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דבר...
פתח
יוחאי "פדרו" ענקי
שלום לכל החברות והחברים שלנו,
המגזין שלנו כבר הפך לשם דבר והוא עוד רק נולד!
יש לנו כב ר  3כותבי תוכן ואנחנו מחפשים עוד כותבים שנונים ,ניתן להגיש מוע�מ
דות במייל pptisrael@gmail.com :
הגענו לחודש האחרון של הליגה ,בחודש יולי נשחק את מחזורי הליגה ה 16-וה17-
 ,שני מחזורי הליגה האחרונים לעונת  2017/8כשהאליפות הארצית תתקיים
ב 30.08.18-ובה ישחקו  10%הראשונים מטבלת כל מחוז ועוד  5%דרך טורנירי
הפלייאוף .האליפות לא פתוחה לקהל הרחב ומיועדת אך ורק לכאלו שהעפילו
מהליגה הסדירה.
מהאליפות הארצית יעפילו  10%לטורניר אליפות אירופה שיתקיים בקינגס קזינו
רוזבדוב ואנחנו ניקח בה חלק בתאריכים  3-10/10/18לשבוע של קרנבל שלא
מהעולם הזה !
במהלך אוגוסט נשחק את טורנירי הפלייאוף ומחזורי השלמה של הליגה ואחרי
האליפות הארצית יתקיימו מספר טורנירי אימון לקראת אליפות אירופה ובמהלך
החגים נצא לפגרה השנתית שלנו.
אחרי שכל אירופה שמעה ואימצה את הבוייה ! ואחרי שהבאנו הרבה כבוד עם
הישגים אדירים בפסטיבל ,אנחנו כל כך מחכים לפעם הבאה והפעם הבאה שלנו
תהיה בחורף עם גרסה משודרגת עוד יותר.
אחרי הפסטיבל הראשון שלנו ברוזבדוב בו שיחקו מעל  200ישראלים ועוד כ300-
אירופאים ,ואחרי שעכשיו כולנו יודעים מה זה קינגס קזינו ולמה אנחנו כל כך
מתלהבים ממנו ,נספר לכם שהפסטיבל הבא שלנו בקינגס יתקיים בחורף (תאריך
מדויק יפורסם בהמשך)  ,עם דמי כניסה של  225יורו וסך מובטח של 200,000
יורו !!! בוייה!
אנחנו נכנסים לחודש של הכרעות בכל המחוזות ויש לנו טבלאות צפופות במיוחד
בכל המחוזות .כשברוב המחוזות הכל עוד פתוח .עצם העובדה שאנחנו כבר בעונה
ה 2-של הליגה במתכונת ארצית ,מרשת אותנו מאוד ואנחנו מבטיחים שאחרי
האליפות הסופר מוצלחת ,נצליח להעלות עוד את הרמה ותהיה אליפות טובה עוד
יותר !
ולסיום ,נעדכן אתכם שבערים חיפה ואשקלון נתארח במקומות חדשים החל
מהחודש
שיהיה לכולנו חודש מוצלח!
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פסטיבל
מסכמים
אייל ינאי מסכם בהתרגשות
קשה לסכם חוויה כמו פדרו פוקר פסטיבל בטקסט שהוא לא לפחות  20עמודים.
האנרגיות ,המקום ,החבר'ה ,האדרנלין – כל אלו היו מקשה אחת של רגשות
ועוצמות שקשה לתאר .משלחת כל כך רועשת ומגובשת כמו זו שהגענו איתה ,לדעתי
לא נראתה ברוזבדוב כבר זמן רב ,אם בכלל.
נחתתי ביום חמישי בבוקר בפראג והתחלנו את הדרך לרוזבדוב .נסיעה של שעה
וקצת חושפת אותך לנופים המדהימים של מרכז אירופה ולכפרים הקטנים
והנידחים ביותר ברפובליקה היפהפייה של צ'כיה .כשהגענו לרוזבדוב ונסענו ברחבי
