
 המרצה
 

 הקישור נושא השיעור

 Plan, Count, Plan 10.08.2016 1 גלעד אופיר

 22.11.2017 היריבים התבלבלו במכרז, מה עושים? –"משהו לדבר עליו"  2

 26.11.2017 שדרוג הפתיחה –משהו לדבר עליו  3

 26.11.2017 הערכות יד –משהו לדבר עליו  4

 28.11.2017 הסקת מסקנות מהכרזות המתנגדים –"משהו לדבר עליו"  5

 Lead Directing Double 06.12.2017 –משהו לדבר עליו  6

 12.12.2017 הסיכוי היחידי! 7

 16.12.2017 הרצאת בוקר בפסטיבל אילת –הקפטן של המכרז  8

 26.12.2017 נקודות או לקיחות, זו השאלה! 9

 26.12.2017 שאלה לאסים? שאלה לאלופים! 10

 05.01.2018 5.1.18פתרון חידת  11

 07.01.2018 1תרגיל  – 1על  2תרגול שיטת  12

 20.01.2018 20.1.18חידה  13

14 Creadting Hands Guide 20.01.2018 

 10.02.2018 20.1.18פתרון חידה מתאריך  16

 11.02.2018 בידים וסימונים-על פתיחות, קיו 17

 13.02.2018 1תרגיל  –הדרך הקלה לכפל השלילי  18

 17.02.2018 עצרו שניה! –משחק היד  19

 23.02.2018 נגעת? נסעת! –משחק היד  20

 1823.02.20 נקודות? למי אכפת! 5 –המכרז התחרותי  21

 07.03.2018 אפשר לפתוח? חובה! – 20-חוק ה 22

 07.03.2018 הכרזות סלם! –בירורים, בירורים  23

 29.04.2018 גולש בכדורת חלק א –אליפות הארץ הפתוחה לזוגות  24

 04.05.2018 חוק סך הלקיחות –אליפות ישראל הפתוחה לזוגות  25

 27.05.2018 1הרצאה  – 2018חגיגת ברידג' וספא בבולגריה  –גוברידג' פסטיבל  26

 28.05.2018 2הרצאה  – 2018חגיגת ברידג' וספא בבולגריה  –פסטיבל גוברידג'  27

 28.05.2018 3הרצאה  – 2018חגיגת ברידג' וספא בבולגריה  –פסטיבל גוברידג'  28

 01.07.2018 52פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה  – 4NTמקסימום  מינימום 29

 05.07.2018 סלמים סלמים – 52-פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה 30

