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דברי פתיחה
שלום לכל החברות והחברים שלנו!

הגענו לישורת האחרונה של הליגה המקומית שלנו כשאנחנו במחזור 10 מתוך 15 
5 פעמים  25% מטבלת כל מחוז, או שחקנים שהגיעו  מחזורי ליגה. בסיום העונה, 

לשולחן גמר, יקחו חלק באליפות הארצית ה-3 של ליגת הפוקר הישראלית.

אנחנו מתכננים לכם השנה אליפות שלא נראתה כמותה. אליפות שתהיה במתכונת  
דומה לשני האירועים שלנו בחו"ל. כלומר, יתקיימו שני ימי מוקדמות ויום אחד בו 
־ישחקו כל המעפילים ליום הגמר. האליפות הארצית תשוחק השנה בתחילת ספטמ

בר. כל שחקן יוכל לבחור האם לשחק ביום המוקדמות הראשון או השני ויום הגמר 
ישוחק ביום אחד לכולם. מיקום האליפות, מבנה הטורניר, רשימת הפרסים ודמי 

הכניסה יפורסמו במהלך החודש הקרוב.

עוד חדשות מהליגה. בחודש מרץ נקיים טורניר ראשון בפאב הפינה בחמדיה, מקום 
שכשמו כן הוא, חמד של מקום ! אנחנו מצפים לנוכחות מלאה ואווירה מחשמלת!   

האירוע הראשון שלנו שם יתקיים ביום שני, ה-25.3.19, נשמח לראותכם!

אנח הישראלית,  הפוקר  ליגת  צוות  את  מחדש  לבנות  סיימנו  שכמעט  אחרי  ־אז 
על המטרה- הקמת  ומוכנים להסתער  גיוס אחרון בכל הארץ,  עוד סבב  עושים  נו 
ובעקבות  ולעצות שלכם  ליגה מקצוענית בישראל. כמו תמיד אנחנו קשובים לכם 
כך, עשינו רענון משמעותי ברשימת הפרסים שלנו והיא תכנס לתוקף החל בתחילת 
שיכניסו  ושינויים  הפתעות  עוד  לכם  מכינים  אנחנו  הפרסים,  מרשימת  חוץ  מרץ. 

עניין נוסף בליגה ובכלל בפוקר בישראל.

GTD – כלומר  נציג לכם פה אחד משמעותי, טורנירי  אז לכבוד השינויים האלו, 
טורנירים עם רשימת פרסים מובטחת והחודש יש לנו 3 כאלו!
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אז מה זה בעצם אומר?

בשני אירועי רחובות במהלך חודש מרץ )11.3, 27.3( רשימת הפרסים במלואה תהיה 
מובטחת ללא קשר למספר השחקנים שישחקו בטורניר!

ואם זה לא מספיק, אז גם בטורניר פתח תקווה )31.3( תהיה רשימת פרסים מלאה 
מובטחת!

עד כאן חדשות מקומיות.

נצא לשם  וכך הגענו למילאנו.  אחרי שחזרנו מווינה, חיפשנו את היעד הבא שלנו 
עם משלחת ראשונה בתאריכים 14-18/3/19 לחדר פוקר בשם אימפריום. וכנראה 
שנשלב פוקר וכדורגל, כמתבקש מתאריך בו יש את הדרבי המילאנזי. בעת הביקור 
שם נבחן את המתקנים והמלון ובמידה והכל יהיה לשביעות רצוננו, נקיים שם את 
הפסטיבל הבא שלנו, כנראה בתחילת יוני 2019. למי מכם ששוקל להצטרף נספר כי 
יש לנו מספר מאוד מצומצם של חבילות ומומלץ מאוד להקדים ולהבטיח מקומכם.
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פסטיבל של סיכום
את ההתרגשות שהייתה לפני הטיסה לווינה קל לתאר, בשביל שחקן פוקר חובבן זה 
אותה הרגשה כמו של ילד קטן שנכנס לחנות ממתקים. רק שבמקרה הזה הוא נמצא 

שם 6 ימים ויש לו אפשרות לטעום מהכל, אני כמובן טעמתי מהכל.

