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לאחר התנסות באפשרויות השונות של התוכנה ניתן לערוך את שיטת ההכרזה של השותפות שלכם. 

 רבה להכנסת הצירופים השונים של ההכרזות. ברור כי נדרשת עבודה

קבצים המרכיבים את הבסיס של שיטת הכרזה סטנדרטית. אני לא מתיימר לכלול את  כאןמצורפים 

כל צירופי ההכרזות האפשריים אבל אוסף קבצים אלו יכול להיות התחלה טובה לעבודה עם 

 האפליקציה.

 לתמיכה במייג'ור. Bergenוכוללות שימוש בקונבנציית  over 1 2השיטה שנבחרה היא 

הוסיף קבצים לרשימה זו, בין אם הרחבה של השיטה הסטנדרטית ובין אם אני מתחייב להרחיב ול

 קונבנציות מיוחדות שניתן לשלב בקלות במרבית שיטות ההכרזה.

 

בפיתוח התוכנה בחרתי שלא להתעסק עם ניהול הקבצים, אפשר לעשות זאת בקלות בעזרת סייר 

( BridgeBidding.iniשל התוכנה ) (. ההמלצה היא להוסיף לקובץ ההגדרותfile explorerהחלונות )

 את השורה הבאה:

SystemFolder=C:/BridgeBiddingFiles/OurSystem 

BSI (Bidding Sequence Information )שינוי מיקום התיקייה המכילה את קבצי ע"י כך נגדיר 

הנמצאים כאן יש  BSI-. את כל קבצי ה)הערך המוצג הוא דוגמא בלבד( המרכיבים את השיטה.

 בדוגמא הנתונה(. C:/BridgeBiddingFiles/OurSystemלהעתיק לתיקייה שבחרתם )

 מומלץ לצאת מהתוכנה כאשר מבצעים שינויים בתיקיית השיטה.

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/0B-htmg3yOedxdnd0SGFtTzhNTGM
https://drive.google.com/drive/folders/0B-htmg3yOedxdnd0SGFtTzhNTGM


 :הושמטה( BSI)הסיומת  רשימת הקבצים הראשונית כוללת את הקבצים הבאים

1NT-forcing 

2NT-by-responder 

Advancer-Overcall 

Advancer-Overcall-in-NT 

Advancer-Overcall-with-Support 

Bergen 

Bergen-Raises 

Big-Double 

Gambling-3NT 

Game-Try-Double 

Jacoby-2nt 

JumpShift 

Limit-or-Better 

Negative-Double 

New-minor-Forcing 

Opener-2nd-bid 

Opener-rebids-1NT 

Opener-rebids-2NT 

Opener-ReverseBid 

Opener-supports-Responder 

OpeningBids-level-1 

OpeningBids-level-2 

OpeningBids-level-3 

OpeningBids-strong-2C 

Overcall-1NT 

Overcall-level-1 

Overcall-level-2 

Puppet-Stayman 

Quantitative-over-1NT 

Reply-to-1NT 

Reply-to-1NT-transfers 

Responder-after-Overcall 

Responder-after-TO-double 

Responder-First-Bid 

Stayman 

Takeout-Double 

Texas-transfers 

Two-Over-One 

 

 

 

 

 



 כל תוספת של קבצים נוספים תופיע כאן עם תאריך העדכון:
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InvertedMinors (conflicts with Responder-after-TO-double) 

Lebensohl-after-1NT 

Lebensohl-reply-to-TOD-over-weak2 

Ogust (text in OpeningBids-level-2 was modified) 

Gerber 

DONT (Defense Over NT)    * 

Cappelletti                             * 

Support-Double 

Puppet-Stayman-over-2NT 

Mixed-Raises 

Minor-Suit-Stayman-over-2NT 

 

Trial-bids 

4th-suit-forcing 

Breaking-Transfer-to-Major 

Opener-2nd-bid-after-intervention 

Opener-JumpRebid 

Responder-Second-Bid 

Responder-Reverse-Bid 

Response-to-WeakTwo 

Stayman-non-forcing (replacing "Stayman" from the original submission) 

Response-to-2NT 

Quantitative-over-2NT 

Responsive-double 

Balancing-Over-Minor 

Balancing-Over-Major 

JumpShift-Continuation 

JumpShift-after-1NT-Continuation 

 

 

 * ראו הערה בדף הבא

  



של המתנגדים.  NT1לרשימת הקונבנציות נוספו שתי קונבנציות שמטרתן הפרעה לאחר פתיחת * 

בתיקיית השיטה שלנו. אם נוסיף את שתיהן יופיע ההסבר עבור  יש לבחור את אחת מהן ולשלבה

 :. למשלשתי השיטות

 
 

 
 



 תכניות לעתיד

 צירופי ההכרזות של בסיס השיטה.הקבצים הכוללים את הרחבת . 1

 הוספת קונבנציות מיוחדות המקובלות ע"י שחקנים רבים.. 2

 

 

 הצעות נוספות.תגובות ואני אשמח לקבל 

 

 תודה ובהצלחה,

 קובי שחר  

Toolbox.bridge@gmail.com 
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