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דברי פתיחה
שלום לכל החברות והחברים שלנו,

מגזין  את  להדפיס  הפעם  החלטנו  הודפס,  לא  שלנו  המגזין  שעבר  שבחודש  אחרי 
נובמבר ביחד עם דצמבר-ינואר , מגזין שיהיה מגזין ארוך וסופר מעניין! 

אז נתחיל בליגה המקומית שלנו, שם הגענו למחזור הליגה ה-6 בכל הארץ ובסיום 
לווינה  לווין  טורנירי  נשחק  החודש  כשבתחילת  שבועיים  בת  לפגרה  נצא  החודש, 
והליגה תחזור לפעילות בחצי השני של החודש. מה שאומר שבינואר נשחק מחזור 

ליגה אחד ויחיד.

בחודש ינואר נחנוך סניף נוסף בצפון, סניף יגור בבר סופר מגניב ויפה. כשבחודש 
פברואר, נפתח סניף נוסף בצפון, באיזור ראש פינה. סניף נוסף יצורף למחוז מרכז, 

כנראה בפתח תקווה ובכך נשלים את רשימת הסניפים לעונה זו.

אז מה עשינו במהלך החודשים האחרונים?

הכשרנו צוותים בכל הארץ, מתוכם כ-20 דילרים ו-4 מנהלים מקצועיים המחזיקים 
בתעודות TDA שזה התאחדות שופטי הפוקר הבינלאומית. היום יש לנו בצוות 7 
נוסף שנעשה בפברואר, גם מצבת הצוות תסגר  גיוס  ו-40 דילרים ולאחר  מנהלים 
־סופית ומפה, נמשיך לשכלל ולחדש לכם כמו שתמיד עשינו. טורניר הספיישל האח

רון שלנו היה באונטי והתגובות היו נהדרות ! כנראה שגם הספיישל הבא שלנו יהיה 
באונטי. אם יש לכם רעיונות נוספים שראיתם במקומות אחרים בעולם, נשמח את 

תשתפו אותנו.

אז מה בתכנון?

בחו"ל,  פסטיבלים  שני  עוד  נשחק  המקומית,  בליגה  פה  החדשים  הסניפים  מלבד 
 3 לנו  יהיו  שהשנה  ככה  בספטמבר.  והשני  )אפריל-מאי(  באביב  יתקיים  הראשון 
אירועי חו"ל. יעדים ופרטים עדיין נבחנים וכמובן שנשתף אתכם ברגע שיהיה לנו 

יותר מידע.

שתהיה לכולנו שנה אזרחית מוצלחת במיוחד! ברוכה הבאה 2019 
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אסטרטגיה כבסיס
למשחק שלכם

 GAME THEORY OPTIMAL פוקר או פשוט GTO בטח שמעתם לא פעם על

אז אם עדיין לא בדקתם את הנושא הנה הסבר כללי על אחת האסטרטגיות  של 
משחק הפוקר.

אסטרטגיה היא התוכנית שלנו לבצע פעולה מסוימת , כמעט לכל דבר בחיים יש לנו 
, קודם  , בין אם זה לשטוף כלים  אסטרטגיה מסוימת ולא בהכרח הנכונה ביותר 
להוציא את הכלים מהכיור לסבן את כולם ואז לשטוף או לסבן ולשטוף כלי אחר 
כלי או אולי יש  לכם מדיח ,  לנסוע ממקום למקום או להתחיל עם המין השני בבר.

בכל מקרה עדיף לשאוף לאסטרטגיה הטובה ביותר כדי שנוכל לבצע את הפעולה 
בצורה הטובה ביותר.

את  לקבל  צריך   , החלטות  קבלת  ויכולת  אסטרטגיה  שמצריך  משחק  הוא  פוקר 
ההחלטה הנכונה על סמך כל המידע שברשותנו, האם היריב נוטה לקפל או לשלם 
עם זוג שני בטרן , או להימור שלישי פריפלופ, או שהוא רחב ואגרסיבי ועדיף לתת 
לו לבלף. אלו החלטות שנעשה כדי לנצל כמה שיותר את אופן המשחק של היריב, 
על מנת למקסם את הרווחים. דהיינו, פוקר נצלני. אבל מה קורה כשאין לך מידע על 

היריב או כמו שנהוג לומר "וואקום" ? 

