
 ?איך ממלאים כרטיס שיטות

 קובי שחר

כרטיס השיטות מסכם את ההבנות והמוסכמות של השותפות. בכל התחרויות המאורגנות על ידי 

כרטיס השיטות יכול לשמש את  ההתאגדות יש חובה להציג כרטיס שיטות הממולא כנדרש.

-היריבים כדי להבין את הסכמותיכם במהלך המכרז וכן כדי לעזור למנהל התחרות במקרה שיש אי

 הסכמה בין השותפים לגבי ההסבר שניתן במהלך המכרז.

 

 ניתן להוריד קבצים עם טופס של כרטיס השיטות מאתר ההתאגדות

 <טפסים(:-<הורדות-)מידע שימושי

 

 



 :בנוסף לכרטיס שיטות ריק למילוי על ידי השחקנים ניתן להוריד כרטיסי שיטות מלאים

 

מחייב למשחק. מומלץ  2/1כרטיסי השיטות המוצעים הם על פי הסטנדרט הישראלי וכן בשיטת 

ואף רצוי לבדוק כי השיטה המוצעת תואמת את כל הסכמי השותפות וניתן לערוך את הקובץ 

 .המתאים לצורך התאמות

מטרת הסבר זה היא להבהיר כיצד יש למלא את כרטיס השיטות. המטרה איננה ללמד ברידג'! 

בכל מקרה של אי בהירות בנוגע לפיכך לא יינתן הסבר מקיף לגבי כל קונבנציה המוזכרת בהמשך. 

 למשמעות של הכרזה או קונבנציה כדאי להתייעץ עם מורה/עמית לצורך הבהרת הנושא.

  



 כרטיס השיטות? כיצד ממלאים את

מומלץ למלא את כרטיס השיטות יחדיו, על ידי שני בני הזוג. זו הזדמנות מצוינת לבדוק שאכן אתם 

 משחקים באותה השיטה.

 נתחיל בפינה הימנית העליונה של הטופס ונתקדם בכיוון מטה לאורך העמודות.

בהתאגדות )במיוחד לאלו . רצוי להוסיף את מספר החבר ראשית יש למלא את שמות השותפים

 וכן את שם השיטה )סטנדרט ישראלי, אקול, פרסיזן..(. שלא בטוחים מה מספר החבר שלהם..(

 

 

 :טופס נמלא תיאור כללי של השיטהשל הבחלק השני 

 

 הבסיס של שיטת ההכרזה. – NT1מקום לציין את תחום הנקודות של הכרזת הזה 

בשל המחסור . 2ותשובה בגובה  NT1, תשובה של 1כמו כן נציין תיאור כללי של פתיחות בגובה 

 במקום נשתמש בקיצורים מקובלים, למשל:

M1 –  של אחת מסדרות המייגו'ר 1פתיחה בגובה 

m1 –  של אחת מסדרות המיינור 1בהתאמה, פתיחה בגובה 

1F – forcing 1 round )מחייב לסיבוב אחד( 

GF – Game Force.מחייב למשחק מלא , 

  



 החלק הבא כולל הכרזות פתיחה נוספות וכן הכרזות מיוחדות אחרות:

 

 באזור זה ניתן להוסיף הערות לגבי סגנון ההכרזה של השותפות, למשל אם הגישה היא אגרסיבית

 או שמרנית.

סדרות או כל מוסכמה אחרת לתיאור יד של שתי  (Ghestemלמשתמשי קונבנציית גסטם )

אין להסתפק בציון שם הקונבנציה בלבד אלא לציין את המשמעות של כל  – בהכרזת התערבות

 הכרזה. למשל:

 

 

 Rareגם אם אינכם נוהגים להשתמש בהם כדאי לכתוב (: PSYCHICSבנוגע לקריאות סייק )

)לעיתים נדירות(, כדי להשאיר את האופציות פתוחות אם פתאום תרגישו שזהו המהלך הנכון 

 לבצע.