ביום  במיוחד.  חמה  אווירה  הייתה  הפוקר  בחדר  בחוץ,  שהיה  העז  הקור  למרות 
הראשון לפסטיבל )רביעי( הגיעה חצי מהמשלחת ולמרות זאת אפשר היה להרגיש 
את החמימות הישראלית מתפשטת לאט בין השולחנות. עד יום שישי חדר הפוקר 
את  להטביע  שרוצים  לפוקר  בריא  תיאבון  עם  ישראלים  שחקנים  מלא  היה  כבר 
כל  לכיס,  ולגרוף פרס מכובד  ומגוון  לנצח שדה שחקנים מורכב  חותמם באירופה 
זה כמובן תוך כדי אכילת שקשוקה שהייתה בתפריט מותאם לישראלים. כנראה 

שהאוסטרים יודעים עלינו דבר או שניים. 

לי אישית היה עוד בונוס אחד בסיפור , אחי שחי בלונדון הצטרף אחרי כמעט שנה 
שלא התראינו.

 buy-in אירו   90 עם   ,  welcome  , ברוכים הבאים  ביום הראשון היה את טורניר 
ו-103 כניסות. כל שחקן קיבל ערימה התחלתית של 25,000 צ'יפים ו-20 דקות לכל 
, מבנה שמספק אפשרות לתמרן בין המצבים השונים במהלך הטורניר. כבר  שלב 

בטורניר הזה שהבנתי שלפוקר האוסטרי המקומי יש סגנון משלו.

בימים שלאחר, שיחקתי כל טורניר אפשרי )חוץ מטורניר אומהה כי אני פחות שולט 
במשחק וההיי רולר שלא היה בתקציב( , טורנירי לווין לאירוע המרכזי, את האירוע 
המרכזי ביום 1C ו-1D , את הביג סטאק שיצאתי בו סקנד באבל בוי )מקום 25 ש-23 

זה הכסף( ואפילו את 15 אירו כניסה של ראשון בצהריים. 

מבחינת הצלחה אפשר להגיד שחזרתי לימים שניסיתי לעבוד בעגלות בחו"ל , לא 
הלך יותר מידי, מה שכן הייתה חוויית פוקר לתפארת , ובתור שחקן חובבן ששואף 

להפוך למקצוען למדתי דבר או שניים.

שחקן פוקר צריך לדעת לעשות התאמות לשולחן בו הוא משחק, להבין מי היריבים 
שלו ולהיות ברמת חשיבה אחת מעליהם, אני יכול להגיד שבחלק הזה נכשלתי ברב 
הטורנירים ששיחקתי אבל אין חכם כבעל ניסיון ואולי ניסיון זה מה שהיה חסר לי 

מתן שמיר מסכם לנו את פסטיבל הפוקר בוינה.
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בפסטיבל הזה , אחרי הכל זה רק הטורניר השני שלי בסדר גודל כזה.

היופי הוא שחוץ ממני הייתה משלחת גדולה של שחקנים תוצרת הארץ , מעל 100 
מורם  בראש  להסתובב  לכולנו  וגרמו   , בשולחנות  חיל  שעשו  ישראלים  שחקנים 

ולחזור הבית עם גאווה וחיוך רחב על הפנים. 

זה התחיל בטורניר ברוכים הבאים , 11 בכסף ואחד משלנו. המשיך בהיי רולר שרק 
6 בכסף ואחד משלנו , באומהה 2 שחקנים משלנו מגיעים לחמישייה אחרונה עושים 

דיל ומתחלקים בפרס, בביג סטאק 23 בכסף 

ו-12 משלנו כש-4 מהם בשולחן הגמר ואחד מסיים במקום ה-2.

וכמובן שיש את גולת הכותרת, בטורניר המרכזי מתוך 801 כניסות שכללו לא מעט 
80 ואחד, אורי אברמוב,  21 ישראלים הגיעו לכסף מתוך  שחקני פוקר מקצוענים 

שהגיע עד מקום 4 וגרף פרס של כמעט 10,000 אירו.

