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פתח דבר...
יוחאי "פדרו" ענקי

המגזין שלנו כבר הפך לשם דבר והוא עוד רק נולד!
3 כותבי תוכן ואנחנו �חפשים עוד כותבים שנונים, ניתן להגיש �וע�מ  יש לנו כב ר

pptisrael@gmail.com : דות ב�ייל
הגענו לחודש האח רון של הליגה, בחודש יולי נשחק את �חזו רי הליגה ה-16 וה-17 

, שני �חזו רי הליגה האח רונים לעונת 2017/8  כשהאליפות הא רצית תתקיים 
ב-30.08.18 ובה ישחקו 10% ה ראשונים �טבלת כל �חוז ועוד 5% ד רך טו רני רי 
הפלייאוף. האליפות לא פתוחה לקהל ה רחב ו�יועדת אך ו רק לכאלו שהעפילו 

�הליגה הסדי רה.
�האליפות הא רצית יעפילו 10% לטו רני ר אליפות אי רופה שיתקיים בקינגס קזינו 

 רוזבדוב ואנחנו ניקח בה חלק בתא ריכים 3-10/10/18 לשבוע של ק רנבל שלא 
�העולם הזה !

ב�הלך אוגוסט נשחק את טו רני רי הפלייאוף ו�חזו רי השל�ה של הליגה ואח רי 
האליפות הא רצית יתקיי�ו �ספ ר טו רני רי אי�ון לק ראת אליפות אי רופה וב�הלך 

החגים נצא לפג רה השנתית שלנו.
אח רי שכל אי רופה ש�עה ואי�צה את הבוייה !  ואח רי שהבאנו ה רבה כבוד עם 

הישגים אדי רים בפסטיבל, אנחנו כל כך �חכים לפעם הבאה והפעם הבאה שלנו 
תהיה בחו רף עם ג רסה �שוד רגת עוד יות ר. 

אח רי הפסטיבל ה ראשון שלנו ב רוזבדוב בו שיחקו �על 200 יש ראלים ועוד כ-300 
אי רופאים, ואח רי שעכשיו כולנו יודעים �ה זה קינגס קזינו ול�ה אנחנו כל כך 

�תלהבים ��נו, נספ ר לכם שהפסטיבל הבא שלנו בקינגס יתקיים בחו רף )תא ריך 
�דויק יפו רסם בה�שך( , עם ד�י כניסה של 225 יו רו וסך �ובטח של 200,000 

יו רו !!!  בוייה!
אנחנו נכנסים לחודש של הכ רעות בכל ה�חוזות ויש לנו טבלאות צפופות ב�יוחד 
בכל ה�חוזות. כשב רוב ה�חוזות הכל עוד פתוח. עצם העובדה שאנחנו כב ר בעונה 

ה-2 של הליגה ב�תכונת א רצית, � רשת אותנו �אוד ואנחנו �בטיחים שאח רי 
האליפות הסופ ר �וצלחת, נצליח להעלות עוד את ה ר�ה ותהיה אליפות טובה עוד 

יות ר !
ולסיום, נעדכן אתכם שבע רים חיפה ואשקלון נתא רח ב�קו�ות חדשים החל 

�החודש 
שיהיה לכולנו חודש �וצלח!

שלום לכל החברות והחברים שלנו,
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מסכמים פסטיבל
אייל ינאי מסכם בהתרגשות

קשה לסכם חוויה כ�ו פד רו פוק ר פסטיבל בטקסט שהוא לא לפחות 20 ע�ודים.

של  רגשות  אחת  �קשה  היו  אלו  כל   – האד רנלין  החב ר'ה,  ה�קום,  האנ רגיות, 
ועוצ�ות שקשה לתא ר. �שלחת כל כך  רועשת ו�גובשת כ�ו זו שהגענו איתה, לדעתי 

לא נ ראתה ב רוזבדוב כב ר ז�ן  רב, אם בכלל.

