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

לפני הפלופ בתור רחוב של בחירת מצבים ולא בחירת ידיים
להתקפה! סיבות לבצע פתיחה  VSסיבות לקפל
טווחי פתיחה רחבים לפי עמדות  +סייזינג
הגנה מול טווחי 3בט צרים – תשלום ל3בט ללא עמדה | טווח הימור רביעי נאטס
הגנה מול טווחי 3בט רחבים – תשלום ל3בט ללא עמדה | טווחי הימור רביעי מקוטבים  +סייזינג
הגנה מול מהלך-מלחציים ()Squeeze
הגנה מול תשלום מבחוץ להימור שלישי ()VS Cold Call to 3Bet

 .8הגנה מול הימור רביעי מבחוץ אחרי שפתחנו ()VS Cold 4Bet
 .9תיאוריית בידוד הלימפרים – איסוף הכסף המת הפאסיבי ()Isolating the Limpers
 .11טווחי בידוד לימפרים לפי עמדות  +סייזינג
 .11הגנה מול לימפ-רייז (זה תמיד נאטס)
 .12הגנה מול הימור שלישי מבחוץ מצד יריבים חושבים (זה תמיד מקוטב)
 .13עמדות מלחמה – SBvsBB | BUvsBB | BUvsSB | COvsBB | COvsSB | COvsBU
הרצאה  :2הגנה לפני הפלופ [ 3שעות]
 .14להגנה! סיבות לבצע 3בט  VSסיבות לשלם  VSסיבות לקפל
 .15הגנה מול פתיחה רחבה של שחקן חושב – טווחי 3בט מקוטבים ,תשלום ל4בט
 .16הגנה מול פתיחה רחבה של שחקן חלש – טווחי 3בט לינאריים-מורחבים
 .17הגנה מול הימור רביעי – אול-אין 5 VSבט לערך 5 VSבט בלוף
 .18מהלך –מלחציים ()Squeeze
 .19הימור שלישי מבחוץ מול בידוד-לימפרים
 .21תשלום להימור שלישי מבחוץ ()Cold Call to 3Bet
 .21הימור רביעי מבחוץ ()Cold 4Bet
 .22הגנה מול הימור רביעי מבחוץ ( )VS Cold 4Betאחרי שביצענו הימור-שלישי
 .23עמדות מלחמה – BBvsSB | BBvsBU | SBvsBU | BBvsCO | SBvsCO | BUvsCO
 .24מלחמת הבליינדים  -ההזייה שנקראית לימפ מהסמול – מול דג ומול קבוע
הרצאה  :3התקפה בפלופ [ 3שעות]
.1
.2
.3
.4

מודל משחק הכדורסל הדינאמי – מעבר מהתקפה להגנה וחוזר חלילה
הפלופ בתור רחוב של איסוף כסף-מת ,פאסיבי ואגרסיבי בהתאם לטיפוס השחקן
הרחבת הקונספט "טקסטורת פלופ" – חצי-יבש | חצי-רטוב
קומבינציות למקצוענים – דרך חישוב ודוגמאות פרקטיות

