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על ענקיהכל
מדבר
פדרו
ראיון אחד על אחד עם יוחאי "פדרו"
שלום לכל החברות והחברים שלנו,
לפני הכל ,נברך אתכם בברכת שנה טובה ומתוקה.
שנה של הצלחות ,שנה של בריאות הנפש והגוף.
שנה שבה כל חלומותינו יתגשמו לטובה
שנית ,ארצה לברך את אלוף ליגת הפוקר הישראלית לעונת  ,2017/8שנכון למועד
כתיבת שורות אלו זהותו אינה ידועה עדיין .אבל אני מניח שכנראה סיימת באחד
המקומות הראשונים בטבלת אחד המחוזות ושהגיע לך לנצח ללא ספק .אז מזל טוב
גיליון ספטמבר של המגזין שלנו יהיה ארוך מהרגיל ומיוחד מהרגיל .מעבר לכותבי
הטורים הקבועים שלנו ,במגזין זה יש לנו כותב נוסף שרובכם בוודאי מכירים את
שמו ,אייל שמחון ,כוכב הפוקר העולה .האיש והתחפושת ,האיש וההפסד לרביעייה
של ניימאר (אחרי שהוביל לפני הפלופ) ,האיש והחיוך וללא ספק אחד שעוד נראה
ממנו הישגים רבים בזירה הבינלאומית.
עוד משהו מיוחד בגליון ספטמבר ,עבדכם הנאמן ,יוחאי ענקי ,מראיין את פדרו
לכבוד סיכום עשר שנים לחזון של הקמת ליגת הפוקר הישראלית.
לגליון ספטמבר לא יצורף לו"ז ,כי מיד אחרי האליפות הארצית נצא לפגרת חגים
ממנה אחרי בשבוע הראשון שאחרי החגים ,ב.7.10.18-
אז כמו שוודאי ראיתם ,החלטנו השנה לקחת את הנבחרת לסבב  EPTשנחשב
לאחד מ 3-הטובים בעולם ומושך אליו אלפי שחקנים מרחבי העולם .ובהקשר זה
נוכל לספר לכם ,שבשנת  2019נקיים  3פסטיבלים ב 3-מדינות שונות .ואנחנו סופר
מתרגשים !
אז אחרי סקירה קצרה של מה שקרה וקצת ממה שהולך לקרות ,הגיע הזמן לראיון
עם פדרו .אז מה זה בעצם ראיון עם פדרו ? פדרו כבר מזמן הפך למשהו שהוא מעל
אדם כזה או אחר ,פדרו הפך לשם נרדף לפוקר בישראל ואפילו אני מסובב את
הראש כשאני שומע את השם פדרו .אז החלטתי לראיין את ה"דמות" שמאחורי
החזון ולתת לפדרו לסכם עשר שנות פעילות ולתת סקירה מלאה ופתוחה בצורה
שלא ראיתם קודם .אז קדימה ,שאפל אפ& דיל !
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מה שלומך פדרו ?
אני בסדר ,תודה .עונה מתישה עברה עליי ,אבל בסה"כ אני מרוצה .מרגיש
שהתקדמנו עוד שלב לקראת המטרה הסופית.
רגע רגע ,עוד לפני שאתה הולך למטרה הסופית .ספר לי איך ולמה כל התחיל?
טוב ,למרות שכבר סיפרתי את זה ,אספר שוב לטובת מי שלא יודע .אז פדרו נולד
בבר ברחובות בשנת  ,2008ואת הצעדים הראשונים שלו הוא עשה בפאב השכונתי
בו נולד .מדובר בתחילת עידן הפייסבוק והפוקר בום שהחל לצבור תאוצה מטורפת
בכל העולם .הרבה מכם לא יודעים ,אבל הייתה תקופה שפוקר הייתה מילת חיפוש
יותר נפוצה מסקס ! עד שאנשים התאפסו על עצמם
מהפאב השכונתי ברחובות ,עברתי למקום שנקרא טרזינה ועד היום מחזיק במספר
המשתתפים הגדול ביותר לטורניר רגיל .כשהמספר עומד על  137שחקנים ושוחק
ביום חמישי .אחרי הטרזינה ,עברנו לתרזה ,גם ברחובות ,שם שיחקנו במשך שנתיים
מידיי יום ראשון .בשנת  2011יצאתי להפסקה בשל המאבק המשפטי שלא התרומם
וחוסר היענות של הקהל בהירתמות למאבק.
בשנת  2013חזרתי לעבוד בראשל"צ ,משם חזרתי גם הביתה לרחובות .ושיחקנו
בשתי ערים .בשנה השניה שלנו שיחקנו כבר בארבע ערים שונות כשכפר סבא
ואשקלון חזרו לפעול אחרי שבשתיהן ביקרתי ב .2009-תחילת הדרך לא הייתה
פשוטה .היום אנשים מקבלים כמובן מאליו שיש ליגת פוקר בישראל ,גם אם היא
משוחקת בפאבים .ומקבלים כמובן מאליו את קיום המתחרים הנוספים שיש
בשוק .בזמן שלפני עשר שנים ,רוב בעלי הברים אליהם פניתי ,בכלל לא רצו לשמוע
על פוקר.
