
1

פדרו פוקר טור
מגזין נובמבר  2018

כוכב הפוקר הישראלי
אסי משה מדבר איתנו על הכל

אלקנה איצקוביץ על 
ההצלחות הבינלאומיות של 

הפוקר הישראלי?

פסטיבל הפוקר במונטסינו, וינה 
יוצא לדרך: פרטים בעמוד 3

עמוד 10

עמוד 5

נוסעים למונטסינו - 09-14/01/18



2

דברי פתיחה
הפגרה מאחורינו ובחודש נובמבר נשחק את מחזורי הליגה ה-3 וה-4 כשלסבב שלנו 
אנוסף סניף חדש, סניף ראש פינה. וירד סניף פ"ת, שבמקומו יחזור סניף נתניה בהמ

שך העונה. נכון לעכשיו, מחוז מרכז ישוחק בירושלים, רחובות וכפ"ס. צפון בחיפה, 
רמת ישי, ראש פינה וכפר גלעדי ובדרום נשחק באשקלון ובאר שבע.

אבמהלך הפגרה ישבנו וחשבנו איך מצד אחד שומרים על חוקיות מלאה של האירו
יש אליפות ארצית מרובת  ליגה כשבסופה  ולצד זאת, לקיים  עים שאנו מקיימים 

משתתפים ומצאנו כמה פתרונות.

ראשית הוחלט כי האליפות הארצית תתקיים אך ורק במידה וירשמו מינימום של 
150 שחקנים וכדי שזה יקרה מבלי לעבור על החוק ולהפוך אותה לאליפות פתוחה, 
אאנחנו חייבים שגורם היכולת יבוא לידי ביטוי ולכן הוחלט שטורנירי הפלייאוף יבו

טלו ובמקום זה, 25% הראשונים מטבלת כל מחוז בסיום העונה, יורשו להשתתף 
באליפות הארצית. דרך נוספת, היא להגיע 5 פעמים לשולחן גמר )לא משנה באיזה 
מחוז אתם משחקים(. ובכך ההרשמה לאליפות הארצית תהיה פתוחה להרבה יותר 
200 שחקנים באא -שחקנים ועדיין תהיה חוקית לחלוטין. להערכתנו, השנה נשחק כ

ליפות הארצית וזו תהיה האליפות הגדולה ביותר של ליגת הפוקר הישראלית.

שיטת הניקוד נותרה זהה וגם השנה שחקנים שיגיעו פעמיים ברציפות לגמר יקבלו 
בונוס של 50% על הפעם השניה ועל הגעה לגמר אחרי זכיה, תקבלו כפל ניקוד על 

הפעם השניה.

הפעם  טור,  פוקר  פדרו  של  הבא  לפסטיבל  תאריך  גם  לנו  יש  שמעתם  שבטח  כמו 
בגרסת החורף בווינה, אוסטריה. כל הפרטים בהמשך המגזין.

שיהיה לנו חודש מוצלח!
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פסטיבל הפוקר במונטסינו
אחרי הפסטיבל הקודם שעשינו בחודש יוני, פסטיבל שעלה על הציפיות והיה ברמה 
לשחקן  שהכרנו  אחרי  אירופה,  מרחבי  שבאי   250 ועוד  ישראלים   200 ועם  גבוהה 
עוד  לכם  להכיר  הזמן  הגיע  באירופה,  הטובים  הפוקר  מחדרי  אחד  את  הישראלי 
אחד כזה. והפעם בחרנו ביעד חדש, וינה שבאוסטריה בחדר פוקר שנקרא מונטסינו 
ומופיע ברשימת 5 חדרי הפוקר הטובים באירופה ואחרי חודשיים של עבודה מאחורי 
הקלעים, יש לנו סיכום רשמי ואנחנו מתחילים לעבוד על פדרו פוקר פסטיבל בגרסת 

החורף.

וינה בתקופה זו של השנה פשוט קסומה שהכל סביב מושלג ועוצר נשימה ובכלל, 
מדובר בעיר בילויים תוססת, ככה שהחבילה מתאימה לא רק לשחקנים, אלא גם 

לבני או בנות זוגכם.