 05.07.2018 5.7.18חידת הכרזה  31

 07.07.2018 האמנם?… משיב חלש מאוד 32

33 Exclusion Blackwood 08.07.2018 

34 5NT 15.10.2018 מינימום מקסימום 

35 The Special Signal – Trump suit-15.10.2018 האיתות המיוחד 

 17.10.2018 התמונה המלאהלראות את  36

 23.10.2018 משחק היד –מרום נווה הרצאת העשרה  37

 26.10.2018 הקלפים הקטנים –חלק א  –מבוא לתכנון משחק היד בחוזה ללא שליט  38

 28.10.2018 מבוא לתכנון משחק היד ללא שליט חלק ב' –וכניסות תזמון  39

https://www.youtube.com/watch?v=mwZrLO2eM5g
https://www.youtube.com/watch?v=4uF6AdN2Jr8
https://www.youtube.com/watch?v=RZkFhwp16-U&index=3&list=PLi4RMV3FVzxFDtinkTp3ochD59-T9tl_l&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=RZkFhwp16-U&list=PUtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=4H_OS919eZ0&list=PUtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=H1DcFZJE6_s&list=PUtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=HhPCLP3HXfg&list=PUtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=6vGQB7x7kog&list=PUtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=jmwRiHaBesA&list=PUtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=6LDaT5bPI9I
https://www.youtube.com/watch?v=paffZq8Fwa8&list=PLi4RMV3FVzxFDtinkTp3ochD59-T9tl_l&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=qRipY9MCziw&list=PLi4RMV3FVzxFDtinkTp3ochD59-T9tl_l&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=MPv9Derrjs4
https://www.youtube.com/watch?v=niFHXgQ1tYM
https://www.youtube.com/watch?v=PZtttghVPww
https://www.youtube.com/watch?v=Hw9W97UONYU&list=PUtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=eR_f7zfivoE&list=PLi4RMV3FVzxFDtinkTp3ochD59-T9tl_l&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ywb-WTJei4k&index=17&list=PUtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ
https://www.youtube.com/watch?v=dPQUgon5fVU&index=15&list=PUtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ
https://www.youtube.com/watch?v=kCYNFDpgjQE&list=PUtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=UD-rpDla_4E&list=PUtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=JbZ_6FYZ4tA
https://www.youtube.com/watch?v=mxYyG0Xu_uY
https://www.youtube.com/watch?v=fi5OdyeTLXc
https://www.youtube.com/watch?v=GgjJKV--Pq4&index=14&list=PUtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ
https://www.youtube.com/watch?v=oSYiAfPi-sM&list=PUtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=CiXf-f6tMsY
https://www.youtube.com/watch?v=LX8eXwzn8x8&index=24&list=PUtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tv6UdfOs_MU&list=PUtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=MhiMDngdOOU&list=PLi4RMV3FVzxFDtinkTp3ochD59-T9tl_l&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=oyKF9ommJ5c&list=PUtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=hyn0IPTiy2c
https://www.youtube.com/watch?v=qjBeBgNE0KU
https://www.youtube.com/watch?v=KUPVWuJbmaM&index=26&list=PLi4RMV3FVzxFDtinkTp3ochD59-T9tl_l
https://www.youtube.com/watch?v=xuActEHDEJ4&list=PUtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=Vq5wTvidcYY&index=22&list=PUtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ
https://www.youtube.com/watch?v=eIKeaSRZwqQ
https://www.youtube.com/watch?v=WWvCu9XHbSQ