הרגעים של השולחן האחרון בטורניר המרכזי היו השיא של הפסטיבל , כולם עמדו 
סביב הנציג שלנו בשולחן הגמר של האירוע המרכזי שאף לבש את חולצת הצוות 
עם דגל ישראל על זרוע ימין והמון גאווה בלב, עודדו תמכו ופירגנו עד הסוף ומשם 

לחגיגות ההישג.

כל קופה שאורי לקח הביאה איתה התלהבות מטורפת וגאווה כמו השער של ראובן 
עטר ב-3:2 המפורסם מול צרפת במוקדמות מונדיאל 94. כל הדחה של שחקן יצרה 
גל עידוד מכובד וקירבה אותנו למקום הראשון. האווירה הייתה מטורפת ואין ספק 
שזה הכל בזכותכם, אז אסיים בתודה ענקית לפדרו פוקר על אירוע פוקר איכותי 

ותודה ענקית לכם שעשיתם אותו מושלם!
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פרפרים בבטן
יוחאי פדרו על החוויה שלו

תמיד לפני אירוע גדול הבטן שלי מתמלאת בפרפרים. אבל לא פרפרים כמו שלכם, 
אצלכם זו התרגשות של לפני משחק גדול. כמו שחקן שמשחק עונה שלמה להגיע 
למעמד גמר הגביע ומתרגש לעלות כבר לכר הדשא ולהוכיח את עצמו ברגע האמת. 
את  יש  שלשחקנים  לוודא  שצריך  הנבחרת  למנהל  דומה  יותר  זה  שלי,  במקרה 
הליגה  של  העונה  שבמהלך  אחרי  הישגים.  להביא  כדי  צריכים  שהם  התנאים  כל 
אנחנו  חודשים,  בארבעה  פעם  יכולות,  ומשפרים  אנחנו מתרגלים  שלנו  המקומית 
יוצאים למסע שתמיד מרגיש לי כמו טיול שנתי עם החברים שלי, טיול שבמהלכו 
אנחנו מתגבשים עוד יותר, מתחברים עם שחקנים מאיזורים אחרים בארץ, מפרגנים 

ותומכים אחד בשני והכי חשוב, נהנים. 

סופר  הפקה  בעוד  מדובר  ולשמחתי  מאחורינו,  בחו"ל  שלנו  השניה  ההפקה  אז 
מוצלחת ומהנה, המתח שלפני כל הפקה כזו מרקיע שחקים. יותר מלחיץ מסט אס 
בפוקר,  וכמו  בריבר.  עוד אחד  יגיע  ומתפלל שלא  לצבע בטרן  דרואו  שרואה מולו 
גם פה, התחלה קצת מהוססת וככל שעובר הזמן, נכנסים לעניינים. ככה זה אצלי 
לפחות. אחרי היומיים הראשונים, ברגע שראיתי שהכל מתקתק וכולם נהנים, אחרי 
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שקיבלנו את פני כולם במלון ובחדר הפוקר, כלומר ביום השלישי, יכולתי להשתחרר 
קצת ולהתחיל להנות מהפסטיבל עליו עמלנו כל כך קשה. ובדיעבד אני יכול לומר 
שלמרות כל המתח והלחץ בימים הראשונים, זה היה אחד מאירועי הפוקר המהנים 
פוקר שנעים לשחק  אווירה של חדר  הייתה מחשמלת.  בהם השתתפתי. האווירה 
בו, מלווה בתחושה ממש משפחתית. הרגשתי שאני נמצא בסניף פדרו בווינה מכל 

הבחינות. אפילו אולם באולינג וסנוקר כמו ברחובות היה לנו שם. 