נסיעה של שעה  ל רוזבדוב.  והתחלנו את הד רך  בפ ראג  בבוק ר  ביום ח�ישי  נחתתי 
הקטנים  ולכפ רים  אי רופה  � רכז  של  ה�דהי�ים  לנופים  אותך  חושפת  וקצת 
והנידחים ביות ר ב רפובליקה היפהפייה של צ'כיה. כשהגענו ל רוזבדוב ונסענו ב רחבי 
הכפ ר, חשבתי לעצ�י "לאן לעזאזל הביאו אותנו ? �ה זה החו ר הזה?!". אבל אז, 
הקטנה  בא�צע  רוזבדוב   King's Casino של  ה�בנה   .King's Casino-ל הגענו 
והצנועה הוא כ�ו ה ר געש בא�צע ע�ק - בולט ו�ושך. ב רגע שנכנסתי פני�ה, הבנתי 
בדיוק ל�ה או� רים עליו שהוא "הלאס ווגאס של אי רופה". ה�קום הזה לא נופל 
�שום קזינו ששיחקתי בו בלאס ווגאס – התפאו רה, השולחנות החדישים, הדיל רים 

ה�קצועיים וכל �ה ש�סביב הופכים את ה�קום ל�ושלם עבו ר שחקני פוק ר.

עשיתי צ'ק אין ז ריז ונכנסתי יש ר לטו רני ר צד. לקח לעצ�י ולכם – לא לשחק אח רי 
 12 ובהדחה אח רי  3  רחובות  על  בבלוף �טופש  ייג� ר  זה  שינה,  ללא  ולילה  טיסה 
דקות בלבד. הלכתי לחד ר לישון בידיעה ש�ח ר יום א רוך ויש לי �ספ ר טו רני רים 
א רוכים ל רוץ בהם.  ל�ח רת נכנסתי בשעה 12:00 לאליפות ה�קו�ית. �ה ר �אוד 
צב רתי ע רי�ה נח�דה אך קצת לפני ההפסקה ה-KK שלי נכנסו בסט 9 ו�צאתי את 
עצ�ו בחוץ אח רי שעתיים. ידעתי שכדאי לנוח, כי בע רב אני נכנס לשחק את האי רוע 

ה� רכזי.

הכי   – פוק ר  פסטיבל  כל  של  הכות רת  גולת  הוא  ה� רכזי  שהאי רוע  להבין  צ ריך 
ה רבה שחקנים, הכי ה רבה כסף והכי ה רבה יוק רה. התחלתי את ה�סע שלי באי רוע 
 3 וים של ציפיות. ב�שך כ�עט  ה� רכזי ביום שישי בצה ריים, עם כניסה  ראשונה 
כשאתה  קיפלתי.  פעם  ושוב  קיפלתי  קיפלתי,  ידיים.  וקיפלתי  ישבתי  שעות  וחצי 
Card Dead ב�שך �ספ ר שעות, יושבים לך שטן ו�לאך על הכתפיים. השטן או� ר 
לך "תפסיק לקפל כב ר יא פחדן, ה-J8 אוף סוט הזה ייפגע !" וה�לאך �נגד �זכי ר כל 
הז�ן: "זה טו רני ר א רוך וע�וק, חכה בסבלנות – הידיים הנכונות יגיעו ואתה תגדיל 
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את הע רי�ה". לצע רי, כשלא �ספיק �נוסים בטו רני רים א רוכים וה רצון להצליח כל 
כך גדול, השטן גוב ר על ה�לאך ו�צאתי את עצ�י �סתבך ביד עם זוג 66 שעלתה 
לי כ�עט חצי �הע רי�ה. הכניסה ה ראשונה שלי לאי רוע ה� רכזי הסתיי�ה בהדחה 

אח רי 4 שעות עם היד שהכי קל לעוף איתה בפוק ר – אס קינג.