  



 :הובלות פתיחהנעבור לעמודה הבאה ובראשה 

 

. את הגישה הכללית של הובלות הפתיחה כנגד חוזה בסדרה או ללא שליט נתארבחלק הראשון 

(. שימוש בקונבנציות לגבי Middle, Up, Down) MUDבדוגמא המצורפת הגישה היא: שני/רביעי, 

 כאן. ן( יצויjournalistהובלת הפתיחה )למשל 

שמאלית )כנגד בחלק השני נמלא צירופי סדרות שבהם אנו מובילים עם הקלף המציין בעמודה ה

 חוזה בסדרה וכנגד חוזה ללא שליט(.

בצירופים  H-הינו קלף זוטר נמוך )ה Lo-Xהכוונה לקלף זוטר גבוה ובהתאמה  – Hi-Xהבהרה: 

 (.Honourאלו הינו נכבד 

 

 איתותים

 

כאן יש לפרט את שיטת האיתות של השותפות. יש הבחנה בין איתות כאשר החוזה בסדרה או 

כן יש עמודה נפרדת לכל אחד מהמקרים הבאים: כאשר השותף הוביל ללקיחה, ללא שליט. כמו 

 כאשר הכרוז הוביל ללקיחה וכאשר השחקן משליך.

בדוגמא המצורפת מצוין כי עדיפות ראשונה היא לאיתות מעודד/לא מעודד )קלף גבוה=מעודד(, 

ועדיפות שלישית  עדיפות שנייה היא למספר הקלפים בסדרה )קלף גבוה=מספר זוגי של קלפים(

 היא להעדפת סדרה אחרת.

 , הנפוצה בין שחקנים רבים בארץ( יש לפרט כאן.Italianשיטות איתות אחרות )למשל שימוש ב



 דאבלים

 

במרבית המקרים  באזור זה יש לפרט את כל ההסכמות של השותפות בנוגע לקריאת דאבל.

קריאה זו איבדה את המשמעות הטבעית שלה )להעניש את היריבים( וכאן המקום לציין את כל 

 המוסכמות של השותפות של דאבל במצבים שונים.

משמעותו רביעייה בסדרת  4OMהבהרה: בדוגמה למעלה, בתיאור של "נגטיב דאבל" הביטוי 

 .in Other Major 4 – המייג'ור האחרת )שלא הוכרזה(

 

העמודה השלישית בחלקו הראשון של הטופס מוקדשת להכרזות במכרז תחרותי ולהגנות שבהן 

 משתמשת השותפות כנגד הכרזות שונות של המתנגדים.

 

 גם כאן כדאי לציין את סגנון ההתערבות של השותפים: שמרני/אגרסיבי.

והכרזה במצב של פתיחת המכרז מחדש יש לציין את המשמעות של הכרזת התערבות 

(reopening.כמו כן יש לציין את הגישה הכללית של תשובות להכרזת אוברקול במקרים השונים .) 

 

, בין אם מיד לאחר הפותח ובין אם במצב NT1אזור נפרד מוקדש למשמעות של הכרזת אוברקול 

 . כמו כן יש לציין את הגישה הכללית לתשובות להכרזות אלו.של פתיחת המכרז מחדש

 



 הכרזת התערבות בקפיצה

 

כאן יש להסביר את המשמעות של הכרזות התערבות בקפיצה. רצוי לציין את תחום הנקודות 

  וכן את מספר הקלפים בסדרה המוכרזת. לו שהשותף מצפה

כרגיל יש להוסיף את הגישה הכללית של התשובות להכרזות אלו: בדוגמה מצויין כי הכרזת סדרת 

 ( היא הכרזה מחייבת והכרזת סדרה חדשה הינה טבעית ולא מחייבתCue-Bidהמתנגדים )

(Non-Forcing). 

 

 בחלק הבא נפרט את המשמעות של הכרזת סדרת המתנגדים ואת התשובות להכרזה זו.

 

כלל הכרזות אלו הינן חלק ממוסכמה המראה שתי סדרות. כאמור יש לציין את שם בדרך 

 המוסכמה ואילו סדרות בדיוק מראה הכרזה זו.

