
 המרצה
 

 הקישור נושא השיעור

 16.05.2016 שיעור מלא! –)הפותח(  1שיעור  –סמינר הטמעת היסודות  1 ברק ליברמן

 16.07.2017 טעויות נפוצות של המשיב לפותח בסדרה –טעויות נפוצות של שחקני ברידג'  2

 12.08.2017 והפעם בנושא פתיחה חזקה! –טעויות נפוצות של שחקני ברידג'  3

 29.07.2017 טעויות נפוצות בהכרזת טרנספר –טעויות נפוצות של שחקני ברידג'  4

 16.07.2017 טעויות נפוצות של מכריז האוברקול… והפעם –טעויות נפוצות של שחקני ברידג'  5

 1NT 22.07.2017מה עושים אחרי פתיחה של  והפעם –טעויות נפוצות של שחקני ברידג'  6

 16.07.2017 טעויות נפוצות של המשיב לטייק אאוט דאבל… והפעם –טעויות נפוצות של שחקני ברידג'  7

 14.03.2018 …כשיש נקודות ואין מה להכריז 8

 25.06.2018 הרצאת סדרה רביעית מחייבת 9

 26.04.2016 עקיפה הפוכה –חלק א'  –פיתוח סדרה  10

 30.04.2016 עקיפה כפולה –חלק ב'  –פיתוח סדרה  11

 05.04.2016 סדרת שליט חלשה –חלק ג'  –פיתוח סדרה  12

 22.05.2016 עקיפה עמוקה –חלק ד'  –פיתוח סדרה  13

 13.04.2016 טראמפ של הפותח-נו 1לאחר הכרזת  –ההכרזה השנייה של המשיב  14

 17.04.2016 טעימה קטנה –)הפותח(  1שיעור  –סמינר הטמעת היסודות  15

16 Bridge Beginners Course 28.12.2016 

 19.08.2017 'להעלות את הסיכויים' –לייב  פייסבוק 17

 10.10.2018 הפותח – 1שיעור  –סמינר הטמעת היסודות  18

 09.05.2019 השותף פתח ואין לי נקודות מה עושים 19

 16.05.2019 2-ברידג' ה-פסטיבל גו –הרצאה על משחק היד  –"לילד יש פוטנציאל"  20

 12.06.2019 ספירת נקודות וחלוקת היריב – 53-פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה 21

 15.11.2019 1-טעימה מהשיעור ה –הטעמת היסודות )חלק ב'( סמינר  22

 06.03.2020 מה? הפותח גם יכול לקרוא דאבל?! Support Double -כפל תמיכה 23

 02.03.2020 הפתיחה מחדש –בלנסינג  24

25 Puppet Stayman 10.05.2020 

 16.05.2020 כפל הוצאה 26

 \11.06.2020 #1חידה מספר  –העשרה שיעורי  27

 11.06.2020 #2חידה מספר  –שיעורי העשרה  28

 14.06.2020 סדרתי חלש-משיב דו – #2פתרון חידה מס'  29

 17.01.2021 #3פתרון חידה  30

 16.01.2021 #7פתרון חידה  31
 

 Bridge Base Online 05.11.2021הרשמה לאתר  32

 

https://www.youtube.com/watch?v=KmOhw-rM0wc
https://www.youtube.com/watch?v=ntXzWmwL20g
https://www.youtube.com/watch?v=ZO9z691M_7M
https://www.youtube.com/watch?v=7QHfrUp7cXI
https://www.youtube.com/watch?v=dwhup-Y_vZw
https://www.youtube.com/watch?v=HAFp-kScJ44
https://www.youtube.com/watch?v=r83vpmbGgJc
https://www.youtube.com/watch?v=CBagizb3Km8
https://www.youtube.com/watch?v=JPLFU6UMcBw
https://www.youtube.com/watch?v=C75AvgZQ-qA
https://www.youtube.com/watch?v=3mCvkN6V760&list=PLP9pXRpPBjKJCb7Ndh-c5oh_bjjuzTTpz&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=4RVVe0-nKPE&index=3&list=PLP9pXRpPBjKJCb7Ndh-c5oh_bjjuzTTpz
https://www.youtube.com/watch?v=G9vNcPtXWpc&index=4&list=PLP9pXRpPBjKJCb7Ndh-c5oh_bjjuzTTpz
https://www.youtube.com/watch?v=vS37V_RIXNw
https://www.youtube.com/watch?v=XQQG4sVWLTY
https://www.youtube.com/watch?v=WwUrkZiJujE
https://www.youtube.com/watch?v=ya_G9bBD39U
https://www.youtube.com/watch?v=LW4YBtd5liw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ZBjayoWSlWosBk-nO5e8KJqyE1fdAknPlqZ8m9hLEUqtb8bEqvYsVrx4
https://www.youtube.com/watch?v=LOjqpeVjvyM
https://www.youtube.com/watch?v=HJH4DitGwnQ
https://www.youtube.com/watch?v=j8XttKq35TA&list=UUuqZBwm7pO7lr2Lth6wzwVQ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=wtXLpog1Ths&list=UUuqZBwm7pO7lr2Lth6wzwVQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=vJvynJzHmCI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3v7PA0vCkAPGbQTi1dO6PlWuIk2tqeDdZD2SkYlC60OZI2GQBmRUX8FYI
https://www.youtube.com/watch?v=ja9AR9sShmU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3uPesngOWskqZIbh8ewWqzMpH8iRVnfBaK-eGXLVdQmVekRGQ0pBXdT6k
https://www.facebook.com/watch/live/?v=629870367605273&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/?v=603360603861883&external_log_id=d7c0cb11c1484071b1592caf81038543&q=%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%94%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%20%D7%9B%D7%A4%D7%9C%20%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=eRP-tdLR4WQ
https://www.youtube.com/watch?v=oDF9vxdgPqE
https://www.youtube.com/watch?v=Ccuxr-HWAA4
https://www.youtube.com/watch?v=uLFJRjdYBCQ
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2xcFvdUUliLl14DovAWQEkvLs8CZZEsa23o0jHkD7zigEWAgFHM5_XKIU&v=sXE3-Yh1yB8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VYJep7Dw5vU

