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פתח דבר...
יוחאי "פדרו" ענקי

שלום לכל החברות והחברים שלנו,
־הגענו לחודש המכריע של ליגת הפוקר הישראלית, חודש אוגוסט בו נסיים עונה, ית

קיימו טורנירי הפלייאוף וכמובן, גולת הכותרת של העונה, האליפות הארצית לעונת 
2017/8 שתתקיים ב-30.8.18 ברחובות. ובה ייקחו חלק כ-150 שחקנים. כש-10% 
לאליפות  איתנו  ויטוסו   2017/8 לעונת  הישראלית  הפוקר  ליגת  נבחרת  יהיו  מהם 

אירופה בתאריכים 3-10/10/18.
על  המחשבה  ועצם  ארצית  ליגה  של  במתכונת  ה-2  העונה  היא  הנוכחית  העונה 

האירוע שהולך להיות, מרגשת אותנו מאוד.
חלק  לקחו  שחקנים  אלפי  צפון.  ועד  מדרום  הארץ  ברחבי  שיחקנו  הליגה  במהלך 
־באירועים השונים, חברויות נוצרו, שולחנות של חמישי נבנו. נשברנו, שברנו, האש
־מנו את הדילר ואת עצמנו, ומעל הכל, רכשנו חברים חדשים והראנו שקהילת הפו

קר בישראל חיה, נושמת ובועטת בכל הכוח ! 
כמובן שבעונה הבאה יהיו עוד שינויים ואתם כרגיל, תהיו חלק מהם. במחוז צפון 
ודרום לא צפויים שינויים במיקומי הסניפים, ובמחוז מרכז תעשה פריסה מחדש 
כשיש רק שניים בטוחים לעונה הבאה, ירושלים ורחובות. ועל השאר נכריז בתחילת 
־העונה שתחל מיד אחרי החגים, אבל לפני שנפתח עונה חדשה, יש לנו את העונה הנו

כחית לסיים. ויש לנו קרבות מרתקים על אליפויות המחוז בצפון, דרום ומרכז. אז 
מי יהיו אלופי המחוזות ? ומי יעפיל לארצית ? מי יטוס לאליפות אירופה ומי יחזור 

מאוכזב הביתה ?  כל התשובות בחודש הבא.

אז מה יהיה לנו בחודש אוגוסט? 
בתחילת החודש נשחק מחזורי השלמה במקומות בהם צריך, לקראת סוף החודש 

יתקיימו טורנירי הפלייאוף והאליפות הארצית תסגור את העונה כאמור.
כמובן שגם החודש יש לנו מבצע מיוחד בשבילכם מחנות מכירת הציוד שלנו פדרו 
פוקר שופ, מזוודת 300 צ'יפים הולוגרם מדגם רויאל במחיר מצחיק של 195 ₪ בלבד!  

המבצע תקף לחודש אוגוסט 2018 בלבד. 

שלום לכל החברות והחברים שלנו,
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אס קינג כחול-לבן
אלקנה איצקוביץ על הנציג מעבר לים

שלנו  הראשון  לבוקר  התעוררנו  שרובנו  בזמן  ברוזבדוב,  שלנו  הפסטיבל  במהלך 
במלון ביום חמישי, אלי אלעזרא היה קרוב להישג ענק בווגאס הרחוקה. הישראלי 
 Omaha High\Low'תושב ארצות הברית הגיע להדס אפ מול פול וולפה בטורניר ה
להיות  אמור  היה  זה   .WSOP 2018-ה של  התשיעי  הצמיד  אירוע   ,'8 Or Better
הצמיד הרביעי בקריירה של אלעזרא, שרק לפני שלוש שנים זכה בתואר הקודם שלו 
ובשנה שעברה הגיע לארץ כדי לקדם את הביוגרפיה 'אגדת פוקר'. בסופו של דבר 
הוא הפסיד לוולפה, שבעצמו זכה בצמיד השלישי שלו, ואנחנו הישראלים נותרנו 

עם טעם של החמצה.

כמובן שאין לנו סיבה. אלי הרי משחק תחת האזרחות האמריקאית שלו, ושלושת 
הצמידים שלו לא נרשמים לזכותה של ישראל. אבל אנחנו פרובינציאלים ותומכים 
בכל מי שיש לו קשר קלוש למדינה, ולאלי אלעזרא יש קשר יותר מקלוש. הוא היה 
בגאון.  "התקווה"  נוגן  שלו  הצמידים  ובטקסי  אמיתי  פטריוט  הוא  בצה"ל,  קצין 
לנו, כמובן, זה לא משנה. אנחנו נהיה בעד כל שחקן אם הוא נולד בישראל, ביקר 

בישראל, יהודי או אם אבא שלו למד בתיכון עם בן של רב רפורמי.

