המרצה
גלעד אופיר

נושא השיעור

הקישור

1

Plan, Count, Plan

10.08.2016

2

"משהו לדבר עליו" – היריבים התבלבלו במכרז ,מה עושים?

22.11.2017

3

משהו לדבר עליו – שדרוג הפתיחה

26.11.2017

4

משהו לדבר עליו – הערכות יד

26.11.2017

5

"משהו לדבר עליו" – הסקת מסקנות מהכרזות המתנגדים

28.11.2017

6

משהו לדבר עליו – Lead Directing Double

06.12.2017

7

הסיכוי היחידי!

12.12.2017

8

הקפטן של המכרז – הרצאת בוקר בפסטיבל אילת

16.12.2017

9

נקודות או לקיחות ,זו השאלה!

26.12.2017

10

שאלה לאסים? שאלה לאלופים!

26.12.2017

11

פתרון חידת 5.1.18

05.01.2018

12

תרגול שיטת  2על  – 1תרגיל 1

07.01.2018

13

חידה 20.1.18

20.01.2018

14

Creadting Hands Guide

20.01.2018

16

פתרון חידה מתאריך 20.1.18

10.02.2018

17

על פתיחות ,קיו-בידים וסימונים

11.02.2018

18

הדרך הקלה לכפל השלילי – תרגיל 1

13.02.2018

19

משחק היד – עצרו שניה!

17.02.2018

20

משחק היד – נגעת? נסעת!

23.02.2018

21

המכרז התחרותי –  5נקודות? למי אכפת!

23.02.2018

22

חוק ה – 20-אפשר לפתוח? חובה!

07.03.2018

23

בירורים ,בירורים – הכרזות סלם!

07.03.2018

24

אליפות הארץ הפתוחה לזוגות – גולש בכדורת חלק א

29.04.2018

25

אליפות ישראל הפתוחה לזוגות – חוק סך הלקיחות

04.05.2018

26

פסטיבל גוברידג' – חגיגת ברידג' וספא בבולגריה  – 2018הרצאה 1

27.05.2018

27

פסטיבל גוברידג' – חגיגת ברידג' וספא בבולגריה  – 2018הרצאה 2

28.05.2018

28

פסטיבל גוברידג' – חגיגת ברידג' וספא בבולגריה  – 2018הרצאה 3

28.05.2018

29

מינימום מקסימום  – NT4פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה 52

01.07.2018

30

פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה – 52-סלמים סלמים

05.07.2018

31

חידת הכרזה 5.7.18

05.07.2018

32

משיב חלש מאוד… האמנם?

07.07.2018

33

Exclusion Blackwood

08.07.2018

34

 NT5מינימום מקסימום

15.10.2018

35

-The Special Signal – Trump suitהאיתות המיוחד

15.10.2018

36

לראות את התמונה המלאה

17.10.2018

37

מרום נווה הרצאת העשרה – משחק היד

23.10.2018

38

מבוא לתכנון משחק היד בחוזה ללא שליט – חלק א – הקלפים הקטנים

26.10.2018

39

תזמון וכניסות – מבוא לתכנון משחק היד ללא שליט חלק ב'

28.10.2018

40

אין סודות

09.11.2018

41

איתותים – קוצר בדומם ,במה ממשיכים?

13.11.2018

42

תקשורת בהגנה

20.11.2018

43

מרצה שהלך לאיבוד ועקרונות משחק היד ללא שליט א'

26.11.2018

44

התגוננות נגד פתיחה  1נו טראמפ "חלש"

02.12.2018

45

תרגול לבנסול והתמודדות עם התערבויות לאחר NT1

11.12.2018

46

הערכת היד – "שבירת" טרנספרים

16.12.2018

47

החיפזון מן השטן

18.12.2018

48

משחק מלא במיינור ,האמנם?