אוקיי ,אז מה בעצם השתנה ? למה היום אפשר לשחק בפאבים כמעט ללא הפרעה ?
היום ,אחרי עשר שנים של מאבקים בלתי פוסקים ברשויות החוק השונות ,אחרי
עבודת מחקר שרובה ככולה נצרבה בזכרון שלי ,ביקורים בתחנות משטרה ברחבי
הארץ ומאבק בלתי פוסק למען הקמת ליגת פוקר בישראל ואחרי אינספור שיחות
עם משפטנים מתחומים המקיפים את הנושא ,יש לי נוסחה חוקית למהדרין .ולכן
האירועים נערכים כפי שנערכים.
ואיך זה בא לידי ביטוי?
יש אנשים ששואלים אותי ,למה אתה לא מוותר על האוכל והשתייה ומוסיף
את הסכום שייחסך לסך הפרסים .והתשובה פשוטה .כי זה לא חוקי ולא עומד
במסגרת ההגבלות הקיימות כיום בחוק לקיום טורניר פוקר .הרעיון הוא פשוט.
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אסור שיהיה כל קשר בין התשלום בכניסה לבין הצ'יפים איתם משחקים .ובעצם
זה שאדם מקבל בדמי הכניסה אוכל ,שתיה קלה וחמה ובירות במהלך כל הערב,
ובנוסף את ההפקה עצמה ,מוכח מעל ומעבר לכל ספק כי התשלום בכניסה אינו
עבור הצ'יפים ואלו אינם שווי ערך כספי כלשהו .מאותה סיבה בדיוק ,אסור לעשות
ריבאיי .ריבאיי משמעו תשלום נוסף עבור צ'יפים .דבר שנכון להיום ,אינו חוקי
בישראל .מעבר להיבט החוקי ,אדם שיושב לשחק במשך כמה שעות רצופות,
ראוי שיהיו לו כל התנאים לעשות זאת וללא תשלום נוסף .אנחנו בעצם סוגרים
אירוע מול בעלי המקומות המארחים .ובכך מתאפשר לנו לתת לכם את החוויה
המלאה של ערב בילוי העונה להגדרה נוספת בחוק " -שאינו חורג מגבולות השעשוע
והבידור" .ולראיה ,לא היה אירוע שלנו שנסגר מסיבה כזו או אחרת ע"י הרשויות
במשך תקופה ארוכה מאוד וסביר להניח שזה גם לא יקרה ,ואם כן ,היום יש לנו
מחלקה משפטית שתוכל לפתור את העניין.

השנה התקיים הפסטיבל הראשון שלך בחו"ל ,ספר לי איך היה.
היה אירוע מדהים בכל קנה מידה ! חזרנו עם  99.9%ביקורות חיוביות ,האווירה
הייתה מדהימה ולשמחתנו הכל עבד כמו צבע נאטס בפלופ רטוב !
מבחינה כלכלית היה פחות מוצלח .בלשון המעטה .אבל ,היה חשוב לי שהאירוע
הראשון ינחל הצלחה מבחינה הפקתית כדי שכולם יהנו ובפעם הבאה נהיה עוד
יותר מ 200-שחקנים שיצאו לשחק ועשו הרבה כבוד באחד מחדרי הפוקר הטובים
באירופה.
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ומה התכנון לשנה הבאה בגזרה זו?
בשנת  2019אני מתכוון לבקר ב 3-מדינות שונות .לא רוצה לספר יותר מידיי לפני
שדברים נסגרים בצורה רשמית .אבל מבחינת תאריכים ,הכיוון הוא לינואר ,אפריל/
מאי וספטמבר.
מה אנחנו הולכים לראות בעונה הבאה?
אחרי שאת העונה שהסתיימה התחלתי עם  16סניפים ,דבר שפגע בי אנושות ,בשל
קצב צמיחה מהיר מידיי .את העונה הבאה אפתח עם  10סניפים ,שהיום אני יודע
שמספיקים כדי לכסות את כל הארץ .הגילוי הזה שאין צורך בכל כך הרבה סניפים,
מצד אחד פגע ומצד שני ,גרם לי להתקדם כמה צעדים קדימה לקראת המטרה
הבאה שלי בישראל-רישום ליגת הפוקר הישראלית במשרד הספורט .אם עד תחילת
העונה חשבתי שאצטרך להגיע באופן קבוע לכמות של כ 30-ערים שונות כדי לצבור
מספיק שחקנים שיהוו כוח במאבק הצודק שלנו למיסוד הפוקר בישראל ,היום
אני יודע ש 10-סניפים זה בהחלט מספיק ושאנחנו כבר שם .ככה שהצעד אחורה
שלקחתי ,קידם אותי כמה צעדים קדימה.
אם כבר נגעת בנושא ,ספר לי על הירידה שהייתה העונה במחוז מרכז ובחלק
מהעונה בעוד סניפים בארץ.
"החטא" שלי היה שניסיתי לרצות את כולם בכל מקום שביקשו שנגיע אליו.