קחו את גל יפרח, לדוגמה. כאן הישראלים הרגישו הרבה יותר גאווה מאשר במקרה 
של אלעזרא - יש לנו צמיד! למי אכפת שיפרח לא גר בארץ כבר 20 שנה, ושבראיון 
הניצחון שלו הוא לא הזכיר את ישראל אפילו ברמז. יש לו שם ישראלי צבר אותנטי 
 ,'NLH 3,000$'-עם ריח של טייס חיל אוויר וזה מה שחשוב. יפרח זכה בטורניר ה
בסכום של קרוב לחצי מיליון דולר. היתרון שבלהיות רשום כאזרח ארצות הברית - 
הוא לא יצטרך לשלם אחוזים נכבדים מהסכום למס הכנסה. קומבינה של ישראלי, 

אחרי הכל.

או, לדוגמה, מייקל מזרחי. מי לא אוהב את מייקל מזרחי. ה'גריינדר' בכלל נולד 
עברית  הוא מדבר  ישראלית, אבל  באזרחות  לא החזיק  ולמעשה מעולם  במיאמי, 
כמעט באופן שוטף, אוהב את ישראל וקוראים לו פאקינג מזרחי. מייקל זכה השנה 
ונחשב  הפוקר'  שחקני  כ'אליפות  גם  הידוע   ,'H.O.R.S.E ה-'50,000$  בטורניר 
1.2 מיליון דולר, אבל  לטורניר הקשה ביותר בסבב כל שנה. הפרס שלו היה מעל 
מעבר לזה מדובר בהישג מדהים: זו הפעם השלישית שמזרחי זוכה בתואר הזה. רק 
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שחקן אחד מלבדו זכה בתואר פעמיים, ואני לא זוכר מתי הפעם האחרונה ששחקן 
זכה באותו טורניר צמיד שלוש פעמים. הישג מטורף שלבטח מציב אותו בין שחקני 
ה'מיקסד גיימס' הטובים בכל הזמנים לצד פיל אייבי וג'וני צ'אן. והוא מדבר עברית!

אבל למה ללכת רחוק? הרי יש לנו לא מעט להתגאות בו בפוקר גם בקרב שחקנים 
 Last שאשכרה מופיע דגל ישראל לצד שמם. הארי ברקוביץ', למשל, בפעם השנייה
Israeli Standing אחרי מקום 34 לפני שנתיים, שהפעם הגיע ממש קרוב לשולחן 
ראשון  אותו  שמציב  דולר,   575,000 היה  שלו  הרווח  ה-13.  במקום  וסיים  הגמר 
מתברר   ,WSOP של  באתר  מבדיקה  בווגאס.  הקיץ  המרוויחים  הישראלים  מבין 
השנה,  הפסטיבל  של  השונים  בטורנירים  לכסף  הגיעו  ישראלים  מ-50  פחות  שלא 
שבע  לכסף  הגיע  מהם  אחד  שכל  משה  ואסי  רייכנשטיין  אורי  לציון  כשראויים 
יובל בורנשטיין הגיע שש פעמים, רובן בטורנירי אומהה וסטאד, ואושרי  פעמים! 
לחמני, ויקטור לביא, יונתן בסין, רן אילני ורן ניב יצאו ברווח בארבעה טורנירים 

כל אחד.

מרגולין.  תימור  כמובן  הוא  שבריבר,  הקנטה  שביד,  הזוג  שבקצפת,  והדובדבן 
הישראלי תושב רמלה, שרק לפני כמה חודשים הגיע מרחק נגיעה מטבעת בהדס אפ 
של האירוע המרכזי ב-WSOPC ברוזבדוב, נכנס לטורניר 'NLH 2,500$' יחד עם עוד 
1,247 שחקנים וראה את הפילד מצטמצם לאיטו עד שנותרו שניים: הוא ומקצוען 
הטורנירים ישמעאל בויאנג. היי, שם יהודי! בכל מקרה, זה הרגיש לתימור כמו דה 
ז'ה וו. אחרי הכל, לפני שנתיים הוא הגיע למקום השני באותו טורניר בדיוק. הפעם 
הוא לא התכוון להסתפק במדליית הכסף. הוא הלך עד הסוף, זכה ב-507 אלף ויותר 
חשוב - בצמיד, אותו הניף בגאון בזמן ששירת התקווה הושמעה ברחבי מלון הריו.