ל�ח רת, ביום שבת נכנסתי שוב לאי רוע ה� רכזי בכניסה ה�וקד�ת של הצה ריים. 
ישבתי בשולחן קשה �אוד ולא הצלחתי להת רו�ם ועפתי �ה ר �אוד. חשבתי כב ר 
לוות ר על האי רוע ה� רכזי, אבל א� רתי שאין �צב שטסתי עד לכאן �בלי לתת את 
כל �ה שיש לי ונכנסתי שוב בע רב לכניסה האח רונה בהחלט. הסבלנות השתל�ה 
ואח רי כ�עט 5 שעות שאני �שחק �עט �אוד ידיים, הגיעו 4-5 ידיים שהטיסו אותי 
ל�עלה ותוך  רבע שעה הכפלתי את הע רי�ה שלי כ�עט פי 6 ו�צאתי את עצ�י בסוף 

היום ה ראשון או רז שקית  ראשונה בחיי עם 218K צ'יפים.

קצת  להי רגע   King's-ה של  לספא  חב רים  שני  עם  והלכתי  ביום  ראשון  ק�תי 
עם  �אוד  קשה  שולחן  הג רלת  קיבלתי  הג� ר.  יום  לפני  � רבי  ל ריכוז  ולהיכנס 
גדולה  טעות  קצוני.  וש�וליק  �ישוק  אלכסיי  גבאי,  �שה  כ�ו  אדי רים  שחקנים 
שלי בשולחן ג ר�ה לע רי�ה שלי ל רדת ל-120K צ'יפים ואז פי רקו לנו את השולחן. 
71 בכסף, וכאן נד רשתי  80 שחקנים כאש ר  כשעב רתי לשולחן החדש נשא רו בע רך 
לקבל החלטה. נשא רתי עם בע רך 10bb וידעתי שבגדול אני יכול לעזוב את הצ'יפים 
שלי ולחזו ר אח רי שניכנס לכסף. כ�ו שכב ר הבנתם, לא באתי ל רוזבדוב לצלוע אל 
גבוה.  הכסף והחלטתי שהכניסה לכסף לא �עניינת אותי- אני �כוון כ�ה שיות ר 
כשנשא רו  רק 75 שחקנים, 4 בלבד �הכסף, כולם קיפלו עד אליי בכפתו ר וה ר�תי 
זוג  רביעיות. החלטתי שאני �חפש פה הכפלה ודחפתי את כל הע רי�ה שלי. הס�ול 
בליינד שילם עם AQ ועלינו לפלופ שעב ר ללא בעיות �בחינתי. בט רן הגיע A ש ריסק 
את החלו�ות שלי ל רסיסים והדיח אותי �הטו רני ר ב�קום ה-75. עד היום יש לי לא 
�עט וויכוחים עם חב רים �ה�שלחת, האם עשיתי את ההחלטה הנכונה. זה כנ ראה 

עניין של גישה, ואני לקחתי פה את הגישה הה רפתקנית.
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בשולחן  ישוחק  הג� ר  ששולחן  התבש רנו  �ההדחה,  �תאושש  עוד  שאני  בז�ן 
ה� רכזי וישוד ר בלייב באת ר של ה-King's. קשה לכם להבין את  ר�ת ההת רגשות 
של שחקן פוק ר ששו�ע בשו רה כזו. בדף הפייסבוק של ה-King's צופים בכל שבוע 
�יליוני חובבי פוק ר � רחבי העולם. לצע רנו, הפעם יש ראלי לא הצליח לקחת את 
ה�קום ה ראשון, אך אין לי ספק שבה�שך עוד נ ראה אחד �שלנו �ניף את הגביע 

גם ב רוזבדוב.