אז לא פספסנו את ההזדמנות ובאמת הלכנו לבלות בשישי בבאולינג. והתענוג הכי 
גדול שלי היה לראות אנשים ממחוז צפון מתחברים לאנשים ממחוז דרום ומרכז. 
את כולם מתערבבים ומגדילים את מעגל החברים שלהם. ולראות את כולכם פה 
כאילו  ממש  עילאי.  תענוג  פשוט  לי  מרגיש  יחד,  כזה  בטיול  שהיינו  אחרי  בארץ 
הייתי בטיול שנתי. הדאגה והעזרה, הפרגון אחד לשני, הבילויים המשותפים בווינה 

והתמיכה בכל אירוע בו שחקנים שלנו לקחו חלק הייתה פשוט חוויה מדהימה 

אז מה היה לנו שם? 

ונהנו  באירופה  הטובים  הפוקר  מחדרי  באחד  לשחק  שבאו  ישראלים   100 מעל 
מארגון של יקים, נטול טעויות ומדויק להפליא ! 

היו לנו מאות אירופאים מכל המדינות השכנות.

הייתה קבוצה של גרמנים, קבוצה של שוויצרים, ו-5 מקצוענים )פולני, צ'כי, סלובקי, 
רומני וגרמני( שבאו לטרוף אחרי שהם שמעו שאנחנו דגים והתבדו אחרי שחזרנו 

עם לא מעט הישגים.

היה לנו אירוע מרכזי עם 801 כניסות! 

21 ישראלים. הישג מכובד  מה שאומר ש-80 שחקנים לקחו כסף הביתה ומתוכם 
לכל הדעות והשיא היה כמובן את הישג השיא של אורי אברמוב מצוות הניהול של 

ליגת הפוקר הישראלית. 

פרס  ולקח הביתה     ! לאירוע המרכזי  כניסות   801 ה-4 מתוך  אורי סיים במקום 
שיספיק לו לפחות לשנת לימודים אחת. 

 התחלנו את האירוע עם טורניר ברוכים הבאים בו היו 103 כניסות, ו-11 שחקנים 
בכסף ורק אחד משלנו בכסף, יריב נבון שמו והוא מייצג את מחוז דרום של הליגה 

שלנו.

יש  ו-11 שחקנים בכסף, מתוכם  כניסות   101 היו  ובו  לנו,  גם טורניר אומהה היה 
ועשו דיל. עמי באזוב ממחוז צפון מסיים  לנו שניים שהגיעו לחמישייה האחרונה 
במקום ה-2 ודימה זייצב מסיים במקום ה-3 אחרי שבפסטיבל הקודם שלנו סיים 
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במקום הראשון.

45 כניסות ו-6 בכסף כשגם פה היה לנו נציג, גני וויס  בטורניר ההיי רולר היו לנו 
שסיים במקום ה-6 בטורניר.

וביום הסיום היה לנו טורניר ביג סטאק עם 224 כניסות ו-23 שחקנים בכסף. מהם 
12 ישראלים, כשבגמר היו לא פחות מ-4 ישראלים!

בירושלים  החבית  בפאב  שלנו  המארח  וולובניק  אלכס  ה-8,  במקום  בליימן  קובי 
הראה לנו שהוא יודע גם לשחק ולא רק לארח כשסיים במקום ה-7, אלון ארביטמן 
)חבר נבחרת( ממחוז דרום סיים במקום ה-4 בטורניר כשהפעם החליט לוותר על 
המקום השני הקבוע שלו במקומו במקום ה-2 יש לנו את ישראל פוקס ששוב עשה 

את זה אחרי שבקינגס סיים במקום ה-5 באירוע המרכזי!

מעבר למספרים, מי שהיה שם אולי יוכל לתאר מה בדיוק היה שם, ומי שלא, בטוח 
שמע ויבוא איתנו להפקה הבאה שאנחנו מתכננים לכם וב-2019 יהיו לנו 3 הפקות 
כאלו ואליפות ארצית )שכמובן תתקיים בישראל עם מעפילים מכל המחוזות שלנו 

בארץ( במתכונת שונה משתי העונות הקודמות.

והפרפרים? הם נחים עד התאריך להפקה הבאה ... 