לשנה הבאה בווגאס הבנויה.
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כל העונה תתרכז בסוף אוגוסט לטורניר אחד, וכל הטורניר יתרכז לשולחן אחד: 
שולחן הגמר. כבוד, יוקרה, מתח וגם פרס לא רע בכלל מובטחים לכל מי שיגיע 
לשם. הדרך לשם לא קלה, אבל אם יש שני דברים שיכולים לגרום לך להרגיש 
יותר בנוח הם מקום טוב בפסגת טבלת המחוז שלך והידיעה איך זה לשבת בשולחן 
גמר כזה. ומי שיודע איך שני הדברים האלה נראים הוא יונתן בכור, שסיים במקום 
השלישי בשנה שעברה וכרגע מוביל את ארבע-מאות-ומשהו השחקנים בטבלת 

מחוז מרכז.

יונתן, בן 32 מפרדס כץ, ישב איתנו באמצע טורניר )בו הגיע לבסוף למקום השני, 
תודה ששאלתם( כדי לענות על השאלות שלנו.

איך הגעת לפוקר, יונתן?
ברעננה.  פדרו  של  לטורניר  ובאתי  אותי  לימד  חבר  וחצי,  שנתיים  לפני  התחלתי 
 .A72 שיחקתי בינוני, כמו כל שחקן מתחיל. ביד אחת ראיתי פלופ עם זוג 7 והגיע
היה לי סט, ומהמעט שידעתי הבנתי שזאת יד חזקה. אז דחפתי אול אין, ומישהו 

שילם עם סט אס. קורה. אבל המשחק עניין אותי אז המשכתי.

מה אתה אוהב  בפוקר?
שלטווח  מאמין  אני  סטטיסטי.  ניתוח  שחקנים,  התנהגות  המשחק,  אותי  מסקרן 
ארוך הידע מגדיל את התוחלת ומשפר את הסיכויים. ככל שאתה לומד, יש לך יתרון.

יש חוויה שאתה זוכר במיוחד?

הטורניר הבינלאומי הראשון ששיחקתי, באוקטובר שעבר ברוזבדוב. רק אז נחשפתי 
לפוטנציאל, לעוצמת הריגוש שיש בזה. זה גירה אותי להמשיך.

איך היה ברוזבדוב, אם כבר מעלים את הנושא?
בפעמים הראשונות לא הגעתי לכסף, אבל מאז המיקומים שלי הולכים ומשתפרים 
מפסיטבל לפסטיבל. באירוע האחרון ברוזבדוב סיימתי את יום 1 צ'יפ לידר, אבל 
סיימתי רק במקום ה-25 וזה איכזב אותי קצת. מצד שני, זה נתן לי מטרה בשביל 

הפעם הבאה.

בלי לחשוף סודות, מה סגנון המשחק שלך?
הרבה חושבים שאני מבלף הרבה, האמת שזה לא נכון. אני פשוט מזהה חולשות, 

אוהב להפעיל לחץ, בעיקר כשאני בעמדה.

השריף של המחוז
יהונתן בכור, מספר 1 בטבלת מחוז מרכז, מדבר
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אתה כרגע מוביל את המחוז, אבל הקרב צמוד. איך זה מרגיש?
זה נחמד. כל שבוע יש את האקשן מול המקום השני, שהוא שחקן מצוין, וזה מעולה 

שיש תחרות.

בשנה שעברה הגעת לשולחן הגמר, איך היה אז?

היתה חוויה מדהימה. ארגון מאוד מקצועי. מבחינת משחק, לא הייתי בסיכון לכל 
ביד האחרונה הכנסתי את הכסף עם היד הטובה  וגם  אורך הטורניר שזה חשוב, 

ביותר.

מה הישג השיא שלך?
עשיתי קאש-אאוט גבוה במשחק קאש במקאו, מעדיף לא לספר כמה. אבל הרבה. 
בטורניר היי רולר בבוקרשט הגעתי מקום 10, שזה מצד אחד מצוין אבל מצד שני 

מבאס כי זה היה הבאבל.

