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אז קצת לפני שנתחיל את הפסטיבל, נספר לכם איך הכל התחיל. 

לפני שנה, לקראת האליפות הארצית הראשונה של ליגת הפוקר הישראלית, ישבנו 
וחשבנו לאן לקחת את הזוכים. וכך נתקלנו בקינגס קזינו רוזבדוב. שמענו על הקזינו 

לפני, אבל לא יצא לנו להיות בו. 

 WSOP שסבב  ראינו  ואז  מהמקום  לטובה  התרשמנו  הקינגס,  של  לאתר  נכנסו 
האליפות.  את  לארח  בקינגס  ובחר  לפעילות  אירופה  אליפות  את  להחזיר  החליט 
החלטנו לנסות, והנבחרת הראשונה של ליגת הפוקר הישראלית יצאה למסע קסום 
שייזכר לכל הנוכחים בו. החוויה הייתה פשוט בלתי נשכחת. הרגשה מתמשכת של 
שבוע  למשך  רק  פלופ.  בכל  פוגע  ואתה  לך  הולך  שהכל  האלו  מהערבים  אופוריה. 
שלם. ביום האחרון שלנו שם החלה אליפות אירופה, הידועה בשמה WSOPE וכך 
ג'ק אפל  פיל הלמיות',  פרגוסון,  כריס  בעולם.  בטובי השחקנים  לנו להתחכך  יצא 

)מנהל טורנירים של WSOP (, ברטרנד ELKY גרוספלייר ועוד רבים וטובים.

עם  פעולה  שיתוף  של  למצב  להגיע  כדי  הכל  לעשות  החלטנו  החוויה,  בעקבות 
הקינגס. אחרי עשור של פעילות פנים ארצית, היה לנו חשוב לבחור מקום שבאמת 
יקדם את השחקן הישראלי בעל הפוטנציאל הרב להיות בצמרת העולמית. מניסיון 
אישי שלנו, משחק מול שחקנים שמגיעים לקינגס, בהחלט משפר את היכולות שלנו 
ונותן לנו ניסיון מול שחקנים ברמה גבוהה כמו הגרמנים, צרפתים ומכל אירופה. 
אחרי המון מאמצים, נולד הפדרו פוקר פסטיבל, תוך הקפדה על הפרטים הקטנים 
ועמידה בסטנדרטים בינלאומיים. אנחנו בטוחים שתהנו, ומאחלים לכולכם הצלחה 

באירועים השונים.

איך
הכל התחיל?
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באירופה.  פוקר  בהם  לשחק  ביותר  היפים  המקומות  אחד  רוזבדוב.  קזינו,  קינגס 
המלון הוקם בשנת 2003 על ידי בחור יהודי נחמד בשם לאון צוקרניק ומתרכז בעיקר 
בפוקר מאז 2009, ובשנים האחרונות הפך למקום עלייה לרגל לכל חובב פוקר באשר 
הוא. אבל מלבד האווירה המשגעת, האולמות המוזהבים והחוויה שהוא מציע לכל 
מבקר, הקינגס גם ראה כמה סיפורים מעניינים וחלקם ממש מוזרים בפרק זמן של 

כמה שנים בלבד.

בקרב  מוכר  היה מקום  גרמניה  גבול  על  הצ'כית הקטנה  בעיירה  2016, המלון  עד 
פסטיבלים  קבוע  באופן  אירח  הוא  לזה.  מעבר  לא  אבל  האירופית  הפוקר  קהילת 
ואירועים מרחבי היבשת, ביניהם את ה- Eureka Poker Ttour, סבב הצד של אתר 
לוקה  איוון  מארגנטינה,  פוקר  שחקני  זוג  ליוריקה  הגיעו  ב-2016  פוקרסטארס. 
לכן לארגנטינאי הראשון שזוכה  ומריה למפרופולו. איוון הפך פחות משנה קודם 

בצמיד WSOP, ומריה היתה בת זוגו שלמדה לשחק כשצפתה בו.

לאט  ולאט  שחקנים,   682 וכלל  יורו   1,100 שעלה  המרכזי,  לאירוע  נכנסו  השניים 
שרדו שניהם שלב אחרי שלב עד שהגיעו ביחד לשולחן הגמר. נשמע מרשים? איוון 
ומריה המשיכו לשחק עד שנותרו שניהם ראש בראש. מתוך כמעט 700 איש, השניים 
ביניהם  הכסף  את  וחילקו  כמובן,  עסקה,  עשו  הם  פסיכי.  זוג.  בני  הם  האחרונים 
כשהם משאירים את הגביע למנצח בתוספת 11,000 יורו. בסופו של דבר ניצח איוון 
בהדס-אפ, וזכה במקום הראשון וב-106,000 יורו. אז לפחות הוא היה יכול להרשות 

לעצמו ספה נוחה לישון עליה כשהם חזרו הביתה.