נפגש בשולחנות חברים! 



שמירה אישית
כשאני לא מדביק טורנירים בקצב או מסקר פסטיבלים של פדרו מסביב לגלובוס, אני עובד 
כעורך תוכן באתר ספורט. ובאופן די מפתיע, דווקא על אוסטריה יוצא לי לכתוב לא מעט. 
במהלך  היורו  במוקדמות  ייפגשו  ואוסטריה  ישראל  הכדורגל,  ענף  אחרי  עוקב  שלא  למי 
2019. את הנבחרת שלנו מאמן אנדי הרצוג האוסטרי, דמות נערצת במדינה האירופאית, 
ובמוליכת הטבלה בליגה רד בול זלצבורג מככב מואנס דאבור, ערבי ישראלי שמביא הרבה 

כבוד. בווינה עצמה משחק אלון תורג'מן, אם כי הוא כרגע פצוע.

1-2 200 מקס  לי בזמן שטחנתי שעות בשולחנות הקאש  נושאי שיחה לא היו חסרים  אז 
המוסיקה"  )"צלילי  האוסטרי  הקולנוע  על  לדבר  גם  יכולתי  כדורגל  מלבד  במונטסינו. 
מסתבר  פוקר.  על  וכמובן,  הזה(.  מהשניצל  עוד  לי  )תנו  האוסטרי  והמטבח  נהדר(  היה 
שהאוסטרים אוהבים פוקר כמעט כמונו, אם לא יותר, אם כי הם מסתכלים על המשחק 
בצורה שונה לחלוטין. אתם מבינים, מבחינתם A3 אוף סוט זו יד חלשה ועל J7 אין בכלל 

מה לדבר. מה הם יודעים, הם כנראה מעולם לא שיחקו בשולחן חברי ממוצע בארץ.

בכל אופן, נושאי השיחה היו חשובים כיוון שמבחינת פוקר המזל לא האיר לי פנים. כנראה 
עניין משפחתי, כי גם סבא שלי לא נהנה ממזל מי יודע מה בארץ הזאת בשנות ה-30. אבל 
אני סוטה מהנושא. לכל שחקן פוקר חייב להיות מתישהו פסטיבל אחד בו הוא מרוקן את 
הארנק, יורה עוד כדור ועוד כדור במיין וחוזר בלי כלום, בשביל שיהיה לו מאיפה להתרומם 

בפעם הבאה. זה הפן החיובי שאני לוקח מווינה, זה ואת השניצל.

היו  האנשים  משובחת,  היתה  הפוקר  רמת  מעולה,  היתה  האווירה  נהניתי.  הכל  סך  כי 
נחמדים, הפרצופים שזיהיתי )אנדריי דסט ! וכריסטיאן גיורגי !( היו אדירים והדילריות 
היו מדהימות. אפילו היה לי מאצ' בטינדר עם אוסטרית חמודה, אבל היה קר מדי לצאת 
החוצה והיא לא הסכימה לבוא למונטסינו. הפסד שלה. וממה ששמעתי מכם במהלך חמשת 
בטורנירים  עמוק  הגיעו  שגם  אלה  כנראה  יותר,  חלקכם  נהניתם.  אתם  גם  שם,  הימים 
וריסקו את הקאש, וחלקכם כנראה פחות, אולי כי גרמנית היא לא השפה המועדפת עליכם.

היתה קפואה,  למונטסינו  להתלונן. הדרך מהמלון  על מה  לי  לא חסר  בשורה התחתונה, 
ובקאש  התרסקתי  בטורנירים  להגיע,  זמן  מדי  יותר  לקח  תמיד  מהסרוויס  שלי  להזמנה 
יד חרא שאף פעם לא מנצחת. אבל אף  נשבע לכם, אסים זאת  נשברתי פעם אחרי פעם. 
אחד מהם לא מתעלה על החוויה, הכיף, הריגוש והאהבה שלי למשחק. וביום שאני אפסיק 

ליהנות מפוקר, אני תמיד יכול לחזור למערכת של אתר הספורט.