מה המטרה, החלום?
אין לי חלום להתמקצע, אני חושב שזה לא דבר טוב לבנות עליו את החיים שלך. 
אבל כתחביב זה מצוין, כשאני ניגש מהנקודה הזאת אני רוצה למקסם את היכולת 

אבל לזכור שזה רק משחק.

תודה רבה יונתן, בהצלחה
תודה רבה לכם.
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המלעיזים אומרים עליו שהעניין בו כבר מת, שהמשחק גמור, שהוא כבר הרבה 
מעבר לשיא שלו וכמובן – שמדובר במשחק מזל. אבל אחרי אליפות העולם 2018, 
גם למבקרים הגדולים ביותר של הפוקר יהיה קשה להגיד שהמשחק לא נמצא 
בתקופת השיא שלו. קיץ 2018 ייזכר כקיץ של שבירת שיאים וכאחת מאליפויות 

הפוקר המעניינות והמרגשות ביותר שחווה המשחק מאז ומעולם.

נתחיל מפיל הלמות', השחקן שמכונה "Poker Brat" בגלל התפרצויות הזעם שלו 
בשולחנות הפוקר. הלמות' עבר קיץ לא פשוט לאחר שספג במהלך אליפות העולם 
חיצים חדים של ביקורת, כאשר במהלך יד בשולחן המצולם של האירוע המרכזי 
הוא רמז לפני תורו שהוא לא מרוצה והולך לקפל, מה שגרם לשחקן אחר לשלם אול 
וקהילת הפוקר  בטוויטר  יריב תקף את הלמיות'  לשולחן. אותו  יריב  ולהדיח  אין 
לא איחרה להצטרף. הלמות' כנראה הצליח להתאושש מהביקורת, כי מספר ימים 
וגרף את הצמיד  הולדם(  לימיט  נו  דולר   5,000(  71 זכה באירוע מספר  לאחר מכן 
ה-15 )!!!( שלו בקריירה. 15 פעם פיל הלמות' גבר על פילד של מאות )ולפעמים אף 
אלפי( שחקנים וזכה בצמיד של הסבב היוקרתי ביותר בעולם הפוקר. מיותר לציין 
שהלמיות' הוא שיאן הזכיות בצמידי WSOP ולא נראה שמישהו ישיג אותו בקרוב. 

ואחרי זה אומרים שפוקר זה משחק של מזל.

ואם כבר הזכרנו את האירוע המרכזי – אפשר לקבוע בקלות שמדובר כנראה באחד 
של   65 מספר  לאירוע  נרשמו  שחקנים   7,874 פעם.  אי  שהיו  המהנים  מהאירועים 
הסבב ויצרו את הפילד השני בגודלו בהיסטוריה. לאחר 7 ימים של פוקר, בסיומה 
של יד משוגעת של AA vs KK vs KK נקבע שולחן הגמר של הטורניר ואליו העפיל 
שחקן אחד שבלט מעל כולם – ג'ו קאדה. אותו ג'ו קאדה הפך בשנת 2009, בגיל 21, 
לזוכה הצעיר ביותר בהיסטוריה של האירוע המרכזי והנה 9 שנים לאחר מכן, כאשר 
הוא בן 30, קאדה עשה את הבלתי יאמן והעפיל פעם נוספת לשולחן הגמר. נכון, זה 
כבר קרה בעבר )ג'וני צ'אן, ג'וני מוס, סטו אונגר, דויל ברונסון ודן הארינגטון( אבל 

שיא עולמי
אייל ינאי מספר על הפוקר של קיץ 2018



זה קרה לפני עידן "הפוקר בום", כאשר באירוע המרכזי השתתפו לכל היותר 800 
שחקנים. קאדה הפך לזוכה הראשון מאז הפוקר בום שמעפיל פעם נוספת לשולחן 
הגמר. הוא סיים במקום החמישי וגרף את רוב תשומת הלב, לפחות עד ההדס-אפ.

