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 לכבוד

 קפטנים ומנהלי סניפים
 

 2022דון: קביעת מועדים למושבים ארציים הנ
 שלום רב,

 

 לחודשים:  2022להלן מסמך המפרט את הזכאות למושבים ארציים עבור הסניפים לשנת 

 אנא קראו את המסמך כולו בעיון. .)כולל( 2023ינואר  – 2022 פברואר

 

 ומושבים מןקודות אהמלצות ועדת נל בסיס ים עקווים מנח

כל הנוסחאות ששימשו לצורך חישוב הזכאות בשנה קודמת, ואשר לקחו בחשבון את נושא הקורונה,  .1

 ישמשו גם בשנה הקרובה.

 2022שנים ישמש גם לחישוב ב 2021 -וב 2020-מדד מספר ההשתתפויות ששימש לחישוב הזכאויות ב .2

 השתתפויות למושב(. 6,820)כלומר 

( לוקח בחשבון השתתפויות פרונטליות וגם השתתפויות 2022מטה )לשנת חישוב ההשתתפויות המפורט  .3

מהשתתפות פרונטלית לצורך חישוב  %25כלומר השתתפות אונליין שווה , 4-ל 1המפתח הוא אונליין. 

 )טבלת פירוט הזכאויות בנספח א'(.הזכאות 

ת ועדת נ.א ומושבים בהמשך להחלט .2022ספו לזכאות של ונשמרו ונ 2021המושבים שלא נוצלו בשנת  .4

 .כולל 2023עד שנת ניתן לנצל את כלל המושבים 

 שינויים באפשרויות המימוש חלוידיים  36וקושי לממש תחרויות של עקב ריבוי מושבים מצטברים,  .5

  (.'בנספח קראו בעיון את )

 תתבצע בחינה מחדש ויתקבלו החלטות להמשך. 2023לקראת הקצאת מושבים לשנת  .6

 

 יתבצע באופן הבאחישוב ההקצאה 

 (.נספח א'כל סניף מקבל את זכאותו כאשר מספר ההשתתפויות מתורגם ליתרת מושבים )שלב א':  .1

 (.נספח ב'כל סניף יכול לממש את המושבים בהתאם לקווים המנחים ) שלב ב': .2

 יתרות חיוביות )יתרות שלא מומשו השנה( או יתרות שליליות, ייצברו ויועברו לשנה הבאה.  שלב ג': .3

 (נספח ג'מושב ) מחצילא ניתן להיכנס ליתרה שלילית של יותר 

 

 איחודים

 : סניפים לא יוכלו לאחד את השתתפויותיהם.בסיס עיקרון .1

יוכלו להתאחד ולקיים מושב  שאינם זכאים למושב בשנה מסוימתסניפים או יותר  2רק יוצא מן הכלל:  .2

 סניף אחר מאותו מחוז.משותף ברשות המקומית של אחד הסניפים, או להתארח אצל 

 שני הסניפים יחד מגיעים למספר ההשתתפויות המזכות במושב. סף הזכאות: .3

. שני הסניפים יודיעו למשרד איך תועבר לשנה העוקבת חיובית / שליליתיתרה  שארית לשנה העוקבת: .4

 . לחלק ביניהם את ההשתתפויות בגין התחרות
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 הוג עד כהוכפי שהיה נ בכפוף לאילוצים עקרונות השיבוץ

 ת מתוך ההקצאה שלו במהלך השנה. חהעדיפות היא לאפשר לכל סניף לקיים לפחות תחרות א .1

או  30, ניתן יהיה לנצל מושבים נוספים של בהמשך( ראו) לאחר תאריך הסגירהאם נותרו מועדים פנויים  .2

 (.בנספח  ב')פירוט  .עד לשליש ממספר המושבים שהוקצה למועדון –ידיים בסוף שבוע  36

על ידי  המאושריםלא תשובץ תחרות במקביל או יום לפני תחרויות ההתאגדות אלא במקרים ספציפיים  .3