הפסד  מינימום  להשגת  מתמטית  תאוריה   .GTO-ה אסטרטגיית  נכנסת  פה 
 +EV ומקסימום רווח שאינה תלויה בנטיות היריב אלא מתייחסת לספוט כרווחי

 -EV או מפסיד

האסטרטגיה כוללת בתוכה  עמדות ,טווחים, גדלי הימורים, גודל ערימה , בלופים 
זוג ראשון  עד לריבר. היא מבוססת על כך שההחלטה  ואפילו מתי כדאי לצקצק 
תהיה EV+ ותרוויח לך באופן כללי )לונג ראן(  גם אם הפסדת ספוט מסוים. לפי 
התיאוריה המשחק אמור להיות כמה שיותר מאוזן ז"א שעל כל ההימורים  לערך 
יהיו לך הימורים לבלוף בהתאם לגודל ההימור ויחס קופה , וכל תשלום יכיל בתוכו 

מתן שמיר נותן לנו סקירה קצרה ואיכותית על GTO פוקר
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טווח ידיים שאיתו יהיה רווחי לשלם.

נגיד לדוגמא שהימרנו 50 בריבר לקופה של 50 מה שאומר שהיריב צריך לשלם 50 
כדי לזכות בקופה של 100 שזה  יחס קופה של 2-1 וכדי להיות רווחי הוא צריך לנצח 

לפחות ב-33% מהמקרים.

כל  על   , לבלוף  ידי הערך שלנו  בין   2-1 יחס של  צריך  להיות מאוזנים בספוט  כדי 
בלוף אחד יהיו 2 הימורים לערך כך שאם משווים לנו זה לא משנה אם הפסדנו או 
הרווחנו בספוט , ההימור  בריבר עדיין יהיה EV+  לטוח הרחוק. אתה אומנם לא 

מנצל את נטיות היריב שלך אבל ככה גם לא תנוצל על ידו.

ברבדים עמוקים  הספוט הזה הוא רק קצה הקרחון באסטרטגיית GTO שנוגעת 
מאוד במשחק.

נדרש הרבה מאוד זמן גם מחוץ לשולחן. עדיין לא קם  וכדי ללמוד אותה לעומק 
האחד שיודע לשחק GTO באופן מושלם מכיוון שפוקר הוא משחק מורכב ביותר. 
וכמובן שלדעת איך משחק היריב שלך ואיך לנצל אותו בהצלחה זה אחד הצדדים 

החשובים  והמהנים יותר בפוקר ויכול למקסם לך רווחים בצורה משמעותית. 

לסיכום אומר שללמוד GTO פוקר כקו התחלתי וכבסיס למשחק ישפר את היכולת 
ספוטים  בהמון  לו  שיעזרו  על המשחק  וידע  ראייה  זווית  עוד  לו  וייתן  לכל שחקן 

שונים וגם יעזור למצוא דליפות אצל יריבים. 

בשילוב של GTO ומשחק פוקר נצלני כשיש לך מידע על היריב  תוכל להפוך לשחקן 
פוקר רווחי ואולי להתחיל את הדרך להיות מקצוען של ממש. 
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שניצל וצ'יפים
מאת אלקנה איצקוביץ

דולר  מיליון  לשבע  קרוב  לו  יש  אוסטרי.  רולר  היי  מקצוען  הוא  מיולוקר  תומאס 
אליהם  הכניסה  שדמי  טורנירים  בעיקר  משחק  והוא  חיים  מטורנירים  בהכנסות 
היא בין 10,000€ ל-25,000€. הסקור הגדול ביותר שלו הוא 1.1 מיליון יורו, בהם 
 WSOP Europe-ב רולר  היי  ה-111,111€  בטורניר  הרביעי  במקום  כשסיים  זכה 
ברוזבדוב ב-2017. תומאס מוביל את טבלת שחקני הפוקר האוסטרים המכניסים 
ביותר, והוא נמצא כרגע במקום ה-134 בעולם. במקום השני מבין האוסטרים נמצא 
מתיאס אייבינגר, שמשחק פחות או יותר באותם טורנירים ורק לפני מספר ימים 
זכה בטורניר ה-'50,000€ היי רולר' ב-EPT פראג. בקריירת הפוקר שלו הוא זכה 

בקצת פחות מחמש מיליון דולר והמיקום שלו ברשימת כל הזמנים הוא 222.