01.01.2019

49

הרצאה מלאה – פתיחה חזקה  2קלאב ,השיטה המודרנית

27.01.2019

50

העולם שייך "לחלשים"

28.01.2019

51

מוסכמת  Don'tלאחר פתיחת  – NT1התלבטויות והמשכים

05.02.2019

52

"דילמת החוזה הטוב" – שיקולי טופ-בוטום

06.02.2019

53

קדימה מ-ל-ח-מ-ה (שיקולי טופ-בוטום)

06.02.2019

54

משחק היד – טכניקת פיתוח סדרות בחוזה עם שליט

14.02.2019

55

משחק היד – ניתוח המכרז! הרצאת אורח עם חן שגב

16.02.2019

56

קרנבל במכרז או במילים אחרות – לא פגיע! הרצאת אורח עם חן שגב

17.02.2019

57

חיפוש מייג'ורים לאחר  NT1חובה או רשות?

19.02.2019

58

המכרז – לחץ ,לחץ ,לחץ!!!

22.02.2019

59

המכרז – טעימה ממוסכמת  Inverted Minorsולא רק

27.02.2019

60

הכרזות הזמנה והערכת היד

05.03.2019

61

הכרזות הקרבה – שיקולי פגיעות :הרצאה חובה!

05.03.2019

62

על חוק ה 8-שמעתם?

05.03.2019

63

גרבר ו NT4-מינימום מקסימום מתקדם

14.04.2019

64

"עולם ה – "30-מוסכמת ספלינטר!

05.06.2019

65

הרצאת העשרה כפ"ס – הערכת היד

13.06.2019

66

פסטיבל  GoBridgeה :2-שקט ,משחקים!

06.07.2019

67

פסטיבל  GoBridgeה :2-מ-ל-ח-מ-ה!

07.07.2019

68

טעימה מהתלבטויות הפותח החזק בהכרזתו השנייה

05.02.2019

69

Riddle n.16

26.07.2019

70

הגנה-מסתורי היד השלישית

28.08.2019

71

דאבל טייקאאוט מאוחר

29.08.2019

72

משחק היד – לקיחות על הרצפה!

04.09.2019

73

משחק ההגנה – הבעיה בשיטת "אי-זוגי/זוגי"

07.09.2019

74

Solution to Riddle n.16

02.08.2019

75

Solution to Riddle n.11

24.05.2019

76

Riddle n.3

12.02.2019

77

Solution to Riddle n.1

01.02.2019

78

Solution to Riddle n.3

04.02.2019

79

Riddle n.3

12.02.2019

80

הכפל הגדול "מאוד"

11.11.2019

81

הערכת היד לאחר שהשותף התערב NT1

11.11.2019

82

עקרונות משחק היד ללא שליט – דוגמה 1

27.11.2019

83

עקרונות משחק היד ללא שליט – דוגמה 2

27.11.2019

84

הכרזת נו טראמפ במצבי לחץ

21.01.2020

85

חלוקות רעות? קטן עלינו

21.01.2020

86

עולם ללא התערבויות

23.01.2020

87

היריבים התערבו ועשו בעיות? הגיע יום התשלום

24.01.2020

88

הקלות שבטעות (א') הסרטון שכל אחד חייב לראות

02.02.2020

89

הקלות שבטעות (ב') הסרטון שכל אחד חייב לראות

02.02.2020

90

סדרת שליט חלשה ,האימה…

02.02.2020

91

מהו קוצר? זאת השאלה…

02.02.2020

92

Riddle n.30

21.02.2020

93

Solution to Riddle n.30

28.02.2020

94

זה הקטן גדול יהיה!

29.02.2020

95

העיכוב – בחיים צריך לקחת סיכונים…

01.03.2020

96

תכנון משחק היד – שילוב הסיכויים

07.03.2020

97

שיעור לדוגמה :פרקטיקה בברידג' והערכת היד

27.05.2020

98

Riddle n.37

29.05.2020

99

Solution to Riddle n.37

05.06.2020

100

הסוד מאחורי טבלת הטווחים – הכרזות מחייבות או לא מחייבות

10.09.2020