 

 

בחלק זה יש לפרט את הכלים/מוסכמות שהשותפות משתמשת בהם כנגד הכרזות שונות של 

 ( והכרזות פתיחה חזקות.preemptive, הכרזות מנע )NT1המתנגדים: 

, לאנדי( ולפרט את DONTיש לציין את שם הקונבנציה בשימוש )קאפאלטי,  NT1למשל כנגד 

 המראה סדרה ארוכה כלשהי(. 2משל המשמעות של דאבל וכל אחת מההכרזות המיוחדות )ל

 

 



 

יש, של הסכמות השותפות השיטות מיועד לשינויים, אם האזור האחרון בחלקו הראשון של כרטיס 

(. יש לציין את המשמעות של Take-out Doubleכאשר המתנגדים נכסנו להכרזה בקריאת דאבל )

דאבל וכן האם יש שינוי במשמעות של הכרזות שונות לאחר התערבות זו או שהכל -קריאת רי

 (.system-onכרגיל, תוך התעלמות מההפרעה )

 

  



חלקו השני של כרטיס השיטות מוקדש ברובו להכרזות הפתיחה, התשובות להן ותיאור כללי של 

 השיטה בהמשך, עם או בלי התערבות מצד המתנגדים.

 

פתיחה )עמודה שמאלית( יש לציין האם היא הכרזה מלאכותית )כלומר איננה כנגד כל הכרזת 

 המתארת יד חזקה(. 2תארת יד עם הסדרה שהוכרזה, למשל פתיחה מ

בעמודה הבאה יש לציין כמה קלפים יש לפותח בסדרה שהוכרזה. עמודה זו חשובה במיוחד עבור 

קלפים בסדרה ויש כאלו המשחקים  3מבטיח  1. יש המשחקים כי 1-ו 1הכרזות הפתיחה 

 שיש ארבעה קלפים בסדרה.

בעמודה הבאה יש לציין עד איזה גובה המשמעות של דאבל מצד המשיב היא נגטיב דאבל, לאחר 

 התערבות של המתנגד.

  



 

 חר מכן.עבור כל שורה בטבלה זו יש להוסיף תיאור של ההכרזה והסבר כללי על ההמשכים לא

, 3נק"ג והיא חלשה יותר מהכרזת  6-9/10מראה  1בתמיכה לפתיחה  2למשל אם הכרזת 

 יש לציין זאת בעמודת התשובות כפי שמופיע בדוגמה.

חזקה יותר מתמיכה  2, שבהם Inverted Minorsאם השותפות הסכימה לאמץ את גישת 

 יש לעדכן את הטבלה בהתאם: נק"ג 10ומבטיח + 3בקפיצה לגובה 

 

 

 עבור הכרזות פתיחה בסדרות המייג'ורס יש לציין את שיטת התשובות.

 

 מחייב למשחק נציין כי 2/1למשל עבור שותפות המשחקת בשיטת 

NT1 ( 1מחייב לסיבוב נוסףF וכי סדרה חדשה בגובה )2 ( 2מחייבת למשחקx=GF.) 

קלפים בסדרת הפותח יצוינו גם  4וברגן לתיאור תמיכה של  NT2שימוש בהסכמים כגון ג'ייקובי 

 הם כאן.

  



בחלקו האחרון של הטופס )פינה ימנית תחתונה של הדף השני( יש לפרט את המוסכמות לגבי 

 הכרזות בגובה גבוה:

 

נוסיף  (.1430והאם התשובות הן סטנדרטיות )או שאולי  RKCB-יש לפרט את השימוש ב

 מוסכמות נוספות שבהן השותפות משתמשת כאשר ההכרזה מתקדמת לכיוון סלאם.

 

 

מטרת תקציר זה היא לתת הנחייה ראשונית לגבי מילוי כרטיס השיטות. שאלות המתעוררות 

ות וינהלי התחרבמהלך העבודה המשותפת של השותפות בהשלמת הטופס ניתן להפנות למ

 במועדון בו אתם משחקים.

 

 בהצלחה!

 


