סילבוס הקורס "תואר שני בטקסס הולדם"
הרצאה  :1התקפה לפני הפלופ [ 3שעות]
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

כולם דולפים ( ,)Leaksמפוקר חסין ניצול ,דרך אגירת מידע ועד לפוקר נצלני
טיפוסי שחקנים נפוצים – זיהוי ,איפיון
מודל ריצת המשוכות – צמצום הטווחים בדרך לאול-אין לפני הפלופ
תזכורת מהקורס "פוקר תיאורטי" – טווחי פתיחה צרים לפי עמדות
להתקפה! טווחי פתיחה סטנדרטיים לפי עמדות
גדלי הימורים ( )Sizingשל פתיחות בהתאם לאופי המשחק (קאש | טורנירים)
הגנה על טווח הפתיחה  VSהימור שלישי ( – )3Betעם | ללא עמדה

.8
.9
.11
.11
.12
.13

קביעת גודל הימור רביעי ( – )4Betקאש | טורנירים ,חי | אונליין
הגנה על טווח הימור רביעי מול אול-אין!
התאמות בהגנה על טווח פתיחה 3 VSבט בהתאם לטיפוס השחקן שמולנו
בידוד הצולעים ()Must Kill All Limpers
סייזינג של בידוד
טווחי בידוד לפי עמדת הצולע הראשון

הרצאה  :2הגנה לפני הפלופ [שעתיים]
.1
.2

להגנה! לקפל ,לשלם ,או בכלל להעלות?
קביעת גודל הימור שלישי ( – )3Betקאש | טורנירים ,חי | אונליין

 .3טווחי הגנה מול פתיחה צרה בהתאם לעמדת הפותח ,עם עמדה
 .4הגנה על ההימור השלישי  VSהימור רביעי
 .5התאמות בהגנה מול פתיחה בהתאם לטיפוס השחקן שמולנו
 .6טווחי הגנה מול פתיחה צרה בהתאם לעמדת הפותח,ללא עמדה (הגנה על הבליינדים)
 .7הגנה על ההימור השלישי  VSהימור רביעי
 .8התאמות בהגנה מול פתיחה בהתאם לטיפוס השחקן שמולנו
 .9מהלך המלחציים – טווחי סקוויז ( )Squeezeוהגנה עליהם
 .11מהלכים מתקדמים – תשלום | העלאה מבחוץ
תרגול  :1תרגול לפני-הפלופ ,ערימות של 31בב ,דגש על טווחי פתיחה והגנה לפני הפלופ [שעה]
הרצאה  :3חלק תיאורטי -פלופ [ 3שעות]
.1
.2
.3

מתמטיקת פלופ וצורות רישום מקובלות
סוגי קופות בפלופ – 2בט | 3בט | 4בט
סוגי ערימות בפלופ – קצרה | בינונית | סטנדרטית | עמוקה

.4

יחס ערימה-קופה בפלופ ( – )SPRהמסלול המהיר לאול-אין

 .5טקסטורות פלופים – יבש | סטנדרטי | רטוב
 .6מאזן ( )Equityבפלופ – ידיים עשויות | מושכות | עשויות עם משיכות
 .7עוצמות ידיים עשויות – מפלצתיות | חזקות | בינוניות | חלשות | זבל
 .8עוצמות ידיים מושכות – חזקות | בינוניות | חלשות
 .9להתקפה! סיבות להמר – קביעת המטרה של היד ,רחובות של ערך ,תבנית גדלי הימורים
 .11תכנון מהלך יד ( – )Lineמטרת היד ,רחובות של ערך ,תגובה מול העלאה
הרצאה  :4התקפה בפלופ [ 3שעות]
.1

תיאוריית הימורי-המשך ()Continuation Bet

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

וויתור על הימור המשך בפלופ – תגובה להימור-ריחוף ()Float Bet
הגנה על טווח הימור-המשך  VSהעלאה ,עם וללא עמדה
סייזינג בפלופ  -תכנון סייזינג על-פי רחובות ,טקסטורת לוח ,וערימות אפקטיביות
טבלאות טווחי הימור-המשך בפלופ על-פי סוג הפלופ ,והגנה עליהם מול העלאה
הימור-המשך בקופה מרובת משתתפים ()Multiway Pot
הימור-המשך בקופת הימור שלישי ()3Bet Pot
הימור-המשך בקופת הימור רביעי ()4Bet Pot
התמודדות מול הימור-הובלה בפלופ ()Donk Bet