את �סע הפוק ר שלי סיי�תי לצע רי לא בצו רה שקיוויתי לה. אפש ר לק רוא לזה חוס ר 
�זל ואפש ר גם להגיד שעשיתי טעויות שנובעות �חוס ר ניסיון. ובכל זאת, אני חושב 
שה רווחתי כ�ה דב רים חשובים. ה רווחתי ניסיון, ה רווחתי חב רים חדשים ובעיק ר 
ו�עייפים  א רוכים  כך  כל  בטו רני רים  להת�ודד  היכולת   – �נטלי  חוזק  ה רווחתי 
ולהיות בטוח בעצ�ך גם כשההצלחה לא בהכ רח �גיעה, כל אלו הם שיעו רים �אוד 
חשובים עבו רי לטו רני רי הפוק ר הבאים שלי, ולחיים בכלל. ואם עדיין לא הייתם 

בקינגס קזינו  רוזבדוב, אתם חייבים להיות !
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הליגה:  של  האחרונה  לישורת  להתפנות  הזמן  הגיע  מרוזבדוב,  שחזרנו  אחרי 
מחוז  בטבלת  צפופות.  הטבלאות  וכל  בפתח  האליפות  להסתיים,  עומדת  העונה 
לכינוי  שזכה  ברלין,  אבי  לאט  לאט  האחרונים  בחודשים  מטפס  לדוגמה,  מרכז, 
נלחם  והוא  רצופים,  גמר  לארבעה שולחנות  'הפיינליסט הסדרתי' אחרי שהגיע 
בקרב צמוד על המקומות הראשונים בליגה. אבי, בן 39 מבית שמש, נשוי+4 ועובד 

בשליחויות משפטיות, הגיע לפוקר בכלל דרך שש בש.

"הייתי �שחק שש בש באינט רנט", �ספ ר אבי, "גם הייתי טוב, אבל �סיבה כלשהי 
גיליתי את הפוק ר, הייתי  וחיפשתי �שהו אח ר לעשות בז�ן הזה.  פשוט הפסקתי 

�שחק באת רים שזה לא על כסף וסתם בשביל הכיף".

כמה שנים אתה משחק?
"בע רך ש�ונה שנים, התחלתי לשחק בא�ת כשהייתי בא רצות הב רית".

איך הגעת לפדרו?
"חב ר לקח אותי פעם אחת, ו�אוד אהבתי את ה רעיון של הטו רני רים האלה".

מה אתה אוהב בפוקר?
"את זה שאני �נצח בו". אבי צוחק, "אני אוהב את ה ריגוש, ה�תח, האסט רטגיה".

יש חווייה שזכורה לך במיוחד בפוקר?
בפעם  ב�יוחד  להיזכ ר  אוהב  אני  בפד רו.  אליהם  שהגעתי  הג� ר  שולחנות  "כל 
ה ראשונה שהגעתי עם ע רי�ה גדולה. בד רך כלל אני �גיע שו רט סטאק, וזה בסד ר כי 

�פתיע כ�ה  רחוק אפש ר להגיע עם ע רי�ה קצ רה".

רוצה לספר על יד שאתה זוכר במיוחד?
"לפני שנה בטו רני ר באשקלון הצלחתי לעלות �ע רי�ה קצ רה, הייתי בהפסקה עם 
5,400 וכשנש א רו 11 אח רונים הייתי עם 30.  ראיתי פלופ עם זוג 5 �ול שני שחקנים, 
ושניהם  אין,  אול  דחפתי  ואני  שילם  השני  הי� ר,  �הם  אחד   .5-9-10 היה  הפלופ 
שיל�ו. לאחד היה A10, לשני 8-7. בט רן בא עוד 5, קיבלתי קא רה והגעתי לפיינל 

עם 100 אלף".

בלי לגלות סודות מקצועיים, מה סגנון המשחק שלך?
"אם אני אגיד שאני שחקן נאטס זה כב ר יהיה סודות. פעם אהבתי לט�ון �לכודות, 

הפיינליסט הסדרתי
אבי ברלין בראיון שכולו פוקר
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להתחבא. היום אני יודע שכ�ה ש רואים פחות קלפים - ככה עדיף".

