סילבוס הקורס "תואר ראשון בטקסס הולדם"

הרצאה  – :1סיבות להמר ותכנון מהלך יד
.1
.2
.3
.4

בחירת ספוט בפוקר
יתרונות בבחירת ספוט – יתרון קלפים | יתרון עמדה | יתרון יכולת
ידיים עשויות – משחק לערך
רחובות של ערך

.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11

ידיים מושכות – טקטיקת משחק
סיבות להמר
הימור לערך – ערך עבה | ערך דק
הימור לבלוף  -סמי-בלוף | בלוף טהור
תכנון מהלך יד – הגדרת מטרה | בניית "ליין" ליד
תכנון מהפלופ עד הריבר
גביית ערך מול תפיסת בלופים

הרצאה  – :2אגרסיביות היא שם המשחק
 .1פוקר בתור משחק של מידע
 .2מצב "וואקום" ואיסוף מידע
 .3יתרון עמדתי מול חסרון עמדתי  -משחק  IPמול OOP
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11

פוקר כמשחק של אגרסיביות
הגדרת "כסף-מת" וחשיבות איסוף הכסף המת במשחק הפוקר המודרני
קונספט גניבת הבליינדים ()Stealing the Blinds
ניצחון בפוקר – בחשיפת קלפים מול ללא חשיפת-קלפים
מאזן ( )Equityמול מאזן קיפולים ( – )Fold Equityמשחק לערך ולסמי-בלוף
כמות המתחרים על הקופה – ראש בראש ( )HUמול מרובת משתתפים ( ,)MWקלפים
מתאימים ואסטרטגיה כללית
צליעה לקופה ( )Limpמול פתיחה ()Raise Fisrt In
בידוד צולעים ()Raise with Previous Limpers

הרצאה  – :3גדלי הימורים
.1
.2
.3
.4
.5
.6

סייזינג פתיחה ובידוד  -בחירת גודל הימור | גורמים משפיעים
התאמות לפי סוג משחק – חי/אונליין | קאש/טורניר
סייזינג של הימור שלישי ()3bet
סייזינג של הימור רביעי ()4bet
סוגי קופות  -מקופת צולעים ועד קופת 4בט
הדרך לאול-אין

 .7יחס ערימה/קופה ( - )SPRדרך חישוב | משמעות SPR
 .8נקודת מינוף

הרצאה  – :4ויהי טווח
 .1מהו טווח
 .2מושגי טווחים מתקדמים
 .3טווח לינארי | טווח מקוטב  -יתרונות וחסרונות | דוגמאות לשימוש בכל סוג טווח
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11

טווח חסום
אסטרטגיה מול טקטיקה
אסטרטגיות פוקר חסין ניצול
אסטרטגיית פוקר נצלני
עקרון האיזון
עקרון הניצול
חישוב  RFIלפי עמדה
טווחי פתיחה צרים לפי עמדה  -מ UTG-ועד SB

הרצאה  – :5רמות חשיבה ותדמית שולחן
.1
.2
.3
.4
.5

משמעות רמות החשיבה בפוקר
רמות-חשיבה ( – )Level of Thinkingמרמה  1ועד אינסוף
כיצד להתמודד מול יריבים בכל רמת חשיבה  -הדגמה באמצעות ידיים
תדמית-שולחן ( )Table Imageמהי
סוגי תדמית שולחן שונים

 .6מודעות והבנת תדמית
 .7ניצול תדמית השולחן שלנו

הרצאה  – :6הפסיכולוגיה של הפוקר
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

משחק מזל מול משחק יכולת
עבודה מנטלית  -בטווח הקצר ,הבינוני ,והארוך
ניהול קריירת פוקר וניהול הון-פוקר ()BRM
כללי אצבע לניהול הון-פוקר מוצלח
בחירת משחקים מושכלת ()Game/Table Selection
 Aגיים |  Bגיים |  Cגיים
התמודדות עם שונות – ריצה טובה ,ריצה רעה ,ברייק-איבן

 .8ארבעת השלבים בדרך לאדישות בתגובה לשבירות – כעס ,תסכול ,קבלה ,אדישות
 .9משחק "כסף מפוחד" ,ניתוק רגשי ,חשיבה חיובית ,אמונות טפלות
 .11סוגי טילט שונים ,זיהויו והתמודדות עימו

מפגש מסכם תואר ראשון בטקסס הולדם:
 .1פיתרון מבחן סוף קורס וחזרה על הקונספטים המרכזיים של הקורס
.2
.3
.4
.5
.6

משוב על הקורס
הצגת קורס "תואר שני 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 אשר ייתן
גם דגשים מקצועיים לגבי התנהלות בשולחן והידיים שישוחקו .התרגול יהיה על כסף לא אמיתי
( )Play Moneyונועד לאפשר פלטפורמה ראשונית לתרגל את הנושאים הנלמדים בקורס.
לסטודנטים במהלך קורס תואר ראשון מומלץ בחום לקחת חלק פעיל במערך התרגול של
האקדמיה  -משחקים בפורמט קאש או טורניר בכל ימות השבוע בהדרכת מרצה בכל שולחן  -על
מנת להשלים את הלימוד העיוני בתרגול מעשי.