 .5טווח נתפס לא-חסום ( – )Perceived Uncapped Rangeמול שחקנים חושבים
 .6קונספט ה"ייצוג" ( – )Representבטווח של מי פוגע הפלופ?
 .7הרחבה של הקונספט "רחובות של ערך" – הבנת הטווח והנטיות של היריב
 .8הרחבה של הקונספט "יחס ערימה-קופה" – ה SPR-בתור קובע תבנית הימורים
 .9סוג קופה "אפקטיבי" – תיאורייה בסיסית של משחק עם ערימות עמוקות ()Deep Stack Play
 .11שליטה על הקופה ( – )Pot Controlהאם אני בכלל רוצה להגיע לאול-אין?...
 .11תבניות הימורים סטנדרטיות לצורך הגעה לאול-אין (קופת 2בט | 3בט | 4בט)
 .12להתקפה! הרחבת הקונספט "סיבות להמר" ( – )Reasons to Betתכנית פעולה לטרן
 .13טווח הימור-המשך לא-לינארי בפלופ והגנה מול העלאה | פעולות מבחוץ
 .14טווח וויתור על הימור המשך ( )Missed Cbetלא-לינארי בהתאם לטיפוס השחקן שמולנו
 .15הימור המשך בעיכוב בטרן ( ,)Delayed Cbetעם וללא עמדה
 .16תיאוריית הימורי-המשך בפלופים מונוטוניים | קופות MW
 .17תגובה להימור-הובלה בפלופ ()VS Flop Donk Bet
 .18משחק בפלופ בקופות 3בט בתור האגרסיבי ,עם וללא עמדה
 .19משחק בפלופ בקופות 4בט בתור האגרסיבי ,עם וללא עמדה
הרצאה  :4הגנה בפלופ [ 3שעות]
 .21להגנה! סיבות לבצע 2בט  VSסיבות לשלם  VSסיבות לקפל
 .21טווח נתפס חסום ( – )Perceived Capped Rangeמול שחקנים חושבים (לאו דווקא רע)
 .22איפיון טווח הימור-ההמשך בפלופ של היריב בהתאם לטווח הוויתור על הימור-המשך שלו
 .23הגנה מול הימור-המשך בפלופ של טיפוסים אגרסיביים | פאסיביים
 .24הימור-ריחוף בפלופ ( )Float Bet OTFבהתאם לטיפוס השחקן שמולנו
 .25תגובה לצ'ק-רייז אחרי הימור-ריחוף בפלופ בקופת 2בט
 .26תיאוריית הגנה בפלופ בקופת  – MWאיפיון טיפוסי השחקנים וקביעת טקטיקות נפרדות
 .27הימור-הובלה בפלופ ( )Flop Donk Betוהגנה מול העלאה
 .28ריחוף לטרן ( )Float Flopעל פלופים יבשים ואפשריות למשחק בהמשך
 .29צ'ק-רייז על פלופים רטובים ואפשריות למשחק בהמשך | תגובה לפעולות מבחוץ
 .31מתי כדאי רק לשלם על פלופ רטוב ללא עמדה?
 .31הימור בטרן ( )Probe Turnלאחר צ'קים בפלופ – אגרסיביות מול טווח וויתור על הימור-המשך
 .32משחק בפלופ בקופות 3בט בתור הפאסיבי ,עם וללא עמדה
 .33משחק בפלופ בקופות 4בט בתור הפאסיבי ,עם וללא עמדה
הרצאה  :5הטרן [ 3שעות]
התקפה בטרן
 .1הטרן בתור רחוב של "לעצור ולחשוב"
 .2טווח נתפס לא-חסום ( – )Perceived Uncapped Rangeמול שחקנים חושבים

 .3קונספט ה"ייצוג" ( – )Representבטווח של מי פוגע קלף הטרן?
 .4בחינה מחודשת של "רחובות הערך" בהתאם לסוג הטרן וטיפוס השחקן
 .5להתקפה! סיבות להמר בטרן | שליטה על הקופה | תפיסת בלופים
 .6החלטה מראש על תכנית פעולה לטרן בהתאם לסוג הטרן
 .7גדלי הימורים יצירתיים בהינתן " SPRבעייתי"
 .8התמקדות בידיים "בעייתיות" בטרן – עשויות בינוניות ומושכות בינוניות/חלשות
 .9הגנה על הימור-המשך בטרן מול העלאה בהתאם לטיפוס השחקן ונטיותיו
 .11טווח וויתור על הימור המשך ( )Missed Cbetלא-לינארי בהתאם לטיפוס השחקן שמולנו
 .11תיאוריית הימורי-המשך בטרן בקופות מרובות משתתפים – הבנת הטווחים של היריבים
 .12תגובה להימור-הובלה בטרן ()VS Turn Donk Bet
 .13משחק בטרן בקופות 3בט בתור האגרסיבי ,עם וללא עמדה
 .14משחק בטרן בקופות 4בט בתור האגרסיבי ,עם וללא עמדה
הגנה בטרן
 .15להגנה! סיבות לשלם/להעלות בטרן | שליטה על הקופה | תפיסת בלופים
 .16טווח נתפס חסום ( – )Perceived Capped Rangeמול שחקנים חושבים (לאו דווקא רע)
 .17איפיון טווח הימור-ההמשך בטרן של היריב בהתאם לטווח הוויתור על הימור-המשך שלו
 .18הגנה מול הימור-המשך בטרן של טיפוסים אגרסיביים | פאסיביים
 .19הימור-ריחוף בטרן ( )Float Bet OTTבהתאם לטיפוס השחקן שמולנו
 .21תגובה לצ'ק-רייז אחרי הימור-ריחוף בטרן בקופת 2בט
 .21תיאוריית הגנה בטרן בקופת  – MWאיפיון טיפוסי השחקנים וקביעת טקטיקות נפרדות
 .22הימור-הובלה בטרן ( )Turn Donk Betוהגנה מול העלאה
 .23העלאה מעל להימור-הובלה בטרן (שימוש ביתרון עמדתי יחסי)
 .24צ'ק-רייז בטרן על לוחות יבשים-סטנדרטיים ואפשריות למשחק בהמשך
 .25הימור בריבר ( )Probe Riverלאחר צ'קים בטרן – אגרסיביות מול טווח וויתור על הימור-המשך
 .26משחק בטרן בקופות 3בט בתור הפאסיבי ,עם וללא עמדה
 .27משחק בטרן בקופות 4בט בתור הפאסיבי ,עם וללא עמדה
הרצאה  :6הריבר [ 3שעות]
התקפה בריבר
 .1הריבר בתור רחוב של מזעור טעויות וSPEW-
.2
.3
.4
.5
.6
.7