שיחקנו במעל  20ערים שונות בשנה האחרונה ,זה מספר פשוט מטורף .הגידול
במספר הסניפים הצריך ממני לשהות בעיקר במשרד ופחות בשטח .וכך איבדתי
קשר איתכם .לא באופן מלא ,אבל באופן שגרם לי לא לראות את הסיבה .בהתחלה
בדקתי את השיווק ,את הפרסום וכל מה שקשור למשרד .ולאחר בחינה של כמה
חודשים ,המסקנות היו שלא שם הייתה הבעיה .וכך החלטתי לרדת שוב לשטח
ולנסוע לכל האירועים ברחבי הארץ .במשך  3חודשים נסעתי בכל הארץ ורשמתי
לי הכל .חשכו עיניי ממה שגיליתי בחלק מהמקומות בהם ביקרתי .גם ברמת
השירות מהמקומות המארחים וגם רמת השירות מצד הצוות שלי ,שתמיד הייתה
אצלי ברמה הכי גבוהה שיש .אז קודם כל התחלתי להוריד סניפים שלא סיפקו
לכם שירות ראוי ,וכל התנאים שצריכים להיות .אחרי שהורדתי את הסניפים שלא
נתנו לנו שירות כמצופה .התחלתי בגיוס מאסיבי של דילרים שעברו הכשרה מצוות
המדריכים שלנו (שכולם מחזיקים בתעודת שופט פוקר בינלאומי .)TDA-ולאחר
גיוס של כ 25-אנשי צוות חדשים ,התחלתי לבנות מחדש את מערך התפעול של
הליגה ,שבינתיים הפכה לחברה בע"מ .מה שאומר ,מבנה ארגוני חדש ומבנה ניהולי
חדש .זה בעצם להקים עסק חדש לחלוטין באמצע העונה .וכך עשיתי ,עד למצב של
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היום בו יש לליגת הפוקר הישראלית  45דילרים ומנהלים .בתחילת העונה הבאה
נפתח עוד קורסים בכל הארץ ונסגור את הגיוסים כשנגיע ל 60-אנשי צוות שיוכלו
לתת מענה לכל צמיחה שתהיה ויעזרו לנו לשמור על רמה גבוהה של שופטים .אחרי
ששמעתי שחקנים מרחבי הארץ ,פעלתי מיידית לתיקון כל הליקויים .ובעקבות
התקופה הזו ,החלטתי שלא משנה מה ,לא אתנתק יותר מהשטח .גם כשיהיה צוות
תפעולי מיומן בכל הארץ .לא ארשה לעצמי לאבד שוב את הקשר איתכם .השותפים
שלי לדרך שתמיד עזרו לי לשפר ולשנות לטובה את הליגה.
היו רגעים שחשבת לוותר על הכל ?
כן .היו רגעים כאלו .במיוחד במהלך העונה האחרונה בה עברתי לא מעט תהפוכות
ושינויים .אבל תמיד יש מי שיאמר כמה מילים שירוממו את הרוח ויתנו לי כוח
להמשיך קדימה בכל הכוח.
עם זאת ,השנה החלטתי שההחלטות שאקח יהיו החלטות יותר עסקיות ולא
החלטות שמבוססות ברובן על חזון .סניפים שלא יעבדו מבחינת מספרים ,פשוט
ייסגרו ואחרים ייפתחו במקומם .אם בשנתיים הראשונות של הליגה הייתי מחויב
לסדרה של הליגה ,השנה לא אהסס לפעול גם באמצע העונה אם יש צורך כזה.
ובכלל ,השנה הקרובה עלולה להיות אחרונה במתכונת של ליגה ארצית.
בום ! חתיכת פצצה הטלת פה עכשיו!
אין לי שום כוונה להטיל שום פצצה על שום דבר ,אני לא הולך לשום מקום .הדבר
היחיד שאולי ישתנה ,זו המתכונת בה נערכים האירועים.
בעונה ה 3-ולאחר שיישמנו את כל הלקחים מהעונות הקודמות ,אין סיבה שהליגה
לא תפעל בתפוסה מלאה בכל האירועים .נכון שיש איזורים בארץ שיותר קשה
למצוא בהם שחקנים שאוהבים את המשחק יותר משהם אוהבים להרוויח כמה
ג'ובות בצי'נוס על  3אאוטים ,אבל גם באיזורים האלו מצאנו מקומות שיותר
מתאימים לסדרי הגודל של האירועים שם ואחרי שזה קרה ,אני מצפה לתפוסה
מלאה גם שם .איזור שלא יראה נכונות לשחק את הליגה במתכונת של ליגה ארצית
עונתית ,לא נשחק בו יותר .ככה שאין לי שום כוונה לזרוק את הסקנד נאטס בטרן.
אלא לעשות התאמות ובמידת הצורך ,לחזור למתכונת של אירועים ללא ניקוד וללא
העניין שאני מוצא בליגה.
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ומה אתה עושה כדי לשפר עוד יותר את הליגה?
אני תמיד מחפש דרכים חדשות ומודלים ברחבי העולם שיכולים לעבוד גם פה .אחד
מהם הוא משהו שאני הולך להכניס כבר מהעונה הקרובה .וזה הקבוצות .יש ניסיון
כזה גם ב WSOP-ועוד כמה ארגוני פוקר גדולים בעולם .אנחנו לומדים את הנושא
לעומק ועד תחילת העונה תקבלו פרטים מלאים .מה זה בעצם אומר ? שמספר
שחקנים יקימו לעצמם קבוצה ויתחרו בקבוצות אחרות בליגה שיורכבו משחקנים
אחרים.