  ארצי.ספורטיבי ההקפטן ה

   אותו המחוז באותו היום.מתחרויות  2לא ישובצו  .4

 , יום אחר יום., בין אם מאותו מחוז ובין אם לאתחרויות 2ייתכן שיבוץ של  .5

 

  הגבלה על מקום התחרות

מועדון או לחילופין להתארח אצל  של סניף האב המועדוןבעיר אליה שייך התחרות יוכל להיקבע  מקום .1

 )המחוזות על פי הגדרה קיימת של ועדת נ.א ומושבים(. מאותו מחוזאחר 

 כפוף למפורט בסעיף א'(.יתבצע ב)האירוח  לאירוח אחד בשנהסניף מוגבל במחוז מרכז  .2

   )רק מחוץ לאזור המרכז( נופשונים .3

 תנאי קיום התחרויות זהים למה שהיה עד כה ולא השתנו. .א

 .מכל הארץלארח מושבים ארציים של סניפים  ניתן .ב

 .ידיים 36ו ידיים א 30של  בלבדאחת נופשונים יוכלו לארח תחרות  .ג

 . ידיים בכל מושב ללא הגבלה 24מושביות, בנות -מעבר לכך יוכלו לקיים תחרויות דו .ד

 

 נושאת נא"א עבור סניף בקשה לקביעת מועד לתחרות

אל תחכו לרגע  אנא,על בקשתם לשיבוץ.  28/2/22עד לתאריך הסניפים מתבקשים להודיע למשרד  .1

 האחרון.

המשרד יקצה לסניפים תחרויות ככל האפשר במועדים שביקשו, כאשר עד למועד הנ"ל תאושר לכל  .2

 היותר תחרות אחת לכל סניף.

. גם אז המשרד ישתדל לאשר ו תחרויות על בסיס מקום פנויהחל מחודש מרץ הלוח יפתח לכולם ויאושר .3

 , אולם במועד זה אין התחייבות כזו.לכל סניף לקיים תחרות אחת מתוך ההקצאה שלו

בהם מעוניינים לקיים את , כולל( 2320ועד ינואר  2022מינואר )החל  תאריכים אפשריים 3 יש לציין .4
 .(ודשים שוניםמומלץ לפזר את החלופות על פני ח). התחרויות

לעקרונות ורסמה בתכנית הספורטיבית ובהתאם כפי שפ השיבוץ בכפוף לאילוצי תכנית ההתאגדות .5
 במסמך זה. המובאים

סניף שהפסיק לפעול, או איבד את זכויותיו כסניף ראשי בגלל מיעוט חברים או השתתפות דלה, יוכל  .6

   כולל. 2022/6עד , בתוך חצי שנהלממש את יתרת המושבים שנצברה לזכותו 

 

 בברכת שנת ברידג' מוצלחת.
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 נספח א': טבלת חישוב וזכאות הסניפים

 שם הסניף סניף אב מס'

ה"כ ס
 השתתפויות

-למשוקלל 
2021 

סה"כ 
השתתפויות 

 2021 -ל
 לסניף האב

צבירה מסוף 
  2020שנת  

 