יש לך אמונות טפלות או מנהגים שאתה עושה בשולחן?
לא �א�ין בא�ונות טפלות, אני פועל לפי היגיון. יש לי סוס �תכת קטן, אבל הוא 

�ש�ש בתו ר �גן קליפם ותו לא ואין לו סגולות אח רות".

כאן בדרך כלל שואלים מי השחקן האהוב עליך, אבל כולם עונים דניאל 
נגראנו אז נשאל מי השחקן השני הכי אוהב עליך?

"הא�ת שאני אוהב את נג ראנו אבל יש לי בעיה איתו כי הוא ת�יד שם את השחקן 
על יד יות ר חזקה ��נו, ואז �שלם. שחקן שאני אוהב �אוד זה ג'ון הספ, אם אפש ר 

לק רוא לו שחקן. אהבתי ל ראות אותו �גיע לג� ר ב�יין איוונט בשנה שעב רה".

מה הישג השיא שלך בפוקר?
"�קום שני בתל אביב. עדיין �חכה ל�קום  ראשון, והוא יגיע �ה ר �אוד"

איך היה ברוזבדוב?
"היה נהד ר. �קום �דהים, אווי רה �דהי�ה".

חושב לשחק שוב בחו"ל?
"בעיק רון כן, אבל לא נ ראה שזה יק רה בק רוב".

מה המטרה? החלום?
"החלום הוא לזכות בטו רני ר גדול בחו"ל, או שפוק ר יהיה חוקי בא רץ ואז לזכות 

בטו רני ר גדול בא רץ".

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

"תודה  רבה".



8

פדרו פוקר פסטיבל – המספרים!

1 - זו ההפקה ה ראשונה שלנו �עב ר לים. ה ראשונה �בין  רבות שיבואו אח ריה.

2 - סוגים של נתונים יש ב רשי�ה הזו: חלקם א�יתיים לחלוטין וחלקם קצת פחות. 
נסו לנחש.

4 - יש ראלים הגיעו לשולחן הג� ר באי רוע ה� רכזי. כבוד.

4 - קאשים היו לנתנאל לוי ב�הלך הפסטיבל, כולל אחד ב�יין איוונט - הכי ה רבה 
בפסטיבל. לזה קו ראים שחקן עקבי.

כ�ה  כי  בבוק ר.  בא רבע  הג� ר  שולחן  של  החי  השידו ר  סוף  עד  נשא רו  צופים   -  5
אפש ר.

6 - טו רני רים הסתיי�ו עם יש ראלים ב�קום ה ראשון או כחלק �עסקה. � רשים.

הגיעו  טו ר  פוק ר  פד רו  של  וה�נהלים  הדיל רים  לצוות  ש�שתייכים  שחקנים   -  7
לכסף בטו רני רים השונים. על איכות לא �תפש רים.

- פע�ים אלקנה איצקוביץ היה באול אין בשולחן הג� ר של טו רני ר "ב רוכים   15
הבאים" בו הוא לבסוף סיים ב�קום השני. �ישהו הלך לקב רי צדיקים לפני הטיסה.

23 - איש הגיעו לכסף ביות ר �טו רני ר אחד. אנחנו נבח רת �נצחת.

29 - �איתנו סיי�ו את הפסטיבל עם תוצאה של 1,000 יו רו או יות ר. לא  רע לסופ"ש 
של עבודה

40 - שחקנים שלנו הגיעו לכסף ב�יין איוונט, �תוך 71 �קו�ות בסף הכל. גאווה 
יש ראלית.

מדברים
מספרים

מאת אלקנה איצקוביץ'



89 - איש הדיח ב�ו ידיו יונתן בכו ר, הצ'יפ ליד ר של יום 1, בשתיים ה ראשונות של 
ה�יין. או יות ר נכון,  ריסק ב�ו ידיו.