הרצאה  :5הגנה בפלופ [שעתיים]
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

תיאוריית הגנה  VSהימורי-המשך ()VS Continuation Bet
משחק עם טווחים חסומים  VSטווחים לא-חסומים ()Capped VS Uncapped Range
הגנה מול הימור-המשך  -עם וללא עמדה על האגרסור
קביעת גודל של העלאה ( )2Betמול הימור-המשך בפלופ
הגנה על טווח הימור שני בפלופ  VSהימור שלישי – עם וללא עמדה
הגנה  VSהימור-המשך בקופה מרובת משתתפים ()Multiway Pot
הגנה  VSהימור-המשך בקופת הימור שלישי ()3Bet Pot
הימור-הובלה בפלופ ( | )Donk Betהימור-ריחוף בפלופ ()Float Bet
טבלאות טווחי הגנה מול הימור-המשך בפלופ ,ותגובה לאגרסיביות נוספת מצד היריב

תרגול  :2תרגול פלופ ,סימולצייה של "פארטיה" ,משחק בקופות מרובות משתתפים בפלופ [שעה]
הרצאה  :6חלק תיאורטי -טרן [שעתיים]
.1
.2
.3

יחס ערימה-קופה בטרן ( – )SPRהמסלול המהיר לאול-אין
סוגי טרנים – חסר משמעות | מחזק ידיים עשויות | משלים משיכות
מאזן ( )Equityבטרן – ידיים עשויות | מושכות | עשויות עם משיכות

.4

בדיקה מחודשת של מטרת היד

 .5סייזינג בטרן  -תכנון סייזינג על-פי רחובות ,טקסטורת לוח ,וערימות אפקטיביות
 .6מהלכים יצירתיים בטרן (.)OverBet
 .7להתקפה! טווחי הימור-המשך בטרן ,והגנה עליהם מול העלאה
 .8וויתור על הימור-המשך בטרן – תגובה להימור-ריחוף ()Float Bet
 .9סייזינג של העלאה מול הימור-המשך בטרן
 .11להגנה! טווחי הגנה מול הימור-המשך בטרן ,ותגובה לאגרסיביות נוספת מצד היריב
תרגול  :3משחק חופשי עד הטרן ,דגש על תכנון ליינים ,תבניות הימורים ,זיהוי סוג טרן [שעה]
הרצאה  :7חלק תיאורטי -ריבר [שעתיים]
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

יחס ערימה-קופה בריבר ( – )SPRהמסלול המהיר לאול-אין
סוגי ריברים – חסר משמעות | מחזק ידיים עשויות | משלים משיכות | מפספס משיכות
מאזן ( )Equityמקוטב בריבר – משיכות מוחמצות ,ידיים עשויות חלשות/בינוניות/חזקות
בדיקה מחודשת של מטרת היד – הימורים לערך | ערך-דק | בלוף
מהלכים יצירתיים בריבר – OverBet | Induce Bet
להתקפה! טווחי הימור-המשך בריבר ,והגנה עליהם מול העלאה.
וויתור על הימור-המשך בריבר– תגובה להימור-ריחוף ()Float Bet
הבלוף – מתי ,כמה ולמה?
להגנה! טווחי הגנה מול הימור-המשך בריבר

תרגול  :4משחק חופשי עד שלב חשיפת הקלפים ,דגש על תכנון יד ושינוי תכנית משחק [שעה]
הרצאה  :8כלים טכנולוגיים ,שימוש בתוכנת-מעקב ,טיפוסי שחקנים [ 3שעות]
.1
.2
.3
.4
.5
.6

תוכנות טווחים
קונפיגורציה של אתר הפוקר
תוכנות מעקב  -התקנה ,קונפיגורציה ,התקנת  HUDבסיסי לקאש/טורנירים ,שימוש בHUD
נתוני מידע – טווחים סטנדרטיים ,זיהוי טיפוסי שחקנים  ,מציאה וניצול של "דליפות"
מעבר על ידיים ששוחקו מחוץ לוואקום מול מגוון רחב של טיפוסי שחקנים
מעקב-עצמי וזיהוי דליפות אצל התלמידים

.7

סיכום הקורס ,משוב מהתלמידים