הכפר ,חשבתי לעצמי "לאן לעזאזל הביאו אותנו ? מה זה החור הזה?!" .אבל אז,
הגענו ל .King's Casino-המבנה של  King's Casinoבאמצע רוזבדוב הקטנה
והצנועה הוא כמו הר געש באמצע עמק  -בולט ומושך .ברגע שנכנסתי פנימה ,הבנתי
בדיוק למה אומרים עליו שהוא "הלאס ווגאס של אירופה" .המקום הזה לא נופל
משום קזינו ששיחקתי בו בלאס ווגאס – התפאורה ,השולחנות החדישים ,הדילרים
המקצועיים וכל מה שמסביב הופכים את המקום למושלם עבור שחקני פוקר.
עשיתי צ'ק אין זריז ונכנסתי ישר לטורניר צד .לקח לעצמי ולכם – לא לשחק אחרי
טיסה ולילה ללא שינה ,זה ייגמר בבלוף מטופש על  3רחובות ובהדחה אחרי 12
דקות בלבד .הלכתי לחדר לישון בידיעה שמחר יום ארוך ויש לי מספר טורנירים
ארוכים לרוץ בהם .למחרת נכנסתי בשעה  12:00לאליפות המקומית .מהר מאוד
צברתי ערימה נחמדה אך קצת לפני ההפסקה ה KK-שלי נכנסו בסט  9ומצאתי את
עצמו בחוץ אחרי שעתיים .ידעתי שכדאי לנוח ,כי בערב אני נכנס לשחק את האירוע
המרכזי.
צריך להבין שהאירוע המרכזי הוא גולת הכותרת של כל פסטיבל פוקר – הכי
הרבה שחקנים ,הכי הרבה כסף והכי הרבה יוקרה .התחלתי את המסע שלי באירוע
המרכזי ביום שישי בצהריים ,עם כניסה ראשונה וים של ציפיות .במשך כמעט 3
וחצי שעות ישבתי וקיפלתי ידיים .קיפלתי ,קיפלתי ושוב פעם קיפלתי .כשאתה
 Card Deadבמשך מספר שעות ,יושבים לך שטן ומלאך על הכתפיים .השטן אומר
לך "תפסיק לקפל כבר יא פחדן ,ה J8-אוף סוט הזה ייפגע !" והמלאך מנגד מזכיר כל
הזמן" :זה טורניר ארוך ועמוק ,חכה בסבלנות – הידיים הנכונות יגיעו ואתה תגדיל
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את הערימה" .לצערי ,כשלא מספיק מנוסים בטורנירים ארוכים והרצון להצליח כל
כך גדול ,השטן גובר על המלאך ומצאתי את עצמי מסתבך ביד עם זוג  66שעלתה
לי כמעט חצי מהערימה .הכניסה הראשונה שלי לאירוע המרכזי הסתיימה בהדחה
אחרי  4שעות עם היד שהכי קל לעוף איתה בפוקר – אס קינג.
למחרת ,ביום שבת נכנסתי שוב לאירוע המרכזי בכניסה המוקדמת של הצהריים.
ישבתי בשולחן קשה מאוד ולא הצלחתי להתרומם ועפתי מהר מאוד .חשבתי כבר
לוותר על האירוע המרכזי ,אבל אמרתי שאין מצב שטסתי עד לכאן מבלי לתת את
כל מה שיש לי ונכנסתי שוב בערב לכניסה האחרונה בהחלט .הסבלנות השתלמה
ואחרי כמעט  5שעות שאני משחק מעט מאוד ידיים ,הגיעו  4-5ידיים שהטיסו אותי
למעלה ותוך רבע שעה הכפלתי את הערימה שלי כמעט פי  6ומצאתי את עצמי בסוף
היום הראשון אורז שקית ראשונה בחיי עם  218Kצ'יפים.
קמתי ביום ראשון והלכתי עם שני חברים לספא של ה King's-להירגע קצת
ולהיכנס לריכוז מרבי לפני יום הגמר .קיבלתי הגרלת שולחן קשה מאוד עם
שחקנים אדירים כמו משה גבאי ,אלכסיי מישוק ושמוליק קצוני .טעות גדולה