 EPT בסוף אותה שנה צוקרניק ניצח בטורניר ההיי רולר )50,000 יורו כניסה( של
שיפוץ,  עבר  המלון  ספורים  חודשים  תוך  יורו.  מ-741,000  פחות  בלא  וזכה  פראג 
הפך למפואר הרבה יותר והזמין את הסבב האירופי של ה-WSOP להתארח אצלו. 
הנציגים של הפסטיבל היוקרתי ביותר בעולם הגיעו, התרשמו והחליטו לארח שם 

את ה-WSOP Europe בכל שנה לפחות עד 2021.

חוויות מעולם
הפוקר



ולא ציפיתם הרי מאירוע בסדר גודל כזה לעבור בלי דרמה, נכון? באירוע המרכזי, 
שכלל 529 שחקנים וכניסה אליו עלתה 10,300 יורו, הגיעו לשלבים האחרונים כמה 
מהשחקנים הטובים בעולם. קווין מק'פי, שהגיע כאלוף המכהן כדי להגן על התואר, 
היה בדרך לזכייה שנייה ברציפות אך פספס את שולחן הגמר בסנטימטרים והודח 
במקום ה-10. מריה הו, שנשארה האישה האחרונה באירוע המרכזי בפעם הרביעית 
בקריירה, הגיעה ליום הגמר כשהיא מובילה על פני חמשת השחקנים שנותרו והיתה 
ניל  השישי.  במקום  הודחה  יד  אחרי  יד  רע  ממזל  סבלה  אך  לזכייה  פייבוריטית 
פארל, שרק שבוע קודם לכן הפך לסקוטי הראשון שזוכה בצמיד וגם השלים 'טריפל 
קראון', סיים חמישי ביחד איתה. כן, ביחד איתה. זאת היתה יד הזויה. מריה נכנסה 
אול אין עם AJ ופארל התעורר בביג בליינד עם קינגים, אבל שניהם הפסידו לשחקן 

בסמול בליינד, מרטי רוקה דה טורס, שישב בשקט עם זוג אס יפהפה.

אה כן, מרטי רוקה דה טורס הגיע לטורניר במקרה. הוא היה מורה לכלכלה מספרד 
שרק התחיל להתרכז בקריירת פוקר, ואחרי טורניר לווין של 220 יורו באתר 888 
הוא זכה בכרטיס לרוזבדוב. מעבר לחוויה לא ממש היו לו ציפיות. גם כשהפתיע את 
עצמו והגיע לשולחן הגמר הוא לא חשב שבשלב מוקדם הוא יהפוך לצ'יפ לידר, תואר 
ממנו לא נפרד לרגע כל הדרך עד לזכייה בטורניר. אם לרשימה שמכילה שמות כמו 
פיל הלמות', ג'ון ג'ואנדה, אנט אוברסטאד, בארי שולמן, אדריאן מתיאוס וקווין 
מק'פי - כולם זכו באירוע המרכזי של WSOP Europe - נוסף שם כמו מרטי רוקה 

דה טורס, זאת לבד ההוכחה שהכל יכול לקרות ברוזבדוב.
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פדרו פוקר טור ממריא לצ'כיה, ואיתו מאות שחקנים ישראלים שמביאים את הפוקר 
שהם משחקים בפאבים קטנים לאחת הבמות הגדולות בעולם. זה אולי הפסטיבל 
הראשון של פדרו מעבר לים, אבל זו לא הפעם הראשונה שאנחנו מבקרים במלון 
הקינגס קזינו ברוזבדוב. משלחת של אלופי הליגה היתה שם באוקטובר, בפסטיבל 
הפתוחה  סקנדינביה  לאליפות  בינואר,  היתה  נוספת  ומשלחת   ,WSOP-ה סבב 
בפוקר. באירוע המרכזי שם היו לא פחות מ-785 כניסות, ואת ישראל ייצגו בכבוד 
חמישה ישראלים בטופ 50. למקום הגבוה ביותר מביניהם הגיע מוטי גייר, והריצה 
העמוקה שלו הסתיימה במרחק נגיעה משולחן הגמר, במקום 12. אה, ובונוס נחמד 

של 1,364 יורו.

מוטי הוא מנהל צוות תוכנה בן 45, נשוי 4+, והוא מצא זמן להתפנות מכל שולחנות 
הגמר אליהם הוא מגיע בטורנירים של פדרו כדי לענות על השאלון שלנו.