זה נשמע מרשים כשמסתכלים על זה, אבל כשבודקים קצת יותר לעומק מגלים שזה 
לא כזה הרבה. כלומר, נכון, שניהם שחקנים מעולים וחמש מיליון דולר הם סכום 
שהלוואי שאחד מאיתנו ירוויח בקריירת הפוקר שלו, אבל מעבר לעובדה שהשניים 
הם השחקנים המוכרים היחידים מחוץ לאוסטריה )השלישי ברשימה, איבו דונב, 
זכה בצמיד WSOP בפוט-לימיט אומהה אי שם עוד לפני שכריס מאנימייקר הגיע 
והרביעי הוא סטפן יודליצ'קה, מקצוען שהסכומים עליהם הוא משחק מתקרבים 
יותר לאיזור ה-1,000€ כניסה(, מדינות כמו בלארוס, לבנון והונג קונג מיוצגות לפני 
שניהם ברשימת המרוויחים בכל הזמנים. לאוסטריה יש בסך הכל ארבעה צמידי 
אליפות העולם, שזה פחות ממדינות שלא הייתם מצפים שתהיה בהן תרבות פוקר 

עשירה כמו אינדונזיה )5(, הונגריה )5( וקוסטה ריקה )6(.

- מקום שבו  לדוגמה, מישראל  יותר,  פוקר עשירה. הרבה  יש תרבות  ובאוסטריה 
הפוקר בכלל אסור על פי חוק, ופופולרי פחות מעשור. ועדיין, לישראל יש פי שלוש 
צמידים. ועוד לא הגענו לדבר על העובדה שאוסטריה היא מקום מגורם של בערך 
חצי מהשחקנים האירופאים המפורסמים ביותר. פידור הולץ, אולה שמיאן, קורי 
- כל השישה  ניקיטה בדזיאקובסקי, סטפן סונטהיימר  אלדמיר, סטפן שילהאבל, 



6

כן,  בווינה או באיזור. אז  וכולם מתגוררים  100 העולמי  נמצאים בטופ  שהזכרתי 
זה בעיקר בגלל העובדה שמדיניות המיסים של אוסטריה נוקשה הרבה פחות משל 
יהיה  9 מיליון אזרחים  גרמניה או אוקראינה, אבל הייתם מצפים שמתוך כמעט 

אפשר למצוא יותר משני שחקני היי רולר, נכון?

עם  מפותחת,  פוקר  תרבות  בעלת  מדינה  היא  אוסטריה  שלא.  העניין,  בדיוק  וזה 
בתוך  מאשר  יותר  מתנ"סים  בתוך  פוקר  חדרי  ועם  קשוחה  לא  מיסים  מדיניות 
 WSOP קזינואים, והיא לא רוצה להיות יותר מזה. לא יתקיימו בה פסטיבלים של
שלו(,  הקיום  שנות   15 במהלך  לווינה  פעמים  שלוש  הגיע   EPT-ה( ברוזבדוב  כמו 
קשה למצוא בה משחקי קאש של 100-200 כמו במונטה קרלו ואם אתה מקצוען 
שמתפרנס מהמשחק ורוצה לחיות כמו שצריך אתה מוזמן לגור במדינה, אבל קפוץ 
לא, אוסטריה  רומניה בשביל לשחק באופן קבוע. תשאלו את שמחון.  או  ללונדון 
היא מדינה מושלמת לחובבי הפוקר בדיוק כמו שהם - חובבים. לאנשים אחרי יום 
ניקוד בליגת הטורנירים המקומית,  יורו או לצבור   100 עבודה, שבאים לשחק על 

ולראות טלוויזיה עם בירה ושניצל תוך כדי.

במילים אחרות, בדיוק מה שהישראלי הממוצע צריך. ברוכים הבאים למונטסינו.
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חוויות מוינה
מאת אלקנה איצקוביץ

4 ביקורים רצופים בקינגס, חיפשתי חדר פוקר איכותי נוסף אליו אוכל  אז אחרי 
להגיע עם החברים שלי מליגת הפוקר הישראלית. חיפוש קליל בגוגל העלה תוצאות 
של 5 חדרי הפוקר הטובים באירופה. והניסוח היה חשוב. לא חיפשתי בתי קזינו, כי 

הימורים לא ממש התחום שלי ופוקר כן. 