שלי בשולחן גרמה לערימה שלי לרדת ל 120K-צ'יפים ואז פירקו לנו את השולחן.
כשעברתי לשולחן החדש נשארו בערך  80שחקנים כאשר  71בכסף ,וכאן נדרשתי
לקבל החלטה .נשארתי עם בערך  10bbוידעתי שבגדול אני יכול לעזוב את הצ'יפים
שלי ולחזור אחרי שניכנס לכסף .כמו שכבר הבנתם ,לא באתי לרוזבדוב לצלוע אל
הכסף והחלטתי שהכניסה לכסף לא מעניינת אותי -אני מכוון כמה שיותר גבוה.
כשנשארו רק  75שחקנים 4 ,בלבד מהכסף ,כולם קיפלו עד אליי בכפתור והרמתי
זוג רביעיות .החלטתי שאני מחפש פה הכפלה ודחפתי את כל הערימה שלי .הסמול
בליינד שילם עם  AQועלינו לפלופ שעבר ללא בעיות מבחינתי .בטרן הגיע  Aשריסק
את החלומות שלי לרסיסים והדיח אותי מהטורניר במקום ה .75-עד היום יש לי לא
מעט וויכוחים עם חברים מהמשלחת ,האם עשיתי את ההחלטה הנכונה .זה כנראה
עניין של גישה ,ואני לקחתי פה את הגישה ההרפתקנית.
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בזמן שאני עוד מתאושש מההדחה ,התבשרנו ששולחן הגמר ישוחק בשולחן
המרכזי וישודר בלייב באתר של ה .King's-קשה לכם להבין את רמת ההתרגשות
של שחקן פוקר ששומע בשורה כזו .בדף הפייסבוק של ה King's-צופים בכל שבוע
מיליוני חובבי פוקר מרחבי העולם .לצערנו ,הפעם ישראלי לא הצליח לקחת את
המקום הראשון ,אך אין לי ספק שבהמשך עוד נראה אחד משלנו מניף את הגביע
גם ברוזבדוב.
את מסע הפוקר שלי סיימתי לצערי לא בצורה שקיוויתי לה .אפשר לקרוא לזה חוסר
מזל ואפשר גם להגיד שעשיתי טעויות שנובעות מחוסר ניסיון .ובכל זאת ,אני חושב
שהרווחתי כמה דברים חשובים .הרווחתי ניסיון ,הרווחתי חברים חדשים ובעיקר
הרווחתי חוזק מנטלי – היכולת להתמודד בטורנירים כל כך ארוכים ומעייפים
ולהיות בטוח בעצמך גם כשההצלחה לא בהכרח מגיעה ,כל אלו הם שיעורים מאוד
חשובים עבורי לטורנירי הפוקר הבאים שלי ,ולחיים בכלל .ואם עדיין לא הייתם
בקינגס קזינו רוזבדוב ,אתם חייבים להיות !
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הסדרתי
הפיינליסט
אבי ברלין בראיון שכולו פוקר
אחרי שחזרנו מרוזבדוב ,הגיע הזמן להתפנות לישורת האחרונה של הליגה:
העונה עומדת להסתיים ,האליפות בפתח וכל הטבלאות צפופות .בטבלת מחוז
מרכז ,לדוגמה ,מטפס בחודשים האחרונים לאט לאט אבי ברלין ,שזכה לכינוי
'הפיינליסט הסדרתי' אחרי שהגיע לארבעה שולחנות גמר רצופים ,והוא נלחם
בקרב צמוד על המקומות הראשונים בליגה .אבי ,בן  39מבית שמש ,נשוי 4+ועובד
בשליחויות משפטיות ,הגיע לפוקר בכלל דרך שש בש.
"הייתי משחק שש בש באינטרנט" ,מספר אבי" ,גם הייתי טוב ,אבל מסיבה כלשהי
פשוט הפסקתי וחיפשתי משהו אחר לעשות בזמן הזה .גיליתי את הפוקר ,הייתי
משחק באתרים שזה לא על כסף וסתם בשביל הכיף".