נשמע מעניין .מה עוד נראה בעונה הקרובה ?
בתחילת העונה אני מתחיל שיתוף פעולה מעניין מאוד שבוודאות יעזור לנו להעלות
את הרמה בליגה כמה דרגות למעלה ולהגיע למטרה שלשמה הכל התחיל .ייצור
שחקני פוקר ברמה עולמית .אם לפני עשר שנים היינו צריכים להסביר חוקי משחק
בסיסיים ,היום אנחנו שומעים "שפת פוקר" בכל האירועים שלנו .רמת המשחק
היום גבוהה הרבה יותר ממה שהייתה וכך באופן כללי של השחקן הישראלי שגם
הוכיח עצמו בזירה הבינלאומית לא מעט פעמים בשנים האחרונות ובגרף עלייה
מתמיד של הישגים של יותר ויותר שחקנים .כששחקן של פדרו יגיע לגמר של אחד
הסבבים הגדולים ובעקבותיו עוד ילכו ,אדע שהשגתי את המטרה.
למה בעצם התחלת את הסבב ?
נתקלתי במשחק כמעט כמו כולם ,בשנת  2008עת התחברו להם פייסבוק וזינגה
פוקר .בכל בית בישראל שיחקו פוקר ואני ראיתי משחק שכולם בו שווים .כולם
מכבדים אחד את השני ויש כבוד הדדי וספורטיבי בין המשתתפים .לפחות במקומות
בהם אני שיחקתי .הבנתי שהמשחק הזה הוא כלי אדיר לחיים ,כלי שיכול לקרב
בין בני אדם כשבאופן אישי יצא לי לשחק מול אנשים מכל העולם ,גם ממדינות
שנחשבות אויב .כמו איליי אסף הלבנוני שפגשתי בנסיעה ל WSOP-בעונה שעברה.
כן ,קוראים לו אסף ,שם משפחה .כששאלתי לפשר שמו ,הוא אמר לי בפשטות.
אנחנו אחים .שלא לדבר על האיראנית שסיבבה לכולם שם את הראש .וגם אצלנו
בליגה ,אני מאוד גאה ושמח לראות אנשים מכל הדתות ,הגוונים והמינים משחקים
מסביב לשולחן בכבוד והערכה אחד כלפי השני .זה אחד ההישגים הכי גדולים
שלי .החיבור בין בני אדם .אפשר לומר שאפילו הגדול ביותר .שהרי למה הומצאו
משחקים חברתיים אם לא לשם החברה ?
תן לי עוד כמה רגעים שאתה גאה בהם.
בשנת  2014ניסינו לקיים את יום הפוקר הישראלי ,אליו נרשמו  500איש ,אירוע
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שהיה אמור להיות ברמה הכי גבוהה שיש .אם רק התקיים .המשטרה סיכלה את
העניין פחות מ 24-שעות לפני קיום האירוע ,בכדי שלא נספיק להוציא את ההיתרים
המתאימים .ובכך חלום האליפות הארצית נמוג והתפוצץ .שלא לדבר על שכר
לימוד נוסף ששילמנו .שנתיים וחצי אחרי זה ,אחרי שהפקנו לקחים ויישמנו אותם,
מצאנו מתווה חוקי לקיום האליפות הארצית .וכך נוסדה הליגה .בכדי שנוכל לקיים
אירוע רב משתתפים בעלות גבוהה מהרגילה ,אנחנו חייבים להוכיח שמי שמשחק
שם ,הגיע לשם בזכות יכולת לאורך זמן .וזו הסיבה שאנחנו לא מקיימים אליפות
פתוחה .מצד אחד ,זה אומר פילד קצר יחסית בשנים הראשונות ,דבר שקרה גם
ל WSOP-בתחילת דרכם .ומצד שני ,זה אומר שסכנת סגירה לא קיימת .אני יודע
שהיום זה מובן מאליו עבור חלק מהאנשים .אבל אין שום אירוע פוקר חוקי אחר
שמקיים אירוע בסדר גודל כזה בתחומי מדינת ישראל .וכך ,שנתיים וחצי אחרי
שסגרו לנו את יום הפוקר ,קיימנו את האליפות הארצית הראשונה והיא הייתה
הצלחה אדירה ! אני בטוח שהנוכחית תהיה טובה עוד יותר ובכל שנה נלך ונשתפר.
רגע נוסף הוא כמובן קיום הפסטיבל שלנו על אותה במה שמארחת את אליפות
אירופה .עם שחקנים מכל אירופה וקריאת הבויה שהרעידה את האולם וגרמה
לכולם להצטרף לחגיגה ולשאול מי זה החבר'ה החמודים האלו ? וכך שמעתי במו
אוזניי שחקן גרמני צועק בויה ושחקן אנגלי שואל אותי מי זה פדרו .היה פסטיבל
אדיר ששם את הסבב על הבמה האירופאית .זה צעד קטן וראשון לקראת הבאות.