כמובן  היא  הכותרת  גולת  מגוונים.  אירועים   9 יתקיימו  שלנו  החורף  בפסטיבל 
האירוע המרכזי שדמי הכניסה אליו עומדים על 250 יורו וסך הפרסים המובטח בו 
4 ימי מוקדמות כשבכל אחד מהם תוכלו  הוא 150,000 יורו. לאירוע המרכזי יהיו 
להכנס פעמיים. כלומר, הקניה הראשונה ועוד כניסה אחת. מי מכם שירצה, יתקיימו 
גם טורנירי לוויין להעפלה לאירוע המרכזי, ובהם יחולקו כ-41 כרטיסים מובטחים 
. בנוסף יתקיימו מספר טורניר צד, שהיוקרתי  30-35 יורו(  )סכומי הכניסה ללווין 
ומבנה  כניסות  יורו, עם שתי   440 כניסה של  רולר בעלות  ביניהם הוא טורניר היי 
עמוק עם 30 דקות לכל שלב. יהיו לנו גם טורניר אומהה וביג סטאק, ואחד טורבו 
הכניסה  דמי  ברוכים הבאים.  טורניר  עם  נתחיל  הזה  כל הטוב  דיפ סטאק כשאת 

לאירועים השונים נעים בין 60-115 יורו, ככה שאפשר להגיע עם מחסנית מלאה 

ואם הדבקתם שני כרטיסי כניסה לאירוע המרכזי דרך אחד מ-3 טורנירי הלווין, 
תקבלו בונוס של 1,000 יורו! 

מינימום קאש אאוט באירוע המרכזי 500 יורו וכרגיל, 10-12% מכלל המשתתפים 
יהיו בכסף.

לנו  שיש  לכם  נספר  בו.  להיות  שצפוי  ומה  הפסטיבל  על  לכם  שסיפרנו  אחרי  אז 
זהה  ובמחיר  המונטסינו  מאחורי  ממש  שנמצא   ROOMZ בשם  מלון  עם  סיכום 
לאתר בוקינג. ישנן שתי אפשרויות. או רכישת חבילה מלאה הכוללת חדר, טיסה 
והעברה. או לחלופין, תוכלו לסגור לעצמכם טיסה והעברה ולסגור רק את המלון 
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דרכנו. ככה שתוכלו לבחור האם תרצו טיסה עם מזוודה או בלי או מחלקה ראשונה  
כמות החבילות המלאות מוגבלת בשלב זה ל-50 בלבד !  הקדימו להרשם והבטיחו 

מקומכם.

מחירי החבילות: 

חבילה ליחיד בחדר לזוג ל-5 לילות במחיר של 2,600 ₪ בלבד

חבילה ליחיד בחדר לזוג ל-5 לילות כולל א.בוקר במחיר של 2,900 ₪ בלבד

חבילה ליחיד בחדר לזוג ל-4 לילות במחיר של 2,450 ₪ בלבד

חבילה ליחיד בחדר לזוג ל-4 לילות כולל א.בוקר במחיר של 2,650 ₪ בלבד

חבילת סינגל ל-4 לילות במחיר של 2,950 ₪ בלבד

חבילת סינגל ל-4 לילות כולל א.בוקר 3,150 ₪ בלבד

חבילת סינגל ל-5 לילות 3,300 ₪ בלבד

חבילת סינגל ל-5 לילות כולל א.בוקר 3,500 ₪ בלבד
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מחירי החבילות כוללים טיסות, מלון והעברות.

