
 הקישור השיעור נושא מס' המרצה

 חן
 שגב/גל

 וקס

 BBO 18.03.2020-ל הרשמה מדריך 1

 19.03.2020 בתוכנה ראשונים שלבים – BBO-ה הכרת 2

 19.03.2020 חברים ועם העולם מכל אנשים עם לשחק איך 3

 28.03.2020 עצמית התראה – הדיגיטל בעולם הברידג' חוקי 4

 30.03.2020 משחקים? בחברים לצפות איך 5

 06.04.2020 במחשב! אפ וואטס לעשות איך 6

 07.04.2020 האמרקאית בשיטה המספרים שמאחורי האמת 7

 06.05.2020 פשוטות ותשובות נוטראמפ 1 פתיחת 8

 07.05.2020 המשיב של תמיכה ותשובות במייג'ור פתיחה 9

 09.05.2020 המשיב של ותמיכה במיינור פתיחה – למתחילים סרטונים מסדרת שלישי סרטון 10

 12.05.2020 או בי הבי באתר התחרויות שחקני לכל חשוב סרטון 11

12 BBO on game duplicate a to register to How 16.05.2020 

 18.05.2020 10-ה קלף חשיבות 13

14 Stayman ל וטרנספר חלשminor- 19.05.2020 וקס גל עם 

 19.05.2020 וחן גל עם חלש Stayman תרגול 15

 minor 19.05.2020-ל וטרנספר חלש Stayman בנושא השני החלק 16

 27.05.2020 שליט ללא בחוזה סלאם 17

 23.06.2020 תקציר – מתערב דאבל 18

 29.06.2020 השבוע מתחילת הפייסבוק חידת 19

 29.06.2020 הגנה – השבועית החידה 20

 29.06.2020 השבועית ההגנה חידת פתרון 21

 29.06.2020 גל עם השבועית הפייסבוק חידת 22

 11.07.2020 בטעות קלף של משחק או הכרזה למנוע איך 23

 24.08.2020 משחק בזמן ההסבר תיבת את להוריד איך 24

 11.10.2020 במחשב שלנו ההכרזות את להסביר איך 25

 14.11.2020 המשחק לשיפור וטיפים המשתמש חווית שיפור 26

 15.11.2020 אותי? שואל המשיב מה – בפייסבוק לחידה תשובה 27

 21.11.2020 ולמה? מתי טעה, דעתכם לפי מי – הגנה חידת 28

 28.11.2020 טעה? כאן מי – ההגנה חידת פתרון 29

 07.01.2021 א חלק המשיב על הסתכלות תחרותי: מכרז – חידודים קורס 30

 05.07.2021 04.07.21 המודרנית לשיטה מבוא – 1 על 2 קורס – אחה"צ ראשון 31

 28.08.2021 ישראל! אל אל הפתוחה! ישראל נבחרת של חי שידור 32 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yCf7yWaEOqc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hR2Fq_DvItE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=39WNOxUX7vw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dxi78tEMA0c
https://www.youtube.com/watch?v=MTcnxDitw7c
https://www.youtube.com/watch?v=_w-I_5BKX9w
https://www.youtube.com/watch?v=mKrUMdq5t38
https://www.youtube.com/watch?v=3bjcX85KNEA
https://www.youtube.com/watch?v=b_ROvaDwTx8
https://www.youtube.com/watch?v=ea64e0rf138
https://www.youtube.com/watch?v=6SoHfhi2OJE
https://www.youtube.com/watch?v=oR0OMJh02fE
https://www.youtube.com/watch?v=83RP9XxG-ms
https://www.youtube.com/watch?v=BqTlHuh3hSA
https://www.youtube.com/watch?v=ieRXy4GxRh8
https://www.youtube.com/watch?v=xB2blRBBoEM
https://www.youtube.com/watch?v=-DUI5-Mbnr4
https://www.youtube.com/watch?v=vhso-uW3EHY
https://www.youtube.com/watch?v=QH7zu00yPdo
https://www.youtube.com/watch?v=VmNZcKnc6IE
https://www.youtube.com/watch?v=-mNEHfj3PGA
https://www.youtube.com/watch?v=Ywh17HQ66lo
https://www.youtube.com/watch?v=5zFhdCL4NMU
https://www.youtube.com/watch?v=CA9Sbi0lBmo
https://www.youtube.com/watch?v=0aK0zNahHiM
https://www.youtube.com/watch?v=CfiQ3hWp3Ac
https://www.youtube.com/watch?v=d7y4T-0JpFE
https://www.youtube.com/watch?v=ycvaKyG0fGg
https://www.youtube.com/watch?v=r-WUnJSI5P4
https://www.youtube.com/watch?v=d68_gY3qch0
https://www.youtube.com/watch?v=-R9l73XX0q4
https://www.youtube.com/watch?v=GkczTDPuw_s