אלקנה איצקוביץ על החוויה האישית שלו
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הפסטיבל במספרים

הפסטיבל במספרים. כרגיל, לא כל הנתונים נבדקו 
ואותמו עובדתית. את רובם בכלל המצאנו. אבל יש פה 

כמה שקרו באמת, נשבעים!
0 - פעמים הודח דימה זייצב מטורניר האומהה גם בפסטיבל שלנו בווינה וגם ברוזבדוב. 

ביוני הוא סגר עסקה בין שלושת האחרונים, והפעם בחמישיית הגמר.

1 - בר לימר הוא השחקן היחיד שהגיע פעמיים לכסף בשני כדורים שונים באירוע המרכזי, 
ואלה היו שני הכדורים היחידים שלו.

2 - שני שולחנות גמר עשה קובי בליימן ביום אחד, בטורניר הצהריים ובביג סטאק.

2-7 - היתה היד ב-EPT מונטה קרלו שהפכה את כריסטיאן גיורגי למפורסם, כמעט שנה 
לפני שהוא הגיע לפסטיבל בווינה ולא הצליח להיכנס לכסף. אם עוד לא ראיתם את היד 

הזאת חפשו אותה, היא מדהימה.

3 - שחקנים היו רשומים להיי רולר בשעה שהוא היה אמור להתחיל. בסופו של דבר נכנסו 
אליו 36 שחקנים, תשעה מתוכם פעמיים.

4 - היה המיקום הגבוה ביותר של ישראלי במיין איוונט בפסטיבל הנוכחי )אורי אברמוב(, 
שיפור של מקום אחד מהפסטיבל הקודם )ישראל פוקס(.

4 - נציגים של פדרו הגיעו לשולחן הגמר של הביג סטאק.

5 - כדורים ירה כתבנו אלקנה איצקוביץ באירוע המרכזי ולא הגיע לכסף אפילו פעם אחת.

7 - הוא סיים במקום השביעי בהייפר טורבו, כשרק ארבעה ארזו שקית לגמר.

15 - יורו עלה טורניר הצהריים בו הוא סיים במקום השני והרוויח סכום שאפילו לא כיסה 
כניסה אחת למיין.

16 - שנים לפחות צריך השף האוסטרי לבלות בישראל לפני שהוא ילמד להכין שקשוקה 
אמיתית

19 - ישראלים נכנסו לכסף באירוע המרכזי.

24 - שעות ביממה היה ניתן למצוא ישראלי בשולחן קאש

26 - בליינדים היו בערימה של אורי אברמוב בתחילת יום 2, הכי מעט מבין אלה שלבסוף 

אלקנה איצקוביץ
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העפילו לשולחן הגמר.

גם  לכסף  שהגיע  אחרי  ה-35  במקום  סיים  סלובקי,  טורנירים  מקצוען  דסט,  אנדרי   -  35
במיין איוונט שלנו ברוזבדוב, אז סיים במקום ה-56.

ביג   1.8 של  ערימה  עם   2 ליום  שנדחק  לאחר  ה-79  במקום  סיים  גולדת'ורפ  סיימון   -  79
בליינד.

141 - איש התלוננו במהלך שידור הגמר שאין מצלמות קלפים כמו שהיו בגמר ברוזבדוב.

330 - אורי אברמוב הכפיל את ההשקעה שלו פי 330 לאחר שסיים במקום הרביעי מתוך 
801 איש באירוע המרכזי אליו נכנס דרך טורניר לוויין ב-30 יורו וזכה ב-9,900 יורו.

2,460 - גני וייס נכנס לכסף בשני הטורנירים היוקרתיים, המיין איוונט וההיי רולר, וסיים 
עם רווח של 2,460 יורו.

7,375 - בדיחות שואה סופרו במהלך הסופ"ש. רק שש מהן היו מצחיקות.