הסבב הולך להיות בינלאומי ולשאת את דגל ישראל בגאווה ,כך שבכל העולם ידעו
שיש בישראל שחקני פוקר מהרמה הגבוהה ביותר שיש .לפחות זה
לסיכום ,מה אתה מאחל לקהילת הפוקר בישראל לשנים הבאות?
שנמשיך ללמוד ולהתפתח .שנשחק בצורה אחראית ושקולה .מקצוענים משחקים
על סכומים גבוהים ולחובבנים כמו רובנו ,אין סיבה לעשות כך .כשם שלא נבנה
קבוצת כדורגל לשכונת מגורינו ונחתים בה שחקני על .מאחל לכולנו שנצליח
במהרה במשימה הקרובה שלנו שהיא רישום במשרד הספורט ושנמשיך כולנו
להנות מהמשחק.

pokerisrael.co.il
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המדריך לאליפות

אלקנה איצקוביץ עם עשרת הדיברות לאליפות הארצית

שיחקתם עונה שלמה ,הדבקתם שולחנות גמר אחד אחרי השני וצברתם ניקוד גבוה
שבזכותו השתחלתם לצמרת הטבלה והעפלתם לאליפות .אתם מגיעים ,מקבלים
ערימת צ'יפים ומתים כבר לקבל קלפים ולהתחיל לרוץ עד המקום הראשון.
אבל רגע ,כאן זה לא טורניר ליגה רגיל ,כאן זאת האליפות .יום ארוך של טורניר
שונה לחלוטין מכל מה שמשחקים בפדרו לאורך השנה .כשמדובר בטורניר כזה,
עמוק וארוך ועם מבנה שאנחנו לא רגילים אליו ,אי אפשר לשחק כמו שמשחקים
בטורנירים הרגילים .הנה  10טיפים שיעזרו לכם להתגבר על הפילד הקשוח של
האליפות הארצית:
 .1סבלנות .אין לאן למהר ,אין למה להילחץ .אורך שלב הוא כפול מהשלבים
בטורנירים הרגילים .עשיתם טעות? יש עוד חצי שעה עד שהבליינדים יעלו ,זה המון
זמן בשביל לכפר עליה.
 .2כשמשחקים עם ערימה התחלתית עמוקה כל כך ,הטעות הכי נפוצה היא לשחק
הרבה ידיים .יש לי  ,30,000לא נורא אם אני אשלם  500מתוכם בשביל לראות פלופ,
נכון? ובכן ,דווקא בגלל זה ,כדאי לשמור על הצ'יפים ולהכניס אותם לקופה רק אם
אתם משוכנעים שהם יחזרו אליכם .עם ריבית ,כמובן .ככה מתחילים לבנות ערימה
שתעזור בשלבים המתקדמים.
 .3ולגבי "לבנות ערימה" ,שימו לב .לעיתים קרובות אלה שעולים הכי מהר לערימות
מפלצתיות הם גם הראשונים ליפול .צ'יפ לידריות יכולה להטעות .היא יכולה לעלות
לראש ולגרום לכם לעשות מהלכים שלא הייתם עושים עם ערימה בינונית.
 .4הכירו את השולחן שלכם .שוב ,יש לכם זמן .שולחנות מתפרקים ושחקנים
עוברים בקצב איטי הרבה יותר בטורניר עמוק .אתם הולכים לבלות הרבה זמן עם
האנשים שמשחקים איתכם ,הזדמנות מצוינת לגלות לאורך הטורניר מי מהם אוהב
לשחק הרבה ידיים ,מי בונקר ,מי מבלף הרבה ומי קורא אנשים כמו ספר פתוח.
 .5נצלו את ההפסקות .יום שלם של משחק זה מעייף .קחו כל דקה פנויה שיש לכם
לנשום אוויר ,ללכת לשירותים ,לשחרר לחץ אל תוך סיגריה ועדיף להימנע מלספר
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לחבר שלך איך איזה כבש בשולחן קנה עליך ראנר ראנר צבע .בהפסקות ,דברו על
כדורגל או פוליטיקה במקום על פוקר.
 .6שימו לב לגודל הערימה שלכם .שחקן שיודע בדיוק כמה צ'יפים יש לו בכל רגע נתון,
מחזיק ביתרון על פני השחקנים האחרים .בטורניר כזה יש המון צ'יפים בשולחן,
ועוד יותר כששחקנים מתחילים לעוף או לעבור מקום ,ובמצבים כאלה הנתון הזה
חשוב מתמיד .כדאי לדעת כמה צ'יפים יש לכם אבל יותר מכך  -כדאי לדעת כמה
בליינדים יש לכם 200 .אלף הם הרבה בהתחלה ,אבל לא כל כך כשהבליינדים הם
 20-40אלף.
 .7וכשהבליינדים עולים ,גם איכות המשחק עולה .ככל שהפילד מצטצמם השחקנים
שנשארים הם הטובים יותר .שימו לב ועשו התאמות במשחק שלכם.
 .8היזהרו מהבאבל .אם הגעתם לנקודה הזאת בטורניר שבה השחקן הבא שמודח
יוצא עם כלום ואלה שאחריו זוכים בחבילות ,שימו לב שסגנון המשחק משתנה.