לחלופין ניתן להזמין מלון בלבד: 
עלות מלון 5 לילות ליחיד בחדר לזוג 1,000 ₪ 

עלות מלון 5 לילות ליחיד בחדר לזוג כולל א. בוקר 1,300 ₪ 
עלות מלון 5 לילות לחדר סינגל  1,650 ₪ 

עלות מלון 5 לילות לחדר סינגל כולל א. בוקר 1,900 ₪ 

לכל הפרטים חייגו עכשיו 055-660-8015 

 pptisrael@gmail.com או השאירו פרטים במייל ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם
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פוקר טוב ישראל
אלקנה איצקוביץ על הצלחות הפוקר הישראלי

הישראלים  השחקנים  של  להצלחה  האחרונים  בשבועות  נחשף  שלא  אחד  אין 
בסצנת הפוקר העולמית. אני לא מדבר רק על כאן בארץ, אני מתכוון בעולם. אין 
אתר חדשות פוקר, פודקאסט או מוביל דעת קהל בטוויטר שלא דיבר על הכיבוש 
כיבוש  אלא  האדום,  או  הירוק  הקו  על  מדבר  לא  אחד  אף  כשהפעם   - הישראלי 

קינגס קזינו שבצ'כיה.

 WSOP-ב ביותר  האטרקטיביים  האירועים  אחד  האוקטוברפסט,  עם  התחיל  זה 
ישראלים  ארבעה  כניסות,   1,727 שרשם  בטורניר,   .WSOPE-ל שקדם   Circuit

הגיעו לשולחן הגמר. מדהים. 

על  להדס-אפ  שהגיע  הנ"ל,  הישראלים  מארבעת  אחד  עדה,  דור  היה  הבא  השלב 
בטבעת  שזכה  קברהל  למרטין  רק  ונכנע  הולדם/אומהה  המיקסד  בטורניר  טבעת 
באירוע  עמוק  רץ  שמחון  אייל  וכבר  להתפעל  הספקנו  לא  בפסטיבל.  שלו  השנייה 
המרכזי, נוגע בטבעת ורואה את הארץ המובטחת רק כדי שזו תשבור לו את הלב 

עם אס בריבר.

השחקנים  את  וסיקרתי  הקולוסוס,  בזמן  בצ'כיה  הייתי  סגל.  תמיר  הגיע  ואז 
 1d ביום  נתקלתי  בתמיר  בישראל.  הפוקר  סיקור  מאתרי  אחד  עבור  הישראלים 
כשהוא היה אחד מ-10 ששרדו את היום - לצד אותו קברהל, שאגב הודח מהמיין 
איוונט על ידי ישראלי אחר, אושרי לחמני, בשתי ידיים הזויות שהן חלומו של כל 
כתב פוקר - והעפיל ליום 2 עם 324,000. ערימה בינונית באמצע החבורה. רשמתי 
אותו בין הישראלים החובבנים, לצד המקצוענים אחריהם עקבתי במיוחד, כשאני 
מציין לעצמי לעקוב אחרי ההתקדמות של כל אחד ואחד מהם. החובבנים התדלדלו 
יותר, אבל את סגל לא מחקתי  וכך גם המקצוענים אם כי בקצב נמוך  במהירות, 
מהרשימה. "אוקיי, אז יש לי את חמשת המקצוענים האלה ואת תמיר… ארבעת 
המקצוענים האלה ואת תמיר… שלושת המקצוענים האלה ואת תמיר…". בראש 
כבר הכנתי את הידיעה "תמיר סגל מודח במקום ה-X ומרוויח Y יורו". כשנשארו 
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הערימות  בין  היה  תמיר  בטורניר,  האחרונים  השחקנים  ב-13  ישראלים,  שני  רק 
הקצרות והשני היה צ'יפ לידר. קחו חצי שעה קדימה - המקצוען הישראלי הודח, 
ותמיר באמצע החבורה מציג כמה מהלכים, מדיח שחקנים ומשייט בביטחון לעבר 

הגמר.

החי  השידור  את  פתחתי  שנחתתי  בשנייה  מישראל.  ראיתי  כבר  עצמו  הגמר  את 
והספקתי לראות את תמיר מדיח שחקן במקום השמיני והופך לצ'יפ לידר, עמדה 
ממנה לא הרפה עד שכבר לא היה נגד מי לשחק. הקולוסוס הוא טורניר עם מבנה 
מיוחד המותאם ספציפית לחובבנים, אבל זה לא אומר שאפשר לזכות בו בלי יכולות 
בשולחן. ותמיר הציג יכולות מרשימות. במקביל לזכייה שלו, הגיעו דיווחים על כך 
שאסי משה מוביל את הטורניר השני, ה"6MAX". יום למחרת שוב נדבקתי למסך, 
ושוב ראיתי את הישראלי מרסק את שולחן הגמר וזוכה בצמיד, הפעם השני שלו 

בקריירה.