סה"כ 
השתתפויות 
שנתי לסניף 

כולל האב 
 צבירה 

מושבים 
-שנוצלו ב
2021 

יתרת 
ויות השתתפ

 2022-ל

זכאות לסניפי 
אב במושבים 
 לאחר צבירה

 0.6 4,078 0.0 4,078 3,691 387 387 גל -ראש העין  גל -ראש העין  7

8 
 הקנטרי -חולון 

 1,508 הקנטרי -חולון 
1,508 22,442 23,950 0.0 23,950 3.5 

 - לב חולון -חולון  45

 4.9 33,342 1.0 40,162 29,480 10,682 10,682 רמת השרון רמת השרון 9

13 
בית הלוחם  -ת"א 

 אפקה
 1.9 12,914 0.0 12,914 11,956 958 958 בית הלוחם אפקה -ת"א 

 3.4 23,371 4.0 50,651 50,651 - - כיכר המדינה -ת"א  כיכר המדינה -ת"א  17

 1.9 13,097 0.0 13,097 11,498 1,599 1,599 הקנטרי -רעננה  הקנטרי -רעננה  18

 0.7 4,468 0.0 4,468 3,376 1,092 1,092 מבואות חרמון מבואות חרמון 19

 0.7 4,651 1.0 11,471 9,459 2,012 2,012 לב הצפון -נהריה  לב הצפון -נהריה  20

 0.8 5,494 0.0 5,494 4,474 1,020 1,020 כרמיאל כרמיאל 21

 6.0 40,782 1.5 51,012 39,199 11,813 11,813 חיפה כרמל חיפה כרמל 22

 1.1 7,364 0.0 7,364 5,978 1,386 1,386 קריות קריות 23

24 
 טבעון

 2,802 טבעון
2,802 6,883 9,686 0.0 9,686 1.4 

 - בקעת הירדן 244

 0.8 5,284 1.0 12,104 9,754 2,350 2,350 נהריה נהריה 25

 0.7 5,022 0.0 5,022 3,170 1,852 1,852 עמק יזרעאל עמק יזרעאל 26

 1.2 7,964 0.0 7,964 7,964 - - הרץ -חיפה  הרץ -חיפה  27

28 
 רקפת  -טבעון 

 4,571 רקפת  -טבעון 
6,024 16,290 22,315 2.5 5,265 0.8 

 1,454 רמת ישי 281

29 

 השרון

 7,612 השרון

 - מרום נווה 291 3.3 22,213 1.5 32,443 23,403 9,040

 1,428 הזהב -רעננה  292

 0.2 1,255 0.0 1,255 711 544 544 בית הלוחם -חיפה  בית הלוחם -חיפה  30
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 שם הסניף סניף אב מס'

ה"כ ס
 השתתפויות

-למשוקלל 
2021 

סה"כ 
השתתפויות 

 2021 -ל
 לסניף האב

צבירה מסוף 
  2020שנת  
 

סה"כ 
השתתפויות 
שנתי לסניף 
האב כולל 

 צבירה 

מושבים 
-שנוצלו ב
2021 

יתרת 
השתתפויות 

2022-ל  

זכאות לסניפי 
אב במושבים 
 לאחר צבירה

 1.1 7,450 1.0 14,270 9,301 4,970 4,970 ברידג' פוינט -פולג ברידג' פוינט -פולג 31

32 
 כפר סבא

 3,732 כפר סבא
4,086 18,661 22,747 1.5 12,517 1.8 

 354 רעננה 36

 1.7 11,513 2.5 28,563 20,060 8,503 8,503 פאן 4ברידג'  -גבעתיים  פאן 4רידג' ב -גבעתיים  33

 1.3 8,702 0.0 8,702 6,949 1,753 1,753 הדר -כ"ס  הדר -כ"ס  35

 10.8 73,800 2.5 90,850 69,731 21,119 21,119 אביבים -ת"א  אביבים -ת"א  37

38 
 אם המושבות -פ"ת 

 7,398 אם המושבות -פ"ת 
7,908 17,019 24,927 3.0 4,467 0.7 

 510 ברידג' קורס -פתח תקווה  381

 1.1 7,548 0.0 7,548 6,256 1,292 1,292 מרום נווה -ר"ג  מרום נווה -ר"ג  40

41 

 ירושלים

 13,818 ירושלים

 410 בית הלוחם ירושלים 411 3.6 24,647 2.5 41,697 27,126 14,570

 342 תרבות ירושליםמרכז  412

 0.3 2,116 0.0 2,116 2,116 - - בית בלגיה -י"ם  בית בלגיה -י"ם  43

 0.6 4,390 0.0 4,390 4,136 254 254 אילה -הרצליה  אילה -הרצליה  44

49 

 רמת אלון -חיפה 

 1,186 רמת אלון -חיפה 

 1,820 יקהרמת אלון צב -חיפה  491 0.9 6,331 1.0 13,151 10,145 3,006

 - אבא חושי -חיפה  48

 2.9 19,501 3.0 39,961 36,871 3,090 3,090 מרכז הברידג'  -י"ם  מרכז הברידג'  -י"ם  50