112 - יש ראלים נכנסו לכסף ב-10 הטו רני רים ששוחקו. תוצאות תוצאות תוצאות.

426 - יו רו היה שווה קאש �יני�לי ב�יין איוונט, ו-12 שחקנים שלנו ה רוויחו אותו. 
.show me the money

590 - פע�ים  רז טל צעק "בויה!" ב�הלך יום 2 של ה�יין איוונט. בויה אתה בעצ�ך 
 רז.

- כניסות היו ב�יין איוונט. ה�שלחת שלנו ש� רה על יחס של ק רוב ל-50%   674
��ה�ספ ר הזה לאו רך כ�עט כל שלבי הטו רני ר.

1537 - שחקנים השתתפו בפסטיבל �כל  רחבי העולם. בינלאו�י.

23,348 - סיפו רים על "איך נשב רתי אתה לא �בין איזה �זל ח רא" סופ רו ב רחבי 
הקינגס בח�שת י�י הפסטיבל. נשבעים לכם.

pokerisrael.co.il
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אלקנה איצקוביץ, כתב השטח של הליגה הישראלית לפוקר נסע לטורניר הראשון 
שלנו בחו"ח וחזר עם חוויות ששווה לכם לקרוא עליהן. תבלו.

לפני כ�ה חודשים יוחאי, ה�וכ ר לכם כ� ר פד רו בכבודו ובעצ�ו, הציע לי להצט רף 
שלו  ההצעה  אבל  �ק רה,  בכל  בפסטיבל  לשחק  שתכננתי  כ�ובן  לצ'כיה.  לנסיעה 
היתה �פתה: לש�ש ככתב השטח של הליגה, ולסק ר את כל האי רועים, השחקנים 

והסיפו רים �סוף השבוע ה�יוחד הזה.

לאלה �כם שלא �כי רים אותי, אני אלקנה, שחקן קבוע בליגה, דיל ר והחל �התקופה 
להיות  זה  והתשוקה שלי, החלום שלי,  גם �נהל �קצועי ב�חוז � רכז.  האח רונה 
כתב פוק ר. להביא את ה�שחק האהוב הזה לתקשו רת ולקהל ה רחב. אז כשיוחאי 

הציע לי לעשות בדיוק את זה בפעם ה ראשונה בחיי, כ�ובן שהסכ�תי.

תשו�ת  ועיק ר  שלי  ה�שנית  ה�ט רה  היתה  זאת  אבל  כ�ובן,  לשחק,  גם  תכננתי 
הלב הופנתה לכיוון �י �שחק איפה, �י  רץ ע�וק באיזה טו רני ר ו�ה כדאי להביא 
לקו ראים בפייסבוק שנשא רו בא רץ. ל�זלי, בכל טו רני ר היו כ�ה סיפו רים �עניינים 
לי  היה  לא  שולחן,  ליד  ישבתי  כשלא  שאפילו  ככה  לכסף  שהגיעו  שלנו  ושחקנים 
�שע�ם. פתחתי כל בוק ר בלבדוק את האת ר של הקינגס ולגלות �י ניצח ב�ה בז�ן 

שישנתי. והיו כאלה לא �עט, �סתב ר, ל� רות שלא ישנתי ה רבה.

היה פשוט תענוג ל ראות כל כך ה רבה �כם �גיעים ל�קו�ות גבוהים בכל הטו רני רים 
- יות ר �די כדי ל�נות כאן ש�ות. הייתי יות ר בחשבון הפייסבוק של פד רו �אש ר 
 10 ה� רכזי  �האי רוע  הודח  שבי  השחקן  של  כשהחצי  ולכן,  שלי.  הפ רטי  בחשבון 
בליינד התעו ר ר עם אסים,  והביג  זוג ח�ש  עם  )דחפתי  לפני הכסף  בלבד  �קו�ות 
תודה ששאלתם(, החצי של הכתב שבי לא הצטע ר אפילו לשנייה. הדב ר הבא שעשיתי 
היה לקבל תג 'עיתונות', לפתוח את הפייסבוק ולעלות בשידו ר חי הייש ר �הבאבל 

ה� רתק.