)ולטעמי גם האיכותי(  ג'ון סין וטוני מיילס סיפקו לנו את קרב ההדס אפ הארוך 
ביותר אי פעם בשולחן הגמר של האירוע המרכזי. שני השחקנים התחילו את הקרב 
השעה  לקראת  אותו  וסיימו  ווגאס  לאס  שעון  בערב   18:00 השעה  באיזור  שלהם 
5:30 בבוקר. במהלך הדו קרב הצ'יפים שלהם עברו מאחד לשני ללא הפסקה והיה 
נראה בשלב מסוים כי יצטרכו להפסיק את הגמר ולהמשיך אותו יום למחרת לאור 
התשישות של השחקנים והצופים. לאחר 11 שעות של משחק, טוני מיילס עשה את 
אחת השגיאות היחידות שלו באותו הדס אפ  וניסה לבלף את ג'ון סין שישב בטרן 
4 דקות שלמות ולבסוף השווה והבין שהוא  עם שלישיית קינגים. סין חשב במשך 
ניצח את האירוע המרכזי. סין, שרק לפני שנתיים פיספס במילימטרים את שולחן 
הגמר כאשר הודח במקום ה-11, נראה מאושר ומותש עם סיום הדו קרב והוכתר 
לפני שנתיים  ושוב, שחקן שמגיע במקום ה-11  כאלוף העולם לפוקר לשנת 2018. 
לנו כמה פוקר הוא משחק  גודל כזה, רק מוכיח  זוכה באותו אירוע בסדר  והשנה 

שמבוסס על יכולת.

ולסיום, איך אפשר שלא לדבר על ג'סטין בונומו, התופעה הכי גדולה של הפוקר בשנת 
 – "Multi accounting"-2018. רק לפני 12 שנים, כאשר היה בן 21, בונומו נתפס ב
נחשב איסור  אונליין עם מספר חשבונות במקביל, דבר אשר  פוקר  כניסה לאתרי 
חמור בהימורים און ליין. כתוצאה מכך הושעה בונומו ממספר אתרי פוקר וחלק 
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מכספי הזכיות שלו הוחרמו. והנה 12 שנים לאחר מכן, הגיעה שנת 2018 שהכניסה 
למרוויח  והפך  דולר  מיליון   25 מעל  גרף  לספרי ההיסטוריה, במהלכה  בונומו  את 
הטורנירים הגדול בכל הזמנים עם סך זכיות של 43 מיליון דולר. בכך חלף בונומו 
על פני דניאל נגראנו, שנחשב לאחד מהשחקנים הפופולריים בעולם הפוקר. עד כמה 
בונומו רץ טוב ? בדצמבר 2017 זכה בונומו תוך 9 ימים בשני טורנירי WPT ובתחילת 
מאי 2018 זכה תוך 3 ימים בשני תארי EPT, סבבים שנחשבים לקשים והאיכותיים 
ביותר בעולם. חשבתם שזה הסוף ? מסתבר שהשיא היה עוד לפניו. ב-27.5, רגע לפני 
שהסבב העולמי נפתח, זכה בונומו בטורניר ה-Super High Roller Bowl במקום 
הראשון וגרף זכייה של 5 מיליון דולר. את השנה המטורפת שלו קינח בונומו עם שני 
 ,Big One For One Drop-כולל הזכייה האחרונה שלו בטורניר ה ,WSOP צמידי
שעלות הכניסה אליו היא מיליון דולר. בונומו גבר ב –Heads Up  על פדור הולץ, 
תופעת פוקר בפני עצמו, וגרף לכיסו עוד 10 מיליון דולר.  כי בפוקר היכולת בהחלט 

חשובה, אבל לפעמים לרוץ טוב לא מזיק.

את  לקרוא  אתכם  מזמין  הישראלים,  בגזרת  )גם  ומוצלח  משוגע  קיץ  אחרי  אז 
לנו  שנשאר  ספק  אין  בווגאס(,  הישראלי  הקיץ  על  איצקוביץ'  אלקנה  של  הכתבה 
 WSOP-טעם של עוד. ואם גם לכם בא להצטרף לחגיגה, עוד פחות מחצי שנה ה
יופיע  חולון  טורניר  של  הבא  הזוכה  אולי  יודע,  מי  ברוזבדוב.  קינגס  לקזינו  מגיע 

בטור הסיכום של בשנה הבאה.
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נכון לכתיבת שורות אלה, ואני מתנצל על הקלישאה, אני נמצא במקום השמיני בטבלת 
טורניר  בעוד  לניקוד  אגיע  אני  לדפוס  יירד  שהמגזין  עד  אולי  יודע,  מי  מרכז.  מחוז 
ואשפר את מצבי. אולי אני אעוף על ההתחלה או שבכלל לא אשחק וכמה שחקנים 
אחרים יעקפו אותי. הכל יכול לקרות. ואני יודע, במבנה הליגה הזה בו 10% הראשונים 
מעפילים אוטומטית לאליפות הארצית אין באמת הבדל בין מקום רביעי ל-40. אחרי 
הכל, באליפות כולנו נתחיל עם אותה ערימת צ'יפים. אבל בתור אדם תחרותי מטבעי, 

זה חשוב לי.