מרגולין,  תימור  היה  זה  הפעם  שלו.  השני  בצמיד  זכה  ישראלי  ועוד  עבר,  שבוע 
בו סיים שני  זכייה בצמיד באותו אירוע  שארבעה חודשים לאחר שסגר מעגל עם 
מלמטה  שני  כשהוא  סטאק"  ה"מונסטר  של  הגמר  לשולחן  עלה  בווגאס,  בעבר 
בצ'יפים אבל הוכיח עליונות מקצוענית וסיים כמנצח הבלתי מעורער של הטורניר, 
שוב סוגר מעגל חצי שנה לאחר שסיים מקום שני באירוע המרכזי של הסבב באותו 
מיכאל  של  גמר  שולחן  גם  ראינו  אגב,  לבין,  בין  מושלם.  סיפור  בדיוק.  שולחן 
מגלשווילי בטורניר האומהה, וכשתקראו את המגזין כבר תדעו מה היתה התוצאה 
של נתי עמדי שהתחיל את הגמר של טורניר המיקסד אומהה/הולדם כשהוא צ'יפ 
לידר. שלושה צמידים )בינתיים(, לא מעט פיינלים וגם מספר בלתי מבוטל של זכיות 
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בטורנירי הצד - זה ההספק של השחקנים בכחול לבן, שנכון לכתיבת שורות אלה 
ב-23 באוקטובר רשמו מתחילת החודש הכנסות של למעלה מ€800,000-.

ששחקן  ביותר  הנחשב  ההישג  ספק  ללא  שהם  הצמידים,  על  שנייה  נסתכל  בואו 
פוקר יכול לשאוף אליו. ארצות הברית, קנדה, אנגליה, גרמניה, אוסטרליה, רוסיה 
פוקר  מעצמות  כולן  מלישראל,  צמידים  יותר  עם  היחידות  המדינות  אלה  וצרפת. 

עם סצנות מקומיות ותיקות שקיימות כבר עשרות שנים. ישראל? קהילת הפוקר 
כאן קיימת בקושי עשור. הצמידים הם גם מראה מצוינת למה שעובר על הפוקר 
דרכונים  שם  על  רשומים  היו  צמידים  שישה  רק  חודשים   16 לפני  עד  הישראלי: 
ישראלים )בכל הספירות הנ"ל, כמובן, אלי אלעזרא נחשב אזרח ארצות הברית. על 
אף הפטריוטיות שבו והאהבה שיש לכולנו כלפיו, הזכיות נרשמות תחת ארה"ב וזה 
בסדר גמור(. ב-WSOP 2017 בווגאס זכה בן מאיה, איש נדל"ן מרחובות, בצמיד, 
ושבוע לאחר מכן הדביק טורניר דומה שי 'גאבור' צור, מהדמויות המוכרות בפוקר 
אייל  של   WSOPC טבעות  שתי  צמידים,  שש  עוצרים.  לא  אנחנו  מאז  הישראלי. 
ועוד עשרות הישגים שקשה לעקוב אחרי כולם  שמחון, זכייה בבאטל-אוף-מלטה 

בפחות משנה וחצי.
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לפחות  אז  האחרונות  וחצי  לשנה  לא  אם  קטן,  קרדיט  לקחת  לעצמי  מרשה  אני 
לחודש המטורף הזה. קינגס קזינו קיים כבר 13 שנה, אבל רק אחרי ה"פוקר פדרו 
קהילה  גיליתי  שם  שביליתי  בשבוע  אותו.  לגלות  הישראלים  התחילו  פסטיבל" 
ביניהם  וחולקים  בשני  אחד  שתומכים  וחובבנים  מקצוענים  של  ומגובשת  קטנה 
חדרים, אחוזים באקשן, שיטות משחק, עידוד בשולחנות הגמר ואפילו אוכל כשר. 
גם הצופים מבחוץ התרשמו מהרעש שעשו הישראלים - תרתי משמע - בשולחנות 
ומחוץ להם. עם כזו אווירה, אין ספק באשר למנוע שמאחורי רצף ההישגים האדיר 

שנרשם על שם הישראלים.