כמה שנים אתה משחק?
"בערך שמונה שנים ,התחלתי לשחק באמת כשהייתי בארצות הברית".

איך הגעת לפדרו?
"חבר לקח אותי פעם אחת ,ומאוד אהבתי את הרעיון של הטורנירים האלה".

מה אתה אוהב בפוקר?
"את זה שאני מנצח בו" .אבי צוחק" ,אני אוהב את הריגוש ,המתח ,האסטרטגיה".

יש חווייה שזכורה לך במיוחד בפוקר?
"כל שולחנות הגמר שהגעתי אליהם בפדרו .אני אוהב להיזכר במיוחד בפעם
הראשונה שהגעתי עם ערימה גדולה .בדרך כלל אני מגיע שורט סטאק ,וזה בסדר כי
מפתיע כמה רחוק אפשר להגיע עם ערימה קצרה".

רוצה לספר על יד שאתה זוכר במיוחד?
"לפני שנה בטורניר באשקלון הצלחתי לעלות מערימה קצרה ,הייתי בהפסקה עם
 5,400וכשנש ארו  11אחרונים הייתי עם  .30ראיתי פלופ עם זוג  5מול שני שחקנים,
הפלופ היה  .5-9-10אחד מהם הימר ,השני שילם ואני דחפתי אול אין ,ושניהם
שילמו .לאחד היה  ,A10לשני  .8-7בטרן בא עוד  ,5קיבלתי קארה והגעתי לפיינל
עם  100אלף".

בלי לגלות סודות מקצועיים ,מה סגנון המשחק שלך?
"אם אני אגיד שאני שחקן נאטס זה כבר יהיה סודות .פעם אהבתי לטמון מלכודות,
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להתחבא .היום אני יודע שכמה שרואים פחות קלפים  -ככה עדיף".

יש לך אמונות טפלות או מנהגים שאתה עושה בשולחן?
לא מאמין באמונות טפלות ,אני פועל לפי היגיון .יש לי סוס מתכת קטן ,אבל הוא
משמש בתור מגן קליפם ותו לא ואין לו סגולות אחרות".

כאן בדרך כלל שואלים מי השחקן האהוב עליך ,אבל כולם עונים דניאל
נגראנו אז נשאל מי השחקן השני הכי אוהב עליך?
"האמת שאני אוהב את נגראנו אבל יש לי בעיה איתו כי הוא תמיד שם את השחקן
על יד יותר חזקה ממנו ,ואז משלם .שחקן שאני אוהב מאוד זה ג'ון הספ ,אם אפשר
לקרוא לו שחקן .אהבתי לראות אותו מגיע לגמר במיין איוונט בשנה שעברה".

מה הישג השיא שלך בפוקר?
"מקום שני בתל אביב .עדיין מחכה למקום ראשון ,והוא יגיע מהר מאוד"

איך היה ברוזבדוב?
"היה נהדר .מקום מדהים ,אווירה מדהימה".

חושב לשחק שוב בחו"ל?
"בעיקרון כן ,אבל לא נראה שזה יקרה בקרוב".

מה המטרה? החלום?
"החלום הוא לזכות בטורניר גדול בחו"ל ,או שפוקר יהיה חוקי בארץ ואז לזכות
בטורניר גדול בארץ".

אמן .ועד אז נאחל לך שתזכה בטורניר גדול של פדרו ,תודה רבה אבי
ובהצלחה בהמשך!
"תודה רבה".
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מדברים

מספרים
מאת אלקנה איצקוביץ'

פדרו פוקר פסטיבל – המספרים!
 - 1זו ההפקה הראשונה שלנו מעבר לים .הראשונה מבין רבות שיבואו אחריה.
 - 2סוגים של נתונים יש ברשימה הזו :חלקם אמיתיים לחלוטין וחלקם קצת פחות.
נסו לנחש.
 - 4ישראלים הגיעו לשולחן הגמר באירוע המרכזי .כבוד.
 - 4קאשים היו לנתנאל לוי במהלך הפסטיבל ,כולל אחד במיין איוונט  -הכי הרבה
בפסטיבל .לזה קוראים שחקן עקבי.
 - 5צופים נשארו עד סוף השידור החי של שולחן הגמר בארבע בבוקר .כי כמה
אפשר.
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 -טורנירים הסתיימו עם ישראלים במקום הראשון או כחלק מעסקה .מרשים.