כי זה כל העניין הרי, לא? יציבות. כי ביד פוקר אחת הכל יכול לקרות, ובטורניר 
שאי  מי  שכל  בטוח  ואני   - לנצח  לא  ועדיין  מושלם  לשחק  יכול  אתה  אחד  פוקר 
פעם דחף אול אין עם אסים וקיבל תשלום מאיזה כבש שלא משחרר 7-5 אוף סוט 
ואיכשהו תפס קנטה בריבר, כמו שקורה לכולם כל פעם מחדש, יסכים איתי. אבל 
לאורך עונה שלמה, לשמור על המקום שלך בצמרת הטבלה, זה דורש יותר מאשר 

לדעת מתי להמר ומתי לזרוק. זה דורש יציבות.

לאורך 17 המחזורים שמרכיבים את עונת 2017-18 שיחקו אלפי שחקנים בעשרות 
פעם  מדי  אבל  מרכז,  במחוז  בעיקר  ניהלתי  או  דילרתי  שיחקתי,  אני  טורנירים. 
יכול  וגיליתי גם שם סיפורים שכל אחד מהם  נסעתי לטורנירים בצפון או בדרום 
למלא את הטור הזה לבד. ראיתי שחקן שרק באותו בוקר למד את החוקים מגיע 
לשלושה  נופל  ראיתי שחקן  טורניר.  כבר מדביק  מכן  לאחר  וחודש  הגמר  לשולחן 
בליינדים תוך חמש דקות מפתיחת הטורניר ואז חוזר לזכייה בחבילה לרוזבדוב. 
ראיתי שחקנים מדביקים שני טורנירים ברצף. ראיתי הדס אפ שנמשך שעה וחצי. 
ראיתי איך שחקן שבתחילת העונה היה מודח בבאסה בתחילת כל טורניר משתפר 
לאט לאט עד שבסוף העונה הוא כבר התרווח בנוח בין מובילי הטבלה. ראיתי שחקן 
חושב במשך עשר דקות בריבר בקופה ענקית ואז זורק את היד כשהוא מראה לכולם 

פול האוס. ראיתי את היריב שלו מכבד ומראה לכולם פול האוס גבוה יותר.

הזווית האישית
אלקנה איצקוביץ מסכם עונה
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היו גם סיפורים שפחות כיף לספר עליהם. ראיתי שחקן מפסיד אול אין שנייה אחרי 
שהכריזו שהפרירול סגור. ראיתי שחקן מודח ביד הראשונה של הטורניר ואז ביד 
הראשונה של הפרירול. ראיתי צ'יפ לידר נכנס לטילט ומרסק את כל הערימה שלו 
שנייה לפני שולחן הגמר. ראיתי אסים נשברים לקינגים יותר משמישהו יכול לספור.

 200 עוד  ומסביבי  צ'יפים  ערימת  מולי  באליפות הארצית,  אני אשב  בסוף החודש 
סיפורים כמו אלה. זה לא יהיה כמו אף טורניר ששיחקתי אי פעם. בארץ, בחו"ל, עם 
החבר'ה ששמים קצת כסף קטן בקערה או עם זרים ששילמו מאות יורו על כרטיס 
כניסה, תמיד היו שם שחקנים טובים פחות וטובים יותר. כאלה שכדאי לקפל יד 
חזקה כשהם נכנסים לאקשן ואותם אלה שלא משחררים 7-5. הפעם זה יהיה שונה. 
כל השחקנים בטורניר הגדול של סיום העונה יהיו שחקנים ברמה הגבוהה ביותר 
הרבה  מזל,  קצת  יותר(,  )או  פעם  מדי  לבלף  יכולת  סבלנות,  רצון,  כוח  עם  בארץ, 

אהבה למשחק בעיקר, הכי חשוב, יציבות.

pokerisrael.co.il



עשינו לכם 
מבצע!

מזוודת 300 צ'יפים מדגם רויאל
רק ב

195 ש"ח
WWW.ISRAELSHOP.POKER

לו"ז טורנירים