מישהו מבין חברי הקהילה הזאת אמר לי, ומאוחר יותר שמעתי גם את שדר הפוקר 
פינטן גאבין אומר בשידור הגמר של תימור מרגולין, את המשפט הבא: "השחקנים 
השחקנים  אבל  בעולם.  ביותר  הגרועים  השחקנים  הם  בישראל  ביותר  הגרועים 
האמירה  לא,  או  נכונה  בעולם".  הטובים  השחקנים  הם  בישראל  ביותר  הטובים 
הזאת מוכיחה את מה שאנחנו ידענו כבר כמה זמן ובעולם מתחילים לגלות עכשיו: 
בישראל יש פוקר, והוא בדרך לכבוש את הגלובוס. עכשיו צריך שעוד קבוצת אנשים 
תגלה את העובדה הזאת: אלה שאחראים על להפוך את הפוקר לחוקי בישראל. זה 
עוד לא קרה אבל כל מי שיש לו עיניים ואוזניים יכול לראות את זה קורה בקרוב 
מאוד. פס בהיר הופיע בשמיים, ולא רחוק הזמן בו הוא יהפוך לזריחה בוהקת ויום 

יפהפה.
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הוא עשה זאת שוב!  אסי משה זוכה בצמיד WSOP שני בקריירה ומביא המון 
כבוד לקהילת הפוקר הישראלית גם לעצמו. אסי החל את דרכו בעולם הפוקר 

בגיל 22 מיד אחרי שחרורו מהצבא מיחידת המחשוב של צה"ל ממנה יצאו 
מתכנתים מוכשרים רבים. כמוהם, גם המסלול של אסי הוביל אותו לעבוד בהיי 

טק אחרי הצבא. במקביל הוא התחיל את התקדמותו בעולם הפוקר, בהתחלה 
במשחקי קאש ולאחר מכן בטורנירים ששוחקו אונליין. 

אחרי הזכייה הראשונה של אסי, שאלו אותו מה הוא הולך לעשות עם הכסף 
והוא אמר שהדבר הראשון שיעשה זה לקנות משהו נחמד לחברה שלו, שלימים 

הפכה לאישתו ואמא לביתו. את קריירת המשחק המקצועני שלו הוא התחיל 
ב-1.1.15 אחרי שעזב את עבודתו כמתכנת מוכשר ומאז, הוא לא מפסיק להדהים 
את קהילת הפוקר הישראלית ונחשב ללא ספק לאחד משחקני הפוקר הישראלים 

הטובים ביותר אם לא הטוב שבהם. 

משהו קורה לאסי בעיניים כשהוא רואה את צמיד האליפות, דומה לשור שרואה 
סדין אדום מול עיניו ומסתער על המטרה עד להשגתה. את אסי פגשנו במסעדה 

איטלקית שם דיברנו על פוקר ועל החיים.

אסי, ברכות על הזכייה השניה!  האם זה רגע הפוקר המרגש בחייך?   ואם לא, 
מה הוא הרגע הכי מרגש שהיה לך בפוקר? 

תודה רבה!  קשה לי מאוד לדרג, אבל אני חושב שהסיפוק מהזכיה הזאת אכן 
מתעלה על כל הישג אחר, אפילו על הצמיד הראשון. הוא אומנם הגיע מזכיה 
בטורניר גדול יותר, והיה שווה יותר כסף, אבל הוא הגיע בשלב מאוד מוקדם 

בקריירת הלייב שלי - בנסיעה השניה שלי אי פעם לשחק סדרת טורנירים. 

אסי הגדול
אסי משה, הכוכב הישראלי, בראיון אישי.
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הנסיעות האלה הגיעו אחרי הרבה עבודה והצלחה בטורנירים אונליין, ואני 
לא חושב שהבנתי בזמנו כמה קשה יהיה לשחזר את ההישג ולזכות בצמיד 

נוסף. הזכיה השניה הגיעה 4 שנים מאוחר יותר, שבמהלכן שיחקתי המון המון 
טורנירים, וגם הגעתי למספר שולחנות גמר נוספים ב WSOP והתקרבתי לזכיה 

שניה אבל היא חמקה ממני בכל פעם. עכשיו כשזה סוף סוף הגיע אני יודע להעריך 
את ההישג ואת המזל שנפל בחלקי.