אנשים משחקים צר יותר ,מפחדים לסכן את הערימות שלהם .הצ'יפ לידר ינסה
לנצל את זה ,האמיצים יותר ילכו על כל הקופה ואולי ילכו הביתה רק עם חוויות.
 .9אחרי שכבר נכנסתם לכסף  -כלומר ,לחבילות  -סגנון המשחק ישתנה שוב .אין
סיבה להתחיל לדחוף אול אין כמו משוגע .יש יתרון בלשרוד למקומות הגבוהים גם
אם ערימת הצ'יפים לא גדלה ,כיוון שהמקומות הגבוהים באמת יקבלו גם כניסות
לטורנירים השונים .כדאי לשים לב לערימות הקטנות שבשולחן .אם יש שחקן קצר
יותר ,אין טעם לסכן את כל הערימה כשהוא עלול לעוף בכל רגע.
 .10באנו ליהנות .אף אחד ,וזה כולל  100%מהאנשים שמשחקים פוקר ,לא עושה
את זה כי מכריחים אותו .לפעמים יש ימים פחות טובים ,אבל כולם כולל כולם
משחקים כי הם אוהבים את המשחק .תעשו חיים.
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מסכמים עונה

מגזין הפוקר של ליגת הפוקר הישראלית גאה להציג לכם סיקור של העונה שחלפה
מכל מחוז ומחוז ,יהיה מעניין:
מחוז דרום:
הגענו לחלק האחרון לסיכום העונה והכרזה על אלופי המחוז .מחוז דרום בו היה
קרב צמוד בין השלישייה המובילה .עומרי זיידמן אלוף המחוז ,משה גבאי האלוף
היוצא וד"ר לאון טרוסטיאנצקי שגם השנה יהיה באליפות הארצית.
במחוז דרום שיחקנו השנה באשקלון ,ב"ש ,מושבי יכיני ושדרות .ובשלב זה נשארו
בו שני סניפים שיישארו גם לעונה הבאה ,ב"ש ואשקלון.

אז אלוף המחוז שלנו הוא כמובן עומרי זיידמן שצבר ניקוד ב 8-טורנירים ,מתוכם
 7בגמר וזכייה אחת .עומרי סיים את העונה עם  763.1נקודות והבטיח את תואר
אלוף המחוז שבוע לפני תום העונה ,כשסיים במקום ה 2-במחזור האחרון בב"ש
והבטיח את תואר האליפות כשאחריו ד"ר לאון טרוסטיאנצקי עם  604.95נקודות
ואחריו משה גבאי ,אלוף העונה הקודמת עם  .598.95שוב אנחנו נתקלים בשני
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שחקנים ששיחקו באליפות הקודמת וישחקו בה גם השנה ובתוכם ,אלוף המחוז
בעונה שעברה.
מחוז מרכז:
שבוע לפני האליפות הארצית ,אחרי שהכנו הכל ורוב השחקנים שהעפילו אישרו
לטורניר ,אחרי שרוב הצמידים מוכנים ונשאר רק הצמיד של אלוף ליגת הפוקר
הישראלית לעונת  ,2017/8הגיע הזמן לעשות הרבה כבוד לאלופי המחוזות שהוכיחו
יציבות לאורך ורובם שלטו במחוז שלהם ללא עוררין כבר מההתחלה.
לשמחתנו הרבה ,שניים מבין האלופים שלנו היו גם בנבחרת של העונה הקודמת,
מה שמוכיח מעל ומעבר לכל ספק את מה שכל שחקן פוקר יודע .פוקר משחק של
יכולת שגורם המזל בו אינו משמעותי לאורך זמן.
נתחיל עם המחוז הכי גדול שלנו ,מחוז מרכז בו שיחקנו העונה ב -סניפים עד שמצאנו
את הסניפים שאנחנו רוצים .במחוז מרכז שיחקנו השנה ברחובות ,ת"א ,ירושלים,
פ"ת ,כפ"ס ,מושב ברקת ,רעננה ,הרצליה וחולון .מספר משוגע שקוזז ל 4-סניפים
שירכיבו את מחוז מרכז בעונה הבאה.
אלוף מחוז מרכז סיים במקום ה 3-באליפות הארצית לעונת  2016/7והיה חלק

מהנבחרת הראשונה שלנו שלעד תזכר כראשונה בהיסטוריה של ליגת הפוקר
הישראלית .קוראים לו יהונתן בכור ולמי מכם שלא קרא את הראיון איתו במגזין
שלנו ,נספר שיהונתן התחיל לשחק פוקר בטורניר רעננה בו הוא היה האחרון שזכה
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(עברנו לכפ"ס) וסגר מעגל.
ליהונתן יש  14שולחנות גמר העונה (ובנוסף לווין) וכל הניקוד שצבר היה בשולחנות
גמר ,כשמתוכם זכה ב 3-טורנירים ,מה שהוביל אותו ל 940.2-נקודות שזיכו אותו
בתואר אלוף מחוז מרכז.
אליפות המחוז תזכה את יהונתן בצמיד אלוף המחוז ,בכרטיס כניסה לאליפות
הארצית ובשעון יד של ארמני.