 שחקנים שמשתייכים לצוות הדילרים והמנהלים של פדרו פוקר טור הגיעולכסף בטורנירים השונים .על איכות לא מתפשרים.

 - 15פעמים אלקנה איצקוביץ היה באול אין בשולחן הגמר של טורניר "ברוכים
הבאים" בו הוא לבסוף סיים במקום השני .מישהו הלך לקברי צדיקים לפני הטיסה.
 - 23איש הגיעו לכסף ביותר מטורניר אחד .אנחנו נבחרת מנצחת.
 - 29מאיתנו סיימו את הפסטיבל עם תוצאה של  1,000יורו או יותר .לא רע לסופ"ש
של עבודה
 - 40שחקנים שלנו הגיעו לכסף במיין איוונט ,מתוך  71מקומות בסף הכל .גאווה
ישראלית.
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 - 89איש הדיח במו ידיו יונתן בכור ,הצ'יפ לידר של יום  ,1בשתיים הראשונות של
המיין .או יותר נכון ,ריסק במו ידיו.
 - 112ישראלים נכנסו לכסף ב 10-הטורנירים ששוחקו .תוצאות תוצאות תוצאות.
 - 426יורו היה שווה קאש מינימלי במיין איוונט ,ו 12-שחקנים שלנו הרוויחו אותו.
.show me the money
 - 590פעמים רז טל צעק "בויה!" במהלך יום  2של המיין איוונט .בויה אתה בעצמך
רז.
 - 674כניסות היו במיין איוונט .המשלחת שלנו שמרה על יחס של קרוב ל50%-
ממהמספר הזה לאורך כמעט כל שלבי הטורניר.
 - 1537שחקנים השתתפו בפסטיבל מכל רחבי העולם .בינלאומי.
 - 23,348סיפורים על "איך נשברתי אתה לא מבין איזה מזל חרא" סופרו ברחבי
הקינגס בחמשת ימי הפסטיבל .נשבעים לכם.

pokerisrael.co.il
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הזווית האישית
אלקנה איצקוביץ מספר על החווייה שלו