�שם כב ר לא יכולתי לעזוב את האיזו ר. כאבתי עם כל שחקן שלנו שהודח, בדקתי 

הזווית האישית
אלקנה איצקוביץ מספר על החווייה שלו
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בין  ל ראות  וש�חתי  כולם(  ) ר�ז:  שנשא רו  אלה  �בין  ה�עניינים  הסיפו רים  �הם 
עוקב אדוק אח רי טו רני רי  בינלאו�יים שזיהיתי בתו ר  גם שני שחקנים  השו רדים 
שה ראו  עצ�ם,  שלנו  �השחקנים  יות ר  שהת רגשתי  חושב  אני  העולם.  �כל  פוק ר 
50% �הפילד לאו רך כל השלבים ה�אוח רים  נוכחות � רשי�ה וש� רו על יחס של 

של הטו רני ר.

והת רגשתי עוד יות ר, אם זה בכלל אפש רי, כשיוחאי ביש ר לי ששולחן הג� ר יועב ר 
בשידו ר חי �קצועי עם �צל�ות קלפים וכל האקססו ריז הנלווים, וע רך לי היכ רות 
�עב ר  היה  זה  הב�ה.  �אחו רי  האולפן  אל  אותי  שהוביל  חביב  אוסט רי  בחו ר  עם 
לחלו�ותיי הפ רועים ביות ר. א רבעה יש ראלים נות רו בין תשעת האח רונים שהגיעו 
לשולחן הג� ר, ואני הקטן ליוויתי אותם בקולי ל�ען כל חובבי הפוק ר היש ראלים, 
לפחות אלה שהיו ע רים בשעות ה�אוח רות הללו. כשיצאתי, �וכן לסכם פסטיבל 
ש�תקיי�ים  טו רני רים  שני  עוד  שיש  גיליתי  �הכלל,  יוצא  איוונט  ו�יין  �וצלח 

ושבשניהם יש לנו נציגים ש רצים ע�וק. הכיף פשוט לא נג� ר.

ל�ות ר לציין שלא הלכתי לישון לה�שך הלילה. גם אם  רציתי, האנ רגיות פשוט היו 
חזקות �די. ב�קום זה דיב רתי איתכם השחקנים, גם אלה שהגיעו לתוצאות וגם 
אלה שלא, וש�עתי �כם את החוויות ואת השבי רות האכז ריות שקיבלתם ב ריב ר. 
�עולם לא נהניתי יות ר לש�וע סיפו רים כאלה. נ רד�תי בסופו של דב ר  רק ב�טוס 
ו רק אז התפניתי לסיכו�ים. כעת, כשהעשן  בבית  כל הלילה  גם  ואז  בד רך חז רה, 
התפז ר והאופו ריה נ רגעה, אני יכול להגיד תודה. תודה ליוחאי ולאסף על ההזד�נות 
ועל הא רגון ה�טו רף של הפסטיבל, תודה לב רק שלו, עוד �נהל ב�חוז � רכז שעבד 
לו, תודה לצופים בבית  לצידי, תודה לאוסט רי ההוא שאין לי �ושג איך קו ראים 
שעקבו אח רי אינספו ר הדיווחים שלי ותודה לכם, שחקנים, שהפכתם את הגש�ת 

החלום שלי לחוויה בלתי נשכחת. נת ראה בפד רו פוק ר פסטיבל הבא!



עשינו לכם 
מבצע!

בכל רכישה של מזוודת מדריד 500 
צ'יפים חימר.

 חפיסה קלפים זוגית של קופאג 
במתנה!

WWW.ISRAELSHOP.POKER

לו"ז טורנירים