טווח נתפס לא-חסום ( – )Perceived Uncapped Rangeמול שחקנים חושבים
קונספט ה"ייצוג" ( – )Representבטווח של מי פוגע קלף הריבר?
בחינה מחודשת של "רחובות הערך" בהתאם לסוג הריבר וטיפוס השחקן
להתקפה! סיבות להמר בריבר | תפיסת בלופים
החלטה מראש על תכנית פעולה מול חזרה!!!
גדלי הימורים יצירתיים בהינתן " SPRבעייתי"

 .8התמקדות בידיים "בעייתיות" בריבר – עשויות בינוניות ומושכות בינוניות/חלשות
 .9הגנה על הימור-המשך בריבר מול העלאה בהתאם לטיפוס השחקן ונטיותיו  -האם הוא יכול
להעלות לערך עם יד חלשה ממני? האם הוא נוטה להשתגע ()SPEW
 .11טווח וויתור על הימור המשך ( )Missed Cbetלא-לינארי בהתאם לטיפוס השחקן שמולנו
 .11תיאוריית הימורי-המשך בריבר בקופות מרובות משתתפים – הבנת הטווחים של היריבים
 .12תגובה להימור-הובלה בריבר ()VS River Donk Bet
 .13משחק בריבר בקופות 3בט בתור האגרסיבי ,עם וללא עמדה
 .14משחק בריבר בקופות 4בט בתור האגרסיבי ,עם וללא עמדה
הגנה בריבר
 .15להגנה! סיבות לשלם/להעלות בריבר | שליטה על הקופה | תפיסת בלופים
 .16טווח נתפס חסום ( – )Perceived Capped Rangeמול שחקנים חושבים (לאו דווקא רע)
 .17איפיון טווח הימור-ההמשך בריבר של היריב בהתאם לטווח הוויתור על הימור-המשך שלו
 .18הגנה מול הימור-המשך בריבר של טיפוסים אגרסיביים | פאסיביים
 .19הימור-ריחוף בריבר ( )Float Bet OTRבהתאם לטיפוס השחקן שמולנו
 .21תגובה לצ'ק-רייז אחרי הימור-ריחוף בריבר בקופת 2בט
 .21תיאוריית הגנה בריבר בקופת  – MWאיפיון טיפוסי השחקנים וקביעת טקטיקות נפרדות
 .22הימור-הובלה בריבר ( )River Donk Betוהגנה מול העלאה
 .23צ'ק-רייז בריבר – האם רק לערך או גם לבלוף?
 .24משחק בריבר בקופות 3בט בתור האגרסיבי ,עם וללא עמדה
 .25משחק בריבר בקופות 4בט בתור האגרסיבי ,עם וללא עמדה

הרצאה  :7היי-סטייקס פוקר [ 6שעות]
 .1טעויות נפוצות של שחקני לייב לא-מנוסים
 .2התנהלות של מקצוען בשולחן – הרגלים של עבודה נכונה
 .3איסוף מתמיד של רמזים חיים -על מי ומתי להסתכל ,מה לחפש? סימנים מסגירים נפוצים
 .4משחק קאש-פיצוצים נושא פרסים




סימולציה של משחק קאש היי-סטייקס סטנדרטי
מבנה פרסים מדורג שמכניס שיקולי ICM
אפשרות לשולחן מצולם ומתועד שישודר בערוץ אגו!

הרצאה  :8ניתוח של משחק סוף-קורס [ 3שעות]
.1
.2
.3
.4

מעבר על ההקלטה של שולחן הגמר
זיהוי והדגמה של סימנים מסגירים חיצוניים אצל התלמידים
זיהוי והדגמה של דליפות-פוקר אצל התלמידים
ניתוח של ידיים מרכזיות בטורניר ,זיהוי טעויות קריטיות ונקודות מינוף ושבירה

 .5מבחן סוף קורס

סה"כ  21שעות הרצאה פרונטאלית  6 +שעות תרגול מעשי =  27שעות
עלות הקורס  30933ש"ח (~ 145ש"ח לשעה)
 11%הנחה לבוגרי האקדמיה הישראלית לפוקר =  30533ש"ח (~ 131ש"ח לשעה)
 15%הנחה לנרשמים מראש לשני קורסי המקצוענים =  30333ש"ח (~ 121ש"ח לשעה)
להזכירכם-
קורס "פוקר תיאורטי" =  1,811ש"ח ל 18שעות (~ 111ש"ח לשעה)
קורס "פוקר מעשי" =  2,811ש"ח ל 24שעות (~ 116ש"ח לשעה)