 09.11.2018 סודות  אין 40

 13.11.2018 קוצר בדומם, במה ממשיכים? – איתותים 41

 20.11.2018 תקשורת בהגנה 42

 26.11.2018 מרצה שהלך לאיבוד ועקרונות משחק היד ללא שליט א' 43

 02.12.2018 נו טראמפ "חלש" 1התגוננות נגד פתיחה  44

 1NT 11.12.2018תרגול לבנסול והתמודדות עם התערבויות לאחר  45

 16.12.2018 "שבירת" טרנספרים –הערכת היד  46

 18.12.2018 החיפזון מן השטן 47

 01.01.2019 משחק מלא במיינור, האמנם? 48

 27.01.2019 קלאב, השיטה המודרנית 2פתיחה חזקה  –הרצאה מלאה  49

 28.01.2019 העולם שייך "לחלשים" 50

 05.02.2019 התלבטויות והמשכים – 1NTלאחר פתיחת  Don'tמוסכמת  51

 06.02.2019 בוטום-שיקולי טופ –"דילמת החוזה הטוב"  52

 06.02.2019 בוטום(-)שיקולי טופ  ה-מ-ח-ל-קדימה מ 53

 14.02.2019 טכניקת פיתוח סדרות בחוזה עם שליט –משחק היד  54

 16.02.2019 ניתוח המכרז! הרצאת אורח עם חן שגב –משחק היד  55

 17.02.2019 פגיע! הרצאת אורח עם חן שגבלא  –קרנבל במכרז או במילים אחרות  56

 19.02.2019 חובה או רשות? 1NTחיפוש מייג'ורים לאחר  57

 22.02.2019 לחץ, לחץ, לחץ!!! –המכרז  58

 27.02.2019 ולא רק Inverted Minorsטעימה ממוסכמת  –המכרז  59

 05.03.2019 הכרזות הזמנה והערכת היד 60

 05.03.2019 שיקולי פגיעות: הרצאה חובה! –הכרזות הקרבה  61

 05.03.2019 שמעתם? 8-על חוק ה 62

 14.04.2019 מינימום מקסימום מתקדם 4NT-גרבר ו 63

 05.06.2019 מוסכמת ספלינטר! –" 30-"עולם ה 64

 13.06.2019 הערכת היד –הרצאת העשרה כפ"ס  65

 06.07.2019 : שקט, משחקים!2-ה GoBridgeפסטיבל  66

 07.07.2019 ה!-מ-ח-ל-: מ2-ה GoBridgeפסטיבל  67

 05.02.2019 טעימה מהתלבטויות הפותח החזק בהכרזתו השנייה 68

69 Riddle n.16 26.07.2019 

 28.08.2019 מסתורי היד השלישית-הגנה 70

 29.08.2019 דאבל טייקאאוט מאוחר 71

 04.09.2019 לקיחות על הרצפה! –משחק היד  72

 07.09.2019 זוגי/זוגי"-הבעיה בשיטת "אי –משחק ההגנה  73

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 

https://www.youtube.com/watch?v=r75r7ZP9rac&list=PUtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=ubnshIf6HsM&index=26&list=PUtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ
https://www.youtube.com/watch?v=eUpu5V3E-ZU&index=32&list=PUtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ
https://www.youtube.com/watch?v=OeGak5HtvSY
https://www.youtube.com/watch?v=tqEBIAMxEds
https://www.youtube.com/watch?v=tcqmxXRT9AA&index=13&list=PUtGDY8Te_xLAKm7iSEgyYDQ
https://www.youtube.com/watch?v=YJMqqV01xhg
https://www.youtube.com/watch?v=YFFjpxnuDdg
https://www.youtube.com/watch?v=jq049G7wH7I
https://www.youtube.com/watch?v=qJtW2gaHVbs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR12Vjrx8vWaNIJpGHFTAUp2dD2kzAZYy3s4ZShXdmbxT6q66y1BchxBOdE
https://www.youtube.com/watch?v=PpGjE8qqf7U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2i-wuG9mRc9tqOHvurnBJw_yyLB78Oo9ZgLy5XBfEumEbQJ8f7KeGDgxk
https://www.youtube.com/watch?v=sOQmOA9Yf9Q
https://www.youtube.com/watch?v=y5WKFJLS5ts
https://www.youtube.com/watch?v=Zp7ZX1qtvtA
https://www.youtube.com/watch?v=NCcbA6Te-KA&fbclid=IwAR3Q-caXS9r3p27V_NnlDzyEKhtB5aMw94E2ITr8u_zhyiDg2jDXI5v1hfY
https://www.youtube.com/watch?v=-55pbN47aPE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0O-FI6KetBaY2yWce9EeJhWZsBxknR666mhBrqrW3dNmfdbriZFgEljuc
https://www.youtube.com/watch?v=1CNiXRJi-0U
https://www.youtube.com/watch?v=e225bjsAeMM
https://www.youtube.com/watch?v=aVO_RM56v6A
https://www.youtube.com/watch?v=0P3l8ewt2MQ
https://www.youtube.com/watch?v=EIiWfC3R3B0
https://www.youtube.com/watch?v=Y6cfhb4JstM
https://www.youtube.com/watch?v=4ZvbAijrEwI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0rU6y2b8eLW5DE-l-2w5aXAxqIFNY7IjyUFXzygTEW2nucmJvtDnd_rLE
https://www.youtube.com/watch?v=wpbYm9L9qTI&pbjreload=10&fbclid=IwAR3HANd76ULZlKWhwu3Jw8rFKv-FKdC6JhF5c_p_L_mI1I7LmvqvhzRPCpc
https://www.youtube.com/watch?v=9Tx30f_Jr-0
https://www.youtube.com/watch?v=O8H7os794Ec
https://www.youtube.com/watch?v=2uP7TbOfWzU
https://www.youtube.com/watch?v=co87EHDM-bQ
https://www.youtube.com/watch?v=_te9ytvfPYw
https://www.youtube.com/watch?v=7saKaHoh1Fc
https://www.youtube.com/watch?v=PQj7acMkAbk
https://www.youtube.com/watch?v=WJzBsbsX4LE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR310-zvZwW5JzuOVXJ-uzsKI2bzaUur_Ilh5kQ-rS4IMOTXJhDqazc5S_c
https://www.youtube.com/watch?v=VXXENvoTNdk
https://www.youtube.com/watch?v=BIn9AR_tm_o&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=E16WPGPsnzA
https://www.youtube.com/watch?v=cp1bsVaAsRE
https://www.youtube.com/watch?v=_6U0h2afJHE
https://www.youtube.com/watch?v=dVfo1FNUdx4
https://www.youtube.com/watch?v=jh6wnhihDj0