הנבחר  הפוקר  לחדר  להתקדם,  החלטנו  מהם  אחד  ועם  הרשימה  מתוך   3 בחרתי 
קוראים מונטסינו והוא נמצא בווינה. למי מכם שלא יודע, הימורים אינם חוקיים 
וינה", לא תמצאו שם בתי קזינו בהם יש רולטה ושאר  באוסטריה ומלבד "קזינו 
מתקני קזינו. חדרי פוקר לעומת זאת, מותרים ובכך האוסטרים מבטיחים שפוקר 
יישאר בגדר ספורט ותחביב ולא כאפשרות להתעשרות מהירה. מה שנקרא, חינוך 

לתרבות ספורט. שזה מה שאנחנו מנסים לעשות בעזרתכם כבר עשור בישראל. 

מונטסינו הוא חדר פוקר שנמצא במתחם בידור בו תוכלו למצוא גם אולם באולינג, 
סנוקר ופול ואפילו משחקיה לגיימרים שבינינו. במתחם תוכלו למצוא גם מסעדות 
החדר  הקאש.  ולאיזור  הטורנירים  של  לאיזור  המחולק  הפוקר  חדר  את  וכמובן 
וינה  וביתית וממש הרגשתי שם כמו פדרו סניף  נעימה, חמימה  מאופיין באווירה 
מכל הבחינות. בביקורי המקדים שם פגשתי אנשים מרחבי אירופה, שממש כמונו 
משחקים בליגה מקומית אליה עבדכם הנאמן הצליח להשתחל בזכות שתי כניסות 
זוכה בטורניר. נראה שרוב השחקנים שם קבועים  לניקוד כשבאחת מהן הוא אף 
את  מכירים  כולם  בה  קהילה  יש  אצלם  גם  אצלנו,  כמו  השני.  את  אחד  ומכירים 
כולם. השחקנים והצוות. ובכך יוצרים אווירת משחק חברית ולא אווירת מלחמה 

או אווירת באתי כתייר ואני לא מתכוון לחסור עם כסף הביתה.

אז חוץ מאווירה נעימה וחמימה, תהנו גם משירות נהדר, בירות במחירי רצפה כמו 
נפלאה  עצמה  ווינה  להציע.  לווינה  שיש  הנפלאה  החורף  ומאווירת  אירופה,  ברוב 
לנו  פוקר שמתאים  לזה. אחרי שבחרנו חדר  נגיע  עוד  זו של השנה, אבל  בתקופה 
בול. ואחרי שדגמנו את רמת המשחק של המקומיים, שאגב בטוחים שאנחנו דגים, 
בניגוד  אז  שלנו.  החורף  אירוע  את  לקיים  נרצה  בו  המקום  שזה  למסקנה  הגענו 
למה שחושבים המקומיים, אנחנו לא כאלו דגים לעומתם. ההערכה שלי היא שכ-

מאת יוחאי ענקי
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50% מהם לא ממש יודעים מה הם עושים והיתר שחקנים ברמה טובה, אבל לא 
נתקלתי באף אחד שמשחק בצורה יוצאת דופן או כזה שגרם לי להרגיש שהוא כמה 
בט  בהחלט  לנו  שיש  ככה  בישראל.  בכלל  שלנו  או  שלי  המשחק  רמת  מעל  רמות 
מול האוסטרים ואני מאמין שגם הפעם נראה לפחות חצי בועה צבועה בכחול ולבן. 

ובתקווה שגם המקום הראשון יהיה כחול לבן. 

כניסה  מחירי  הקודם,  הפסטיבל  של  קו  אותו  על  הלכנו  שלנו,  הפסטיבל  מבחינת 
נוחים לכל האירועים, כי אצלנו משחקים באחריות ובהנאה. דמי הכניסה השונים 
ינועו בין 35-115 יורו והיי רולר 440 יורו. ככה שאף אחד מאיתנו לא יחזור עם חור 

בכיס. 

האפשר  ככל  קרוב  שיהיה  מלון  גם  למצוא  לי  חשוב  והיה  הפוקר  עניין  את  סגרנו 
לחדר הפוקר, ככה שלא נצטרך לצעוד בקור הצפוי לנו שם וכך הגענו למלון חדש 
בשם ROOMZ שנמצא במרחק של 5 מטרים מחדר הפוקר. המלון הוא מלון ברמת 
4 כוכבים, מלון מוקפד ויפהפה עם שירות נהדר וצוות מסביר פנים. מחירי החדרים 
בו טובים מאוד ומספקים תמורה מלאה למחיר. ולכן החלטנו ללכת עליו, לא לפני 
ווידאנו  הפעם  שגם  כך  בוקינג.  באתר  למחיר  זהה  יהיה  המלון  שמחיר  שהבטחנו 

שתהנו מהמחיר הטוב ביותר. 