כשאני חושב על זה עוד קצת אני חייב להוסיף - אולי בכלל הרגע עם הכי הרבה 
רגש "טהור", הכי הרבה אנדרנלין, שחוויתי בעולם הפוקר - היה בכלל שנים 

קודם לכן, בפעם הראשונה שזכיתי בטורניר גדול אונליין. זכיתי ב5000$ בטורניר 
עם דמי כניסה של 20$, וזו היתה פריצת דרך ראשונה שלי בעולם הטורנירים. 
התקשרתי לאשתי - אז חברה שלי - בהתרגשות והערתי אותה באמצע הלילה, 

ושעות לאחר מכן האדרנלין לא איפשר לי לישון. יש משהו מיוחד בפעם הראשונה 
שמאוד קשה לשחזר..

ספר לנו על ההבדל בין טורניר לקאש ולמה בחרת להתמקד בטורנירים..

את הדרך שלי בפוקר התחלתי כמו רוב האנשים במשחקי קאש - בהתחלה 
חבריים, ואחר כך גם פארטיות. את המעבר לעולם הטורנירים עשיתי שנים מאוחר 

יותר כשנכנסתי לפוקר אונליין, ודי מהר ידעתי שלשם אני רוצה להעביר את 
הפוקוס. האפשרות לזכות בכסף גדול מהשקעה קטנה, התהילה שמתלווה לזכיה 

בטורנירים, הדינמיות של המשחק שנובע מהעליה ההדרגתית בבליינדים ושלבי 
הטורניר השונים, כל אלה דיברו אליי מאוד. אני גם חושב שתפסתי בצורה טובה 

את הוריאנס - השונות - שמתלווה למשחק טורנירים, ואת הצורך בלשחק נפח 
מאוד גדול של טורנירים כדי להתחיל לקבל מושג איפה אתה באמת עומד ביחס 

לשחקנים אחרים ולהתגבר על אותה שונות. זה סייע לי לשמור על מוטיבציה 
גבוהה להמשיך לשחק ולעבוד על המשחק, גם כשהלך יותר טוב וגם כשפחות. 

הרצון להשתפר ככל שניתן בטורנירים הוביל גם להחלטה לוותר לגמרי על קאש - 
העדפתי שכל רגע שאשקיע במשחק יקרב אותי כמה שאפשר למטרה להפוך להיות 

שחקן טורנירים מהשורה הראשונה.
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שמועה התגנבה לאוזנינו שיש לך כלי מיוחד לפיתוח חשיבה אסטרטגית... 
משחק מחשב כלשהו, רוצה לספר לנו עליו?  ואיך הוא תורם למשחק שלך?

זאת הדרך הכי נחמדה שבה שאלו אותי על ההתמכרות שלי למשחקי מחשב   
וברצינות - אני באמת חושב שלמשחקי מחשב יש חלק בהצלחה שלי בעולם 

הפוקר. לפני הצבא, וגם אחריו כשהתחלתי לשחק פוקר, שיחקתי המון במשחקי 
מחשב, כל פעם התמקדתי במשחק אחד שאותו שיחקתי שנים, ולרוב הגעתי 

לרמות די גבוהות ותחרותיות במשחקים שבהם שיחקתי. אני חושב שזה נתן לי 
הרבה כלים שימושיים, כמו פיתוח חשיבה אסטרטגית, וגם היכולת לתת גריינד - 
לשבת ולטחון שעות על גבי שעות, יום יום, גם כשפחות הולך, בלי להכנס לטילט 
או לצאת יותר מדי מהאיי גיים. זו התבררה כיכולת מאוד חשובה בתקופה שבה 

שיחקתי המון אונליין.