 

79 Riddle n.3 12.02.2019 

 11.11.2019 הכפל הגדול "מאוד" 80

 1NT 11.11.2019הערכת היד לאחר שהשותף התערב  81

 27.11.2019 1דוגמה  –עקרונות משחק היד ללא שליט  82

 27.11.2019 2דוגמה  –עקרונות משחק היד ללא שליט  83

 21.01.2020 הכרזת נו טראמפ במצבי לחץ 84

 21.01.2020 וחלוקות רעות? קטן עלינ 85

 23.01.2020 עולם ללא התערבויות 86

 24.01.2020 היריבים התערבו ועשו בעיות? הגיע יום התשלום 87

 02.02.2020 הקלות שבטעות )א'( הסרטון שכל אחד חייב לראות 88

 02.02.2020 הקלות שבטעות )ב'( הסרטון שכל אחד חייב לראות 89

 02.02.2020 …סדרת שליט חלשה, האימה 90

 02.02.2020 …מהו קוצר? זאת השאלה 91

92 Riddle n.30 21.02.2020 

93 Solution to Riddle n.30 28.02.2020 

 29.02.2020 זה הקטן גדול יהיה! 94

 01.03.2020 …בחיים צריך לקחת סיכונים –העיכוב  95

 07.03.2020 שילוב הסיכויים –תכנון משחק היד  96

 27.05.2020 שיעור לדוגמה: פרקטיקה בברידג' והערכת היד 97

98 Riddle n.37 29.05.2020 

99 Solution to Riddle n.37 05.06.2020 

 10.09.2020 הכרזות מחייבות או לא מחייבות –הסוד מאחורי טבלת הטווחים  100

https://www.youtube.com/watch?v=_6U0h2afJHE
https://www.youtube.com/watch?v=YsICWbsiTcA
https://www.youtube.com/watch?v=R6q34Bd4LfM
https://www.youtube.com/watch?v=npxk_va-WRw
https://www.youtube.com/watch?v=cylUutHe4yk
https://www.youtube.com/watch?v=Lju38ZJ4cXg
https://www.youtube.com/watch?v=E4pN30421nE
https://www.youtube.com/watch?v=in3GFo3od_U&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=BW6AJ_rfqqY&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=75AZ0lLq56o
https://www.youtube.com/watch?v=VdSeYc2XY8M
https://www.youtube.com/watch?v=pJna77SfWjc
https://www.youtube.com/watch?v=sDNcL4unAUw
https://www.youtube.com/watch?v=haWwQvOxbA0
https://www.youtube.com/watch?v=OqxwTi4pkXI&list=UU4tMzgak41i-JbxBmYiZSOA&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=8i3ftdkpZIU
https://www.youtube.com/watch?v=7326eUc0JRI
https://www.youtube.com/watch?v=Xudh65dkYEQ
https://www.youtube.com/watch?v=IbfKWe_GyfM
https://www.youtube.com/watch?v=HtlNh_3qxt0&list=PLpTZMBT2rnfEfJSu9rop3cxuTbIKL5wVj&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=zsGeGlYC7v0
https://www.youtube.com/watch?v=GjAc4b5qVCE