את תואר סגן המחוז קטף נתנאל לוי אחרי קרב אדיר עם יהונתן .בסופו של דבר
נתנאל סיים עם  878.8נקודות שזיכו אותו ב 50%-הנחה לאליפות הארצית וצמיד
של סגן המחוז.
והסגן השני הוא אבי ברלין ,האיש ושולחנות הגמר ,אך ללא זכיה שבוודאי יכלה
להקנות לו את תואר אלוף המחוז .לאבי יש  655.83נקודות הוא סיים כסגן השני
של מחוז מרכז .מה שזיכה אותו ב 25%-הנחה לאליפות הארצית ובצמיד של סגן
המחוז.
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מחוז צפון:
ממשיכים בסיכום העונה של
ליגת הפוקר הישראלית והפעם
הגענו לשחקן המשתפר לעונה.
איאד חליחל שהתחיל לשחק
אצלנו בטורניר כפר גלעדי
בעונה הקודמת ,השתפר ככל
שהתקדמה העונה החולפת,
נסע איתנו לשחק באירופה
מספר פעמים והראה גם שם
יכולות מרשימות ופתח את העונה הסערה עם  500נקודות כבר בהתחלת העונה.
דבר שהקנה לו פער עצום משאר 4המתחרים שניסו להדביק את הפער אך ללא
הצלחה
איאד משחק במחוז צפון בו שיחקנו העונה ביקנעם ,חיפה ,משגב ,חד נס ,וכפר
גלעדי ובקדם העונה גם בכרמיאל .המחוז מונה כיום  4סניפים שזה מספר הסניפים
איתו נתחיל את העונה הבאה ,אך כנראה בפריסה שונה מהקיימת.
מחוז צפון שוב מספק לנו את שיא הנקודות לעונה זו ,ואיאד חליחל מחזיק בשיא
לעונה זו עם  1075.7נקודות .אך שיא כל הזמנים עדיין שייך לעמי באזוב שהשיג
בעונה שעברה  1080נקודות.
איאד צבר ניקוד בלא פחות מ 15-אירועים ! מתוכם  13שולחנות גמר וזכייה אחת.
אז קבלו את אלוף מחוז צפון לעונת  ,2017/8עו"ד איאד חליחל ! כל הכבוד איאד!
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סגן אלוף המחוז הוא מישל קדוש עם  903.75נקודות שהיו מספיקות לו לתואר
אלוף המחוז אילו שיחק במחוז אחר )-
הסגן השני הוא מיקי כהן גנאל עם  718.6נקודות.
כל הכבוד חברים!
הענקת צמידים תתקיים באליפות הארצית.
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אישית לוחצת
אייל שמחון בטור אישי  100%פוקר

2014
זאת הייתה אחת הפעמים הראשונות שלי בהדס אפ .על הבורד AJT2
עם שני תלתנים .הצורה בה הוא שיחק עם הצ׳יפים ,פרק הזמן שלקח
לו לחשוב ונעיצתהמבט ...כל הסימנים היו שם .הוא הולך לדחוף את
כל הסחורה ,אמרתי לעצמי .ואיך שזה יקרה הוא הולך לקבל סנאפ קול
וצ׳יפ למצח 5 .שניות אחרי זה הגיע -״אול אין״ והשוואה מהירה בצ׳יפ.
הוא פתח  AQעם שני תלתנים  -טופ פייר ,נאט פלאש דרו וחשוואה
לחיזוק .אבל הוא לא היה טוב .לפחות לא כרגע...
 2דפיקות על השולחן והריבר נפתח .שנייה של דיליי ופתאום צעקת
״יששש״ מפלחת את החדר .התלתל הגיע והוא לקח את הטורניר .״איזה
דילר שחור אתה״זרק לי בחיוך הבחור שנשברו לו הזוגות .״אין מה
לעשות אחי ,זה פוקר .פעם מנצחים ופעם הדילר דופק אותך״ ,צחקתי.
אז כן ..למי שלא יודע עד לפני  4שנים הייתי דילר בפדרו .זה אולי ישמע
קצת מפתיע ,אבל לתקופה בתור ״מנהל השולחן״ אני מייחס המון
חשיבות גדולה בתהליך ההתפתחות שלי כשחקן .שעות על גבי שעות
של צפייה בשחקנים מנקודת מבט המנוטרלת מרגשות ומתח ,חידדה לי
את החושים ואת הריד על סוגיהשחקנים .אז נכון ,הידע התיאורתי שלי
עדיין לוקה בחסר ,אבל יחד עם זאת בפילדים בהם אני משחק  -טורנירי
חובבנים בעלות כניסה ממוצעת של  500יורו -יכולת קריאת שחקנים
טובה ,נותנת יתרון עצום ששווה הרבה מאוד כסף.
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אז מה זו בעצם ״יכולת קריאת שחקנים טובה״ ואיך מפתחים אותה?
אני אתחיל מדוגמא ליד ששיחקתי לפני חודש במהלך המיין איבנט
של ה WSOPcבצ׳ירוקיארהב שם סיימתי במקום ה 20/1056שחקנים
וגרפתי פרס של  13אלף דולר.
בבלינדים של  75-150עם אנטה של  ,25שלושה שחקנים צולעים לקופה
ואני מצ׳קצ׳ק מהביג עם  4-8תלתלים.