היום אני משחק במשחק מאוד פופולארי בשם HearthStone. זה משחק 
אסטרטגיה מבוסס קלפים, אבל לא קלפים כמו אלה שאנחנו מכירים מפוקר. 

הוא פופולארי גם בקרב שחקני פוקר, אולי בגלל שגם בו יש אלמנטים של וריאנס 
)שונות(, והרבה מזל במשחק נתון, אבל גם בו לאורך זמן היכולת היא מה שקובע. 

בין השמות הגדולים שהתמכרו למשחק אפשר למצוא את דניאל נגראנו, פדור 
הולץ, ועוד רבים וטובים. למעשה לפני שנתיים ב EPT ברצלונה כשנגראנו עף 

מהשולחן שבו ישבתי, המשפט שהוא אמר בזמן שהוא קם מהשולחן היה "לפחות 
עכשיו אני יכול לשחק HearthStone כל היום..".

אז חוץ ממשחקי מחשב, יש לך טיפ מנצח לחלוק איתנו?  מה בעצם אתה עושה 
 ?WSOP לפני טורניר גדול ואיך אתה מתכונן לאירוע גדול כמו

אין לי טיפ מנצח. אני אישית מאמין שהצלחה עקבית בפוקר נובעת מזה שעושים 
המון דברים קטנים טיפה יותר טוב מרוב השחקנים האחרים, ואין דבר אחד 
גדול מכל השאר, או סוד גדול שכשמגלים הכל משתנה ומתחילים לראות את 

המטריקס.

יש הרבה שחקנים שלהם יש תשובות מעניינות לגבי הכנות לטורניר - תזונה, 
שינה, כושר, מדיטציה.. לי אין שום דבר כזה, אבל אני לא מזלזל במי שיש לו, 
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אולי יום אחד גם אני אסגל לעצמי הרגלים יותר בריאים. במהלך הימים שבהם 
שיחקתי את הטורניר שבו זכיתי בצמיד הראשון ב2014, אכלתי כל בוקר המבורגר 
במקדולנדס לפני שהתחלתי לשחק, פשוט כי זה מה שהיה לי הכי זמין ליד המלון..

 לפני ה WSOP אני משתדל לשחק כמה שיותר אונליין, כדי להגיע חד מתורגל 
ונטול חלודה. 

מה לדעתך האלמנט החשוב ביותר במשחק? עמדות? גדלי קופה?  אולי בכלל 
קריאת שחקנים? 

זו שאלה שמאוד קשה לי לענות עליה בתמציתיות, על כל אלמנט אפשר להתפלסף 
שעות, וגם צריך להגדיר בצורה מדוייקת למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים 

'החשוב ביותר'. הגדרה אפשרית אחת יכולה להגזר מעלות-תועלת, כלומר 
אלמנטים שאפשר לשפר יחסית מהר, ושהרווח מהשיפור שלהם גדול. דוגמה 

לאלמנט כזה הוא הטווחים שאנחנו משחקים פרה-פלופ. הגדרה אחרת יכולה 
להיות אלמנט שבו אפשר להשיג יתרון יחסי גדול לעומת שאר השחקנים כי הוא 

אלמנט פחות 'פתור', ודוגמה לכזה הוא סייזינגים )גדלי הימור(. אני גם יכול 
לחשוב על עוד דרכים להגדיר מה חשוב שיובילו לתשובות אחרות.

ובאותו נושא, כמה חשיבות אתה מייחס לתרגול ואיך אתה אישית מתרגל?

קודם כל, אין תחליף לנסיון. ברור שככל שמשחקים יותר מבינים יותר את 
המשחק, נתקלים ביותר סיטואציות, ומדייקים את המשחק עוד ועוד. מהבחינה 
הזאת יש בעיני חשיבות עצומה למשחק אונליין, וחבל שהיום לנו כישראלים יש 

פחות אפשרויות מאשר היו לפני כמה שנים. הווליום שאפשר להגיע אליו אונליין 
הוא אחר בסדרי גודל ממשחק לייב - בזכות זה שניתן לשחק מספר שולחנות 

