סילבוס הקורס "מבוא לטקסס הולדם"

הרצאה  – :1שפת הפוקר המודרנית
.1
.2
.3
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מבוא – מה זה פוקר?
שפת הפוקר המודרנית
האותיות = הקלפים בחפיסה  -ערך | סדרה
המילים = ידיים התחלתיות
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המשפטים = קבוצות ידיים  -מושג "טווח" בפוקר
הסתברויות לפני הפלופ – יד מתואמת ( ,)Suitedזוג ביד ( ,)Pocket Pairיד לא-מתואמת
()Offsuit
חשיבה בקומבינציות מול חשיבה באחוזים
רישום מקוצר וחד-חד-ערכי של קלפים ,ידיים וטווחים
סוגי שולחנות שונים 9-Max | 6-Max | 4-Max | HU -
עמדות בשולחן הפוקר  -מוקדמות ( | )EPאמצעיות ( | )MPמאוחרות ( | )LPבליינדים
()BL
שמות העמדות BB | SB | BU | CO | HJ | MP | UTG -
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הרצאה  – :2מושגי יסוד
 .1טבלת ידי פוקר התחלתיות – הכלי הנפוץ ביותר לבניית טווחים ,הסבר ודוגמאות
 .2קבוצות עוצמות ידיים לפני הפלופ – מפלצתיות | חזקות | בינוניות |
חלשות/ספקולטיביות | חלשות מאוד | ידי זבל
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קלפים גבוהים ( – )Broadwaysהגדרה וחשיבות
ידיים שולטות מול ידיים נשלטות
ידיים בינוניות כגורם המבדיל בין החובבן למקצוען
סדר ההימורים והתשלומים לפני הפלופ – מהימור ראשון (1בט) ועד לאול-אין
צליעה לקופה ( )Limpמול פתיחה ( )Raise Fisrt Inובידוד צולעים ( Raise with Previous
)Limpers
משחק מבחוץ – Cold Call, Cold Raise
משחק בהתאם לאקשן מול בניגוד לאקשן – הימור המשך ( | )Cbetהימור הובלה ()Donk
מהלך מלחציים ( - )Squeezeעם/ללא עמדה

 .11ערימה אפקטיבית – משמעות ודרך חישוב | דוגמאות

הרצאה  – :3המתמטיקה של הפוקר
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מושגי-יסוד – תוחלת ( | )EVשונות ()VAR
קבל החלטות בפוקר 0EV | -EV | +EV -
הגדרת משיכה ( )Drawויציאות ()Outs
שמות המשיכות ודרך חישוב יציאות עבור כל משיכה
מעבר מיציאות לסיכויי פגיעה במשיכה
יציאות נקיות מול יציאות מלוכלכות ()Dirty Outs
יחס קופה ישיר ( - )Direct Pot Oddsדרך חישוב וכללי אצבע
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השוואה בין יחס קופה לסיכויי פגיעה והחלטה על קיפול/תשלום בהתאם
יחס קופה מרומז ()Implied Pot Odds
יחס קופה מרומז הפוך ()Reversed Implied Pot Odds
מדדי רווח בפוקר ()Win Rates
מדד רווח למשחק קאש אונליין/חי – bb/hour , bb/100
מדד רווח לטורניר – ROI

הרצאה  – :4מאזנים
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הגדרת מושג "מאזן" ()Equity
גורמים משפיעים על מאזן יד לפני הפלופ – תיאום ,חיבוריות ,נשלטות ,התבטלות יד
כסף סקלאנסקי ()Sklansky Bucks
היכרות עם תוכנת  PokerStoveלחישובי מאזנים
מאזנים סטנדרטיים לפני הפלופ  -מעבר על ספוטים וטבלה מסכמת לשינון
טבלאות סיכויי פגיעה של יד בפלופ
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גורמים המשפיעים על מאזנים בפלופ  -משיכות אחוריות ( | )Backdoor Drawמשיכה
חוזרת ( | )Re-Drawקלפים חוסמים ()Blockers
מאזנים סטנדרטיים של יד מול יד בפלופ
מאזנים סטנדרטיים של יד מול יד בטרן
טבלה מסכמת  -מאזנים של משיכות בפלופ ובטרן
היכרות עם אפליקציית Poker Cruncher
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מפגש מסכם קורס "מבוא לטקסס הולדם":
.1
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פיתרון מבחן סוף קורס וחזרה על הקונספטים המרכזיים של הקורס
משוב על הקורס
הצגה קצרה של קורס "תואר ראשון בטקסס הולדם"
מנהלות אקדמיה – מחזורים חדשים של תואר ראשון ,מערך התרגול-החי ,לימוד אונליין
ניתוח ידי פוקר של מרצים – חשיבת פוקר מתקדמת
טורניר סוף קורס נושא פרסים

תרגולים במהלך הקורס:
בסוף מרבית השיעורים ישולבו תרגולים מעשיים סביב שולחן פוקר בהנחיית המרצה במהלכם
יינתנו דגשים מקצועיים לגבי התנהלות בשולחן והידיים שישוחקו .התרגול יהיה על כסף לא
אמיתי ( )Play Moneyונועד לאפשר פלטפורמה ראשונית לתרגל את הנושאים הנלמדים בקורס.
בתום הרצאה "( 4מאזנים") תינתן לסטודנטים גישה למערך התרגול-החי.