 1.0 6,646 0.0 6,646 4,816 1,830 1,830 נתניה נתניה 51

 0.6 3,872 0.0 3,872 2,097 1,775 1,775 קדימה -חדרה  קדימה -חדרה  53

54 
 קיסריה

 888 קיסריה
888 5,343 6,231 0.0 6,231 0.9 

 - בית יצחק ועד מקמי 541

 2.2 14,734 0.0 14,734 11,576 3,158 3,158 עמיחי -זכרון יעקב  עמיחי -זכרון יעקב  55

 1.6 10,930 2.0 24,570 19,810 4,760 4,760 ויצו -פ"ת  ויצו -פ"ת  56

 3.8 25,988 0.0 25,988 22,728 3,260 3,260 קרית אונו -ן סביו קרית אונו -סביון  60

 0.3 1,966 0.0 1,966 371 1,595 1,595 ראשון לציון ראשון לציון 62

 1.3 8,906 2.5 25,956 19,850 6,106 6,106 מרכז ספורט  -ראשל"צ  מרכז ספורט  -ראשל"צ  63
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 שם הסניף סניף אב מס'

ה"כ ס
 השתתפויות

-למשוקלל 
2021 

סה"כ 
השתתפויות 

 2021 -ל
 לסניף האב

צבירה מסוף 
  2020שנת  
 

סה"כ 
השתתפויות 
שנתי לסניף 
האב כולל 

 צבירה 

מושבים 
-שנוצלו ב
2021 

יתרת 
השתתפויות 

2022-ל  

זכאות לסניפי 
אב במושבים 
 לאחר צבירה

64 
 בית מכבי -ראשל"צ 

 1,754 בית מכבי -ראשל"צ 
1,940 12,154 14,094 0.0 14,094 2.1 

 186 קנטרי בת ים 641

 0.3 2,330  2,330 1,397 934 934 פיתוח -הרצליה  פיתוח -הרצליה  67

  0.1 -      765 - 0.0 765 - 1,023  - 258 258 ערד ערד 68

69 
 ההגנה -רעננה 

 4,524 ההגנה -רעננה 
4,524 18,030       22,554  1.0 15,734 2.3 

 - מועדון הזהב רעננה 691

70 
 בית הברידג' -ב"ש 

 2,592 בית הברידג' -ב"ש 
3,524 9,734       13,258  0.0 13,258 1.9 

 932 להבים 701

  0.2 -      1,054 - 1.5  9,176         6,878 2,298 2,298 חברי הנגב -ב"ש  חברי הנגב -ב"ש  71

 0.7 4,970 0.0  4,970         4,012 958 958 אשקלון אשקלון 72

 4.2 28,553 0.0  28,553       19,354 9,200 9,200 רחובות רחובות 73

 0.8 5,265 0.0  5,265         4,275 990 990 אילת אילת 74

75 
 אשדוד

 2,540 אשדוד
2,830 12,909       15,739  0.0 15,739 2.3 

 290 תת סניף מועדון יבנה 751

 0.7 4,924 0.0  4,924         3,736 1,188 1,188 רדכיכפר מ כפר מרדכי 76

 0.4 3,063 0.0  3,063         2,847 216 216 מועצת יואב מועצת יואב 77

 4.6 31,065 0.0  31,065       20,576 10,489 10,489 מועדון הברידג' רחובות מועדון הברידג' רחובות 78