בקופה כרגע יש  750והפלופ שמביע עימו  K7Jcעובר בצ׳קים .הטרן מביא
עימו  9cשפותח לי פלאש דרו וחשוואה במידה ומגיע  10בריבר .אני בוחר
לצ׳ק׳קוסבאלה מתמהמה קצת ובוחר להמר  500מעמדת אנדר דה גאן.
שני הלימפרים אחרי מקפלים ,אני בוחן אותו ומזהה שהוא מיישר אלי
מבט ,פעולה הפוכה מזושעשה באחד הסיבובים הקודמים כשהיה עם
אסים והיה בטוח בעוצמת היד שלו .אני מפרש את זה כטל שמעיד על
כך שהוא לא בטוח בעוצמת היד שלו ובוחרלהחזיר אותו ל .2000סבאלה
לא חושב הרבה ומשלם מהר .אני חושב שעם שלישיה או סטרייט הוא
היה חושב יותר זמן על בורד כזה ולכן תשלום מהירבסיטואציה הזאת
 +חיבור לטווח ידיים אפשריות שיש לו שם מתפרש אצלי כפגיעה בK
או ב Jפלוס חשוואה .כלומר  8TQליד.
בקופה יש כרגע  4750ואנחנו הולכים לריבר שמביא עימו  Jנוסף .קלף
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שלא עוזר לי בשום צורה ועל כן ניצבות בפני עכשיו  2אפשרויות ,לוותר
או לבלף .כיווןשליריב יש בטווח הידים האפשרויות שהקצנו לו Jו ,K
אני צריך לנסות ולהבין עכשיו באיזה מהם הוא אוחז .אם זה  Jואנסה
לבלף  -אכלתי אותה .ואם זה קינג,אני צריך להבין האם הוא מרגיש
מספיק בטוח לשלם עם הקינג הזה להימור שלי.
אני חושב הרבה זמן ומבחין בזה שהוא דרוך ושוב מסתכל עלי .מניסיון,
כשטיפוס שחקן כמוהו ,מרגיש שהוא מחזיק בנאט ,נסיך במקרה הזה,
הוא ימנע מישורמבט אלי כיוון שהוא לא רוצה להפחיד אותי .אבל זה
לא הספיק לי .הייתי צריך עוד סימן.
הושטתי את היד לציפים בניסיון לראות איך הוא מגיב ואני קולט
שהוא ישר מושיט את ידו לצ׳יפים שלו  -ניסיון לקטיעת פעולה בשפה
המקצועית .עכשיו כבראין לי ספק שהוא לא מחזיק בג׳ק והוא גם לא
בטוח בעוצמת ידו .עכשיו רק צריך לקבוע את גובה ההימור .מה יגרום
לו לקפל קינג שכן אמריקאים כאמוראוהבים לשלם .אני לוקח עוד
דקה ומחליט להכריז אול אין של  15Kלתוך קופה של  .4750הסבא
נכנס לטאנק של דקה ובסוף מקפל ביאוש את היד .מאודהייתי סקרן
אם קלעתי ליד שלו והצעתי לו שנהפוך את הידים .הוא הסכים והפך
 .K8בהפסקה הדילר ניגש אלי ואמר לי שהוא הבחין בזה שאני הבחנתי
שהסבאשידר חוסר בטחון ושזה הבלוף הכי חולה שראה בחיים.
כדילר ,צפייה בשחקנים מקרוב תרמה לי לניסיון ולהבנת תחום הלייב
טלים .כשעזבתי את המקצוע ,הדבר היחיד שנותר לי לצפות בו שמנוטרל
מלחצי המשחקהיו טורנירי ההיי רולר למינהם והשלבים המתקדמים
של ה WSOPו .EPTמשחקים שמפוצצים מקצוענים .מהנה לצפייה -
בהחלט כן .מלמד משהו? אני דיבספק ...כי עם כל הסקסיות שבדבר,
קצת קשה ללמוד משהו משפת הגוף של כל הפדור הולצים למינהם.
היום כחלק מפיתוח סדנת לייב טלים לישראלים בחו״ל שאני עתיד להשיק
בקרוב ,אני צופה במאות שעות של שולחנות מצולמים מטורנירים בעלי
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סכומי כניסהנמוכים .הטורנירים שבהם אני משתתף והשחקנים מולם
אני משחק .הדברים שגיליתי בשבועות האחרונים ,פשוט מדהימים.
כמות המידע והלייב טליםשמשוחררים על השולחן היא אדירה .והיא
שווה הרבה כסף .כל מה שנותר זה פשוט לצפות מקרוב ,לאסוף את
פיסות המידע האלו ולחבר אותן ביחד .וזהלמעשה אחד הטיפים שאני
נותן היום לכל חובב פוקר שגם ככה צורך תוכן אונליין -צפו במשחקים
של החובבנים ולא באלו של המקצוענים  -מהם תלמדו הכיהרבה.

בהצלחה בשולחנות
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הכנסו
לחנות
האונליין
שלנו
WWW.ISRAELSHOP.POKER
החודש לא יצורף לו"ז.
אנחנו יוצאים לפגרת החגים,
ממנה נחזור ב 07.10.18 -