6,000,000 - טוב, אין צורך להמשיך.
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שאיפה  עם  לטורניר  "הגעתי 
להגיע כמה שיותר רחוק"

ש : אורי אברמוב, ברכות! כל הכבוד על ההישג! 

בטורניר המרכזי. שאלה מתבקשת, האם  רביעי  בווינה, מקום  אחרי השיג השיא שלך 
האמנת שתגיע לשולחן הגמר? 

עם  לטורניר  הגעתי  ביכולות משחק שלו,  כל שחקן שמאמין  כמו  תודה  את האמת,   : ת 
כל  מתחיל  שהטורניר  אחרי  כמובן  בטורניר,  ולזכות  רחוק  שיותר  כמה  להגיע  שאיפה 
המחשבות נעלמות וכל שלב בטורניר אתה מציב לעצמך מטרה חדשה, זה מתחיל בלהגיע 
להפסקה ממשיך עם להגיע לבליינד הבא, ובשלבים היותר מתקדמים להגיע לקפיצות של 
הכסף, עד שבשלב מסוים אתה מבין שאתה בעשרה שחקנים אחרונים והמטרה היא להגיע 

לגמר.

בגמר יצאנו להפסקה כשנשארנו ארבעה אחרונים, שם כבר ישבתי עם 3 מיליון שהערימה 
ממוצעת היא 12 מיליון. אז יש הרגשה שזה סוף חיי הטורניר שלך

ש : כמה זמן אתה משחק פוקר? איך ואיפה התחלת לשחק? 

10 שנים, עשינו טורניר קטן כמה חברים על  ת : הפעם הראשונה ששיחקתי הייתה לפני 
בדיעבד  היום  וניצחתי,  על המשחק התחלנו לשחק  ואחרי הסבר קצרצר  בודדים  שקלים 
אני מבין שזו לא הייתה גאווה כל כך גדולה לנצח אותם, כבר מהרגע הראשון התאהבתי 

במשחק וחיפשתי עוד ועוד מידע על המשחק.

ש : מהו הישג השיא שלך?

ת : הישג השיא שלי הוא די טרי, ההישג בווינה הוא הפרס הכי גדול שזכיתי בו. הציפייה 
הוא שהוא יהיה קרש קפיצה להישגים גדולים יותר בעתיד.

ש : אורי, ספר לנו, מהי היד האהובה עליך? 

ת : האמת שאין לי יד מועדפת. כל יד שאני משחק, זה בהתאם לאקשן במשחק, אולי דמה 
9 לבבות כי אני בחור לבבי וגם כי זה תאריך הלידה שלי 12.09 

ש : האם היה רגע במשחק בו הרגשת שאתה הולך לעשות את זה?

ת : לאורך כל יום הגמר לא הייתה בי אפילו טיפת אמונה שאני יכול לעשות את זה. וזה 
בעקבות יד הזויה שלקחה לי חצי ערימה והשאירה אותי מדשדש מאחורה בזמן שהאחרים 

בונים ערימות מפלצתיות, עד הרגע שבו עשיתי סוויץ'.

אורי אברמוב על הישג השיא שלו, מקום רביעי בוינה.
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זה היה כשנשארנו אני ורועי אנקרי נותרנו שני הישראלים האחרונים ב-14 האחרונים, אני 
והוא במקומות 13 ו-14 בהתאמה. רועי הודח ואז יוחאי הגיע אליי כשאני מקום 13 מ-13 

ונציג ישראלי אחרון, ואמר לי : אורי אין מצב שהאירוע הזה נגמר בלי ישראלי בגמר! 

קיבלתי  האחרון,  הנציג  עם  קורה  מה  לראות  סקרנים  ישראלים  מלא  הצטרפו  פתאום 
בגמר  )שרק התעצמה  לצערי  במילים  יכול לתאר  לא  אנרגיה מטורפת שאני  זריקת  מהם 
עם התכנסות של עוד ועוד ישראלים שרק רוצים בהצלחה שלך למרות שרובם אפילו לא 
מכירים אותי(,כמה ידיים רצופות שלקחתי, פלוס הדחת שחקן ב-11 האחרונים, ופתאום 

מצאתי את עצמי עם ערימה יפה, ב-10 האחרונים שהמטרה היא אחת, ניצחון.