 2.6 17,452 0.0  17,452       13,620 3,832 3,832 נס ציונה נס ציונה 79

 0.4 2,738 0.0  2,738         1,050 1,688 1,688 מודיעין מודיעין 80

81 
 קבוצי צפון

 336 קבוצי צפון
544 5,031         5,575  0.0 5,575 0.8 

 208 עמק המעינות 811

 0.5 3,098 0.0  3,098         2,752 346 346 קיבוצי דרום קיבוצי דרום 82

83 

 כפר תבור

 874 כפר תבור

 - טבריה 831 0.0 163 0.0  163            711 - 874

 - עפולה 832

85 
האקדמיה  -ת"א 

 לברידג'
 1.7 11,575 0.0  11,575       9,501 2,074 2,074 האקדמיה לברידג' -ת"א 
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 נספח ב': אפשרויות מימוש המושבים

 שימו לב:

מנת שלא יאבדו זכאויות לתחרויות ארציות, החליטה ועדת נ.א ומושבים להאריך את תוקף מימוש המושבים  על .1

 כולל. 2023המצוינים במסמך זה עד שנת 

 (. 24/ פעמיים  36/  30סניף יוכל לבחור את סוג התחרות שהוא מעוניין לקיים ) .2

 .ידיים 36/  30ושבים של עבור מ ניתן לנצל עד לשליש ממספר המושבים שהוקצה למועדון .3

 (.2*24, 36, 30)סוף שבוע בניתן לקיים כל סוג של מושב  .4

 .1קיום תחרות קצרה באמצע שבוע, תחושב כמושב  .5

 מושבים. 1.5-קיום תחרות קצרה בסוף שבוע, תחושב כ .6

 ר.מושבים כפי שהיה בעב 2כל השבוע ללא הגבלות ותחושב כ ידיים( ניתנת למימוש  48מושבית )-תחרות דו .7

 ה' ביתר המחוזות.-אמצע השבוע = ימי ג' במחוז מרכז, א חשוב: .8

 
כמות  סוג תחרות

 ידיים

שווי 

 במושבים 

 הערות מימוש

 1 30 חד מושבית

1.5 

 באמצע שבוע

 בסוף שבוע

 המושביםמסה"כ  1/3עד 

 1 36 חד מושבית

1.5 

 באמצע שבוע

 בסוף שבוע

 המושביםמסה"כ  1/3עד 

 ם.ידיי X 18 2פורמט התחרות 

 שני המושבים יתקיימו באותו היום

 אין הגבלת כמות. בימי ג' או בסופי שבוע. 2 48 דו מושבית

 רצופים. ימי ג' 2ניתן לפצל לפעמיים במשך 

 

 נספח ג': דוגמאות לאפשרויות מימוש המושבים

  שליליתשארית  (1

  מושבים. 3.3לסניף קיימת זכאות של 

  מושבים(. 1.5שבוע )מחושב כ  ידיים בסוף 30הסניף קיים תחרות אחת של 

 ( 2*  24הסניף לא יכול לקיים יותר תחרות קצרה ולכן בחר לקיים תחרות דו מושבית.) 

  מושבים -0.2ונותרה יתרה שלילית של מושבים  3.5בסה"כ הסניף ניצל. 

 זו תעבור לשנה העוקבת. שלילית יתרה 

 

  חיוביתשארית  (2

  מושבים. 9לסניף קיימת זכאות של 

 מושבים( 3-)שווה ערך ל ידיים בסופ"ש  36ו  30תחרויות של  2ר לקיים הסניף בח. 

  תחרויות דו  2יתרת המושבים יכולים להיות מנוצלים רק לתחרויות דו מושביות. הסניף בחר לקיים

 (. 2*24מושביות )

  מושבים 2נותרה לו יתרה של ומושבים  7בסה"כ הסניף ניצל. 

 .יתרה זו תעבור לשנה העוקבת 