אלקנה איצקוביץ ,כתב השטח של הליגה הישראלית לפוקר נסע לטורניר הראשון
שלנו בחו"ח וחזר עם חוויות ששווה לכם לקרוא עליהן .תבלו.
לפני כמה חודשים יוחאי ,המוכר לכם כמר פדרו בכבודו ובעצמו ,הציע לי להצטרף
לנסיעה לצ'כיה .כמובן שתכננתי לשחק בפסטיבל בכל מקרה ,אבל ההצעה שלו
היתה מפתה :לשמש ככתב השטח של הליגה ,ולסקר את כל האירועים ,השחקנים
והסיפורים מסוף השבוע המיוחד הזה.
לאלה מכם שלא מכירים אותי ,אני אלקנה ,שחקן קבוע בליגה ,דילר והחל מהתקופה
האחרונה גם מנהל מקצועי במחוז מרכז .והתשוקה שלי ,החלום שלי ,זה להיות
כתב פוקר .להביא את המשחק האהוב הזה לתקשורת ולקהל הרחב .אז כשיוחאי
הציע לי לעשות בדיוק את זה בפעם הראשונה בחיי ,כמובן שהסכמתי.
תכננתי גם לשחק ,כמובן ,אבל זאת היתה המטרה המשנית שלי ועיקר תשומת
הלב הופנתה לכיוון מי משחק איפה ,מי רץ עמוק באיזה טורניר ומה כדאי להביא
לקוראים בפייסבוק שנשארו בארץ .למזלי ,בכל טורניר היו כמה סיפורים מעניינים
ושחקנים שלנו שהגיעו לכסף ככה שאפילו כשלא ישבתי ליד שולחן ,לא היה לי
משעמם .פתחתי כל בוקר בלבדוק את האתר של הקינגס ולגלות מי ניצח במה בזמן
שישנתי .והיו כאלה לא מעט ,מסתבר ,למרות שלא ישנתי הרבה.
היה פשוט תענוג לראות כל כך הרבה מכם מגיעים למקומות גבוהים בכל הטורנירים
 יותר מדי כדי למנות כאן שמות .הייתי יותר בחשבון הפייסבוק של פדרו מאשרבחשבון הפרטי שלי .ולכן ,כשהחצי של השחקן שבי הודח מהאירוע המרכזי 10
מקומות בלבד לפני הכסף (דחפתי עם זוג חמש והביג בליינד התעורר עם אסים,
תודה ששאלתם) ,החצי של הכתב שבי לא הצטער אפילו לשנייה .הדבר הבא שעשיתי
היה לקבל תג 'עיתונות' ,לפתוח את הפייסבוק ולעלות בשידור חי היישר מהבאבל
המרתק.
משם כבר לא יכולתי לעזוב את האיזור .כאבתי עם כל שחקן שלנו שהודח ,בדקתי
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מהם הסיפורים המעניינים מבין אלה שנשארו (רמז :כולם) ושמחתי לראות בין
השורדים גם שני שחקנים בינלאומיים שזיהיתי בתור עוקב אדוק אחרי טורנירי
פוקר מכל העולם .אני חושב שהתרגשתי יותר מהשחקנים שלנו עצמם ,שהראו
נוכחות מרשימה ושמרו על יחס של  50%מהפילד לאורך כל השלבים המאוחרים
של הטורניר.
והתרגשתי עוד יותר ,אם זה בכלל אפשרי ,כשיוחאי בישר לי ששולחן הגמר יועבר
בשידור חי מקצועי עם מצלמות קלפים וכל האקססוריז הנלווים ,וערך לי היכרות
עם בחור אוסטרי חביב שהוביל אותי אל האולפן מאחורי הבמה .זה היה מעבר
לחלומותיי הפרועים ביותר .ארבעה ישראלים נותרו בין תשעת האחרונים שהגיעו
לשולחן הגמר ,ואני הקטן ליוויתי אותם בקולי למען כל חובבי הפוקר הישראלים,
לפחות אלה שהיו ערים בשעות המאוחרות הללו .כשיצאתי ,מוכן לסכם פסטיבל
מוצלח ומיין איוונט יוצא מהכלל ,גיליתי שיש עוד שני טורנירים שמתקיימים
ושבשניהם יש לנו נציגים שרצים עמוק .הכיף פשוט לא נגמר.
למותר לציין שלא הלכתי לישון להמשך הלילה .גם אם רציתי ,האנרגיות פשוט היו
חזקות מדי .במקום זה דיברתי איתכם השחקנים ,גם אלה שהגיעו לתוצאות וגם
אלה שלא ,ושמעתי מכם את החוויות ואת השבירות האכזריות שקיבלתם בריבר.
מעולם לא נהניתי יותר לשמוע סיפורים כאלה .נרדמתי בסופו של דבר רק במטוס
בדרך חזרה ,ואז גם כל הלילה בבית ורק אז התפניתי לסיכומים .כעת ,כשהעשן
התפזר והאופוריה נרגעה ,אני יכול להגיד תודה .תודה ליוחאי ולאסף על ההזדמנות
ועל הארגון המטורף של הפסטיבל ,תודה לברק שלו ,עוד מנהל במחוז מרכז שעבד
לצידי ,תודה לאוסטרי ההוא שאין לי מושג איך קוראים לו ,תודה לצופים בבית
שעקבו אחרי אינספור הדיווחים שלי ותודה לכם ,שחקנים ,שהפכתם את הגשמת
החלום שלי לחוויה בלתי נשכחת .נתראה בפדרו פוקר פסטיבל הבא!
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עשינו לכם
מבצע!
בכל רכישה של מזוודת מדריד 500
צ'יפים חימר.
חפיסה קלפים זוגית של קופאג
במתנה!
WWW.ISRAELSHOP.POKER

לו"ז טורנירים