ש : עם כמה עלית מהיום הראשון? ועם כמה עלית לגמר?

260 אלף צ'יפים. לא ערימה גדולה  26 בליינדים שהם  ת : את היום הראשון סיימתי עם 
מספיק בשביל לחלום בלילה על זכייה בטורניר בלשון המעטה אבל בהחלט לשים מטרה 

להתקדם כמה שיותר ולצאת ברווח מקסימלי.

אל הגמר אחרי מסע ארוך הגעתי עם 3 מיליון צ'יפים אחרי שלאורך כל הטורניר הזדחלתי 
עם חצי ערימה ממוצעת.

ש : שמועה התגנבה לאוזנינו שמכרת אקשן.... האם בעקבות הזכייה אתה מתכוון להפוך 
את זה להרגל?

ת : השמועות שרצות הן אכן נכונות, לפני שטסתי לווינה, עקב כך שאני סטודנט החלטתי 
 50% לחברים  ומכרתי  סיכונים  למזער  החלטתי  ולכן  הפסד  עצמי  על  לספוג  אוכל  שלא 
מהרווחים. למען האמת עשיתי זאת בצורה לא הכי נכונה בהתחשב בכך שסך ההשקעה שלי 
הייתה 30 יורו ואפילו העובדה שאני סטודנט לא מצדיקה באמת את הצורך ב15 יורו מהם 

במקרה של הפסד. לפני הטורניר הבא אחשוב בצורה יותר עמוקה אם ואיך אעשה זאת.
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ש : אם היית מקבל כרטיס כניסה במתנה לכל אירוע פוקר שיש בעולם, במה היית בוחר?

ת : שאלה שהתשובה עליה ידועה מראש, חלומו של כל שחקן פוקר הוא לשחק באליפות 
העולם.

Main Event WSOP

ש : האם אתה מרגיש שהעבודה שלך בתחום שיפרה אותך בתור שחקן ? ואם כן, באילו 
אלמנטים של המשחק?

ת : לפדרו הצטרפתי לפני כשנה, אין ספק שההצטרפות לעבודה קידמה את יכולות המשחק 
שלי משמעותית. לפני שהצטרפתי לצוות הניהול התחלתי לעבוד כדילר וזה תרם לי רבות, 
נתן לי ללמוד עוד ועוד על סגנונות משחק של שחקנים, לזהות שפת גוף שמתבטאות בתזוזות, 
דיבור של שחקן או לעיתים רק מבט, הבונוס הוא שכל שכר הלימוד הזה שקיבלתי היה עם 

0 סיכון.

לסיכום, יש עוד משהו שאתה רוצה לשתף אותנו מהחוויה? 

ת : האמת שכן, אני רוצה לספר על יד הזויה שעברתי, בערך ב-40 האחרונים שהקפיצה הבאה 
בפרסים היא ל-36 האחרונים והמטרה נכון לרגעים אלו הייתה רק להגיע ל-36 האחרונים 
דחפתי אול אין מעמדת הקאטאוף עם k9 סוט, השחקנים בעמדות הדולי והסמול פרשו, 
והביג התחיל לחשוב, לאחר שהביג התבונן בי כמה דקות והבין שהוא לא יקבל מההתנהגות 
שלי את המידע הדרוש לו בשביל להחליט אם לשלם או לא, החליט להוציא את הארנק שלו, 

להוציא מטבע להטיל אותו, פלי ישלם, עץ לפרוש.

התפללתי מין הסתם שיצא עץ, ואכן יצא כך, השחקן פרש וחשך אס מלכה. תשלום שלו 
ואני 60 אחוז מסיים את דרכי בטורניר.

אורי, תודה רבה ובהצלחה במטרה הבאה! 

ת : תודה חברים, נתראה מסביב לשולחנות. 



לו"ז טורנירים
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