
לכן כל נקודות האמן האלה הן זמניות – ויישארו כך עד לביצוע העיבוד החודשי הבא עם
כל הבדיקות המיוחדות שלו.
אם נחזור לדוגמא של היתרה בבנק :גם שם יש פעולות שביצענו היום או אתמול ,ומצויין שזו
יתרה "על תנאי" שאינה סופית (למשל הפקדנו המחאה שטרם נבדקה).
אפשר להניח שהרוב המוחלט של הנתונים הזמניים יהיה נכון וייהפך לסופי וקבוע.
לכן ניתן בסבירות גבוהה להתייחס לנתונים כאילו הם הנתונים העדכניים ביותר.

מה רואים בדוח פירוט נקודות אמן?
כאשר מפיקים את הדוח החדש של נקודות אמן ,רואים שהוא מורכב מ 3-חלקים:

1

2

3

בראש הדוח ( )1מוצגים פרטי השחקן .רואים כמה את הניקוד העדכני ביותר שלו ,כולל
נקודות אמן זמניות ,וכמה חסר לו לתואר הבא.
יתרת הנקודות המופיעה למעלה היא זמנית :היא יכולה להשתנות מיום ליום ,ואפילו
תחרויות שכבר פורסמו יכולות לעבור תיקונים עקב ערעורים או תיקונים.
בהמשך יש פירוט של כל התחרויות שבהן השתתף השחקן (ואשר דווחו על ידי המועדון).
התחרויות החדשות מופיעות קודם ,והתחרויות הקודמות בהמשך .זה תוכנן כך כדי לחסוך
בצורך לגלול את הדוח למטה .למעשה כמעט כל המידע המעניין נמצא מייד מול העיניים.

איך מבדילים בדוח בין נקודות אמן קבועות לזמניות?
פירוט התחרויות מחולק ל החלק ה"זמני"– למעלה ( )2ואחריו החלק ה"קבוע" (.)3
על מנת להבדיל בקלות בין שני החלקים ,צבע הרקע של הפסים בחלק הזמני הוא ורוד,
ובחלק הקבוע הצבע הוא תכול.
בין שני החלקים מפריד פס הכחול ובו רואים את היתרה ה"רשמית" של נקודות האמן – זאת
שעברה בדיקות ואישור בעיבוד החודשי האחרון.

איך בדיוק מגיעים לדוח פירוט נקודות אמן?
יש כמה דרכים להגיע אל הדוח:

o

באתר ההתאגדות וכן באתר התוצאות ,יש
מימין תיבה בשם נקודות אמן .הקישו את
מס' החבר שלכם ולחצו על "הצג".

o

בנוסף לכך ,כאשר קוראים תדפיס אישי
של התוצאות לתחרות מסויימת ,לחיצה על
שם השחקן מגיעה גם כן לדוח פירוט
נקודות האמן לאותו שחקן.

איך לראות את פרטי התחרות ואת התוצאות המלאות שלה?
חידוש נוסף :הקלקה על שם התחרות בשורה מסויימת מעבירה אותנו אל דף התוצאות
של אותה תחרות .כשנגיע לאותן תוצאות ,השורה של השחקן תהיה בולטת ברקע שלה.

מדוע אני רואה שורות עם שם תחרות אבל ללא נקודות אמן?
הדוח מציג את כל התחרויות בהן השתתפת – בין אם זכית בנקודות אמן ,ובין אם לא.
עובדה זו תעזור לך לבדוק אם כל התחרויות אכן דווחו להתאגדות.

השתתפתי בתחרות לפני יומיים ,ואיני רואה אותה בדוח
כאמור ,הדוח מציג את כל התחרויות שדווחו להתאגדות ,או שהתוצאות שלהן פורסמו
באתר ההתאגדות עד יום העבודה הקודם .התחרויות שנערכו היום עדיין לא מוצגות.
אם ראית את התוצאות באתר ההתאגדות ושמך לא מופיע שם  -יש לפנות למועדון כדי
לברר.

התוצאות אינן נכונות או שאינן מופיעות באתר – מה לעשות?
יש לפנות למועדון לצורך על הבירורים הללו .רק המועדון מוסמך לתקן אותן.
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