את ווינה עצמה ראינו בבוקר ובלילה ובשניהם יש קסם. יש את הרובע המכונה הרובע 
היהודי שבו נמצאים רוב איזורי הבילויים השווים. יש המון אתרים היסטוריים, 
אחד  את  בווינה  למצוא  יכול  קניות,  שמחפש  מכם  מי  מוזיקה.  והמון  מוזיאונים 
המותגים  מכל  חנויות   140 של  עצום  מתחם  עם  באירופה,  הגדולים  האאוטלטים 
הקיימים ובכל המחירים הקיימים. ווינה עשירה גם בחיי הלילה שבה וחוץ משניצל, 
תוכלו למצוא בה מבחר עצום של מסעדות ובתי קפה בשלל סגנונות. אחד היעדים 
בהם נהננו הוא נאשמרקט שביום מתפקד כשוק עשיר ובלילה הופך למתחם בילוי 
הרכבת  מתחנת  הליכה  דקות   4 של  במרחק  נמצא  נתארח  בו  המלון  חיים.  שוקק 

התחתית ובתוך 7-10 דקות תוכלו להגיע כמעט לכל מקום מרכזי בעיר. 

לסיכום, וינה הייתה קסומה ואנחנו נרגשים לחזור לשם. אנחנו בטוחים שגם אתם 
תהנו, שתהיה לנו טיסה נעימה.
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כבשנו גם את צ'כיה
באליפות  צמידים  שני  אחרי  הישראלי.  הפוקר  עבור  מוצלחת  שנה  להיות  ממשיכה   2018
בעולם בווגאס בקיץ - אחד של תימור מרגולין והשני של גל יפרח, ישראלי תושב ארצות 
הברית - ופסטיבל אליפות אירופה מדהים עם שלושה צמידים, כולל עוד אחד של מרגולין, 
גמר, הישראלים ממשיכים לנצח בטורנירים חשובים. בפסטיבל סבב  ואינספור שולחנות 

הפוקר האירופאי )EPT( שנערך בחודש דצמבר זכו שני ישראלים בשני טורניר הפתיחה.

הראשון היה בוריס מונדרוס, תושב באר שבע, שניצח בטורניר ה-"€1,100 נשיונל". מונדרוס 
נכנס לשחק בטורניר לצד 2,485 שחקנים ולאחר שלושה ימים הגיע לשולחן הגמר. הוא היה 
בדרך  לון  אונדריי  הצ'כי  המקצוען  על  גבר  ולבסוף  בגמר,  ההדחות  כל  כמעט  על  אחראי 
למקום הראשון ולפרס של 382,750 יורו )מעל 1.6 מיליון שקל(. מונדרוס סיפר שהוא משחק 
בדרך כלל פוט-לימיט אומהה, ולא הרבה טורנירי טקסס הולדם: "שיחקתי אולי שמונה או 

10 טורנירים בחיי. הזכייה הזאת גדולה".

במקביל לגמר של ה"נשיונל", התקיים גם יום הגמר של ה"נשיונל היי רולר" שכניסה אליו 
עלתה €2,220. אף דגל ישראל לא התנוסס ליד שמו של אף אחד מתשעת האחרונים שהגיעו 
לשולחן הגמר מבין 954 כניסות אבל אחד מהם היה יניב פרץ, מקצוען ישראלי המתגורר 
בלטביה ומשחק תחת הדרכון האירופאי. פרץ הפגין משחק קר ומחושב ולמרות שהחל את 
היום בין הערימות הקצרות, טיפס למעלה ונלחם עד שזכה במקום הראשון ובסכום דומה 

לזה של מונדרוס, €340,700.

ייחודי  זכו כל אחד גם ב"פלטינום פס", כרטיס  מלבד הפרסים הכספיים, מונדרוס פורץ 
פוקרסטארס  של   "players Championship"ל חופשית  כניסה  אותו  למחזיק  המעניק 
שתתקיים בינואר בבהאמה. ללא פלטינום פס, כניסה לטורניר תעלה לרוצים להשתתף בו 
לזוכים  כרטיסים   300 חולקו במהלך השנה  שיווקי  דולר אך במהלך  מ-25,000  פחות  לא 

בטורנירים ואירועים שונים ברחבי העולם.

מאת אלקנה איצקוביץ



לו"ז טורנירים
ינואר 2019

מגזין דצמבר  2018