במקביל, וגם זה שכמות הידיים שמשוחקות בשולחן פר שעה גדול בהרבה מלייב, 
היו לי שנים שבהן שיחקתי אלפי טורנירים בכל שנה, שמתרגמים לכמות ידיים 
שבלתי אפשרי לשחק לייב גם בחיים שלמים. בנוסף, יש כלים שאוספים את כל 

הידיים שמשחקים אונליין ומאפשרים להפיק נתונים סטטיסטיים מתקדמים על 
הידיים ששוחקו, מה שעוזר לאתר 'ליקים' )דליפות - בעיות שחוזרות על עצמן( 

ולפתור אותם.
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גם להשקיע זמן בשיפור המשחק מחוץ לשולחן זה קריטי, קשה לי להדגיש כמה. 
יש לא מעט אפשרויות וכלים מתקדמים, אני לא אגע בהם כאן, אבל בעיני הכי 
חשוב זה הכי בסיסי - פשוט לדבר על ידי פוקר. בין אם בפורמט של עבודה עם 

מאמן, hand review עם חבר, או קבוצת ווטסאפ\סקייפ\וכו שבה מעלים ידיים 
מעניינות ומנתחים אותן. ככה מוצאים טעויות, מקבלים נקודות מבט חדשות, 
ו'נאלצים' לחשוב יותר לעומק על דברים שלפעמים לא מקדישים להם מספיק 

מחשבה בזמן אמת. מיותר לציין שכדי שזה יהיה באמת אפקטיבי צריך פרטנרים 
שהם שחקנים טובים.

כשנכנסתי לפוקר אונליין בהתחלה לא הייתי כ"כ מחובר לשחקנים אחרים, אבל 
הבנתי שאני צריך להשתפר המון ושיש שחקנים טובים ממני בהרבה. חרשתי 

פורומים של פוקר עם דגש על התעמקות בפוסטים של שחקנים מוכחים כדי להבין 
יותר טוב איך הם משחקים וחושבים, וכשהייתי משחק הייתי תמיד פותח גם כמה 

שולחנות של טורנירים או שחקנים שמעניינים אותי, לפעמים אפילו בצד רק כדי 
לעבור עליהם יום אחרי. היום כבר יש לי מספר חברים מאוד קרובים שלמזלי הם 

גם שחקנים מעולים שנהנים כמוני לחפור המון בכל מה שקשור לפוקר ולנסות 
להשתפר כל הזמן. 
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נעבור קצת לתכניות לעתיד. אחרי שתי זכיות בצמידים, אנחנו תוהים מה 
המטרה הבאה. אסי, ספר לנו, מה המטרה הבאה שלך? אנחנו יודעים שחלומו 

הרטוב של כל שחקן היא אליפות העולם בווגאס, אירוע בו זכית בצמיד הראשון 
שלך. האם זו הפסגה מבחינתך?  או שיש לך עוד כוונות לגרום לנגינת התקווה 

בחדרי פוקר בעולם? 

תמיד יש עוד פסגות לכבוש בפוקר. ב WSOP כל זכיה בצמיד מכניסה אותך 
למועדון הרבה יותר אקסקלוסיבי מזה שהיית בו קודם - יש מעט מאוד שחקנים 

עם צמיד, אבל הרבה פחות שחקנים עם שניים, שלא לדבר על שלושה... :( חוץ 
מזה, ב Main Event של ה WSOP נכנסתי רק פעם אחת לכסף ועוד לא עשיתי בו 

ריצה עמוקה באמת, אז זה חלום שאני מקווה להגשים. גם בסבב ה EPT עשיתי 
כמה זכיות בינוניות אבל עוד לא הותרתי חותם אמיתי ואני מקווה לעשות גם 

את זה. הרעב עדיין לגמרי קיים. מצד שני עכשיו כשאני אבא זה לא פשוט לנסוע 
כ"כ הרבה, ואולי בעתיד יהיו פחות נסיעות ויותר דברים שאעשה בארץ, בין אם 

קשורים לפוקר ובין אם לא.

אסי, לסיכום, ספר לנו על עצמך משהו שאף אחד לא יודע...

בעיה, אשתי יודעת עליי הכל



נוסעים למונסטינו!

לו"ז פסטיבל