מוטי, מתי התחלת לשחק פוקר?

והם  חברים  אצל  הייתי  שנים.  ארבע  לפני  רק  יחסית,  מאוחר  שהתחלתי  האמת 
הזמינו אותי לשחק, למדתי מהם את החוקים, היה כיף ,אז המשכתי.

איך הגעת לפדרו?

לפני כמה שנים הייתי באירוע IPC בווינה, ואם לומר את האמת, הבנתי שאני לא 
לטורניר  הגעתי  אז  טורנירים בארץ,  ליגת  וגיליתי שיש  טוב. בדקתי קצת  מספיק 

אחד ואז לעוד אחד וההמשך ידוע.

מה אתה אוהב בפוקר?

לנצח )צוחק(. אני אוהב את האתגר, לשחק מול אנשים טובים ולגבור עליהם.

מה סגנון המשחק שלך? בלי לחשוף סודות מקצועיים כמובן...

אני שחקן אגרסיבי, אוהב להילחם על קופות. לא מוותר בקלות.

לעבור  כל  קודם  היא  "המטרה 
מהפעם  להשתפר   .12 מקום  את 

מוטי גייר, שחקן ותיק, מספר על פוקר מנקודת מבטוהקודמת"
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יש לך אמונות טפלות או מנהגים שאתה עושה שולחן?

לא, אני רחוק מכל זה.

יד שאתה זוכר במיוחד?

היתה יד שהרווחתי בה 1,200 יורו בבריסל, וזה היה כיף כי לא הייתי צריך להתאמץ 
בשבילה.

הייתי בכפתור עם AJ תלתן, השוויתי העלאה מעמדה מוקדמת ל-20 יורו, והפלופ 
40 ורק השוויתי, אבל הסמול בליינד  היה שלושה תלתנים. האגרסיבי הימר שוב 

מוקדמת  בעמדה  השחקן  ל-170.  העלה 
השווה לו ולי נשאר בערך 500 יורו מאחור, 
השני  והשחקן  קיפל  הסמול  דחפתי.  אז 

שילם וכל הכסף הלך אליי.

מה הישג השיא שלך?

מקום 12 ברוזבדוב, זאת היתה ריצה ממש 
עמוקה והייתי קרוב לשולחן הגמר.

איך אתה מסכם את החוויה שלך מרוזבדוב?

היה ממש כיף. אני זוכר שבימים הראשונים 
היה ממש חלש מבחינת פוקר, הרגשתי שאני 
באירוע  יכול.  שאני  הרמה  את  משחק  לא 
המרכזי לא היו קלפים טובים, אבל שיחקתי 

לפי הספר ועליתי לאט לאט.

מה התכנון לפסטיבל?

12. להשתפר מהפעם הקודמת. אבל אני  המטרה היא קודם כל לעבור את מקום 
מודע לעובדה שיהיה קשה יותר כי יש הרבה יותר ישראלים.

ושאלת הסיום: בדרך כלל שואלים מי השחקן האהוב עליך אבל כולם עונים דניאל 
נגראנו, אז מי השחקן השני הכי אהוב עליך?

דווקא נגראנו הוא לא השחקן האהוב עליי. האמת שאין לי ממש שחקן אהוב, אבל 
כשאני חושב על זה היה יכול להיות נחמד לשחק עם וויל קאסוף. הוא שחקן טוב 

ובטוח יהיה מעניין לשבת איתו בשולחן.

תודה רבה, ובהצלחה ברוזבדוב!
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לנו  יש  ליגה סדירה בשלבי הסיום שלה. בכל המחוזות  גם  לנו  יש  חוץ מרוזבדוב, 
וה- ה-14  הליגה  מחזורי  את  נשחק  והחודש  המחוז.  אליפות  על  מרתקים  קרבות 

15. ולאחר מכן יישארו לנו עוד 2 מחזורים וטורנירי הפלייאוף. באליפות הארצית 
ישחקו 10% מכל מחוז ועוד 5% דרך טורנירי הפלייאוף. האליפות הארצית הולכת 
להיות ברמה גבוהה וכך תהיה גם הנבחרת לעונת 2017/8 שתייצג את ליגת הפוקר 

הישראלית באליפות אירופה ברוזבדוב בסתיו הקרוב.

לו"ז חודש יוני 2018
3.6.18 - יום ראשון- טורניר ירושלים

3.6.18 - יום ראשון- טורניר ב"ש
4.6.18 - יום שני- טורניר חולון

6-11.6 – פדרו פוקר פסטיבל בקינגס קזינו רוזבדוב ! 
11.6.18 - יום שני – טורניר חיפה
11.6.18 - יום שני – טורניר ת"א

12.6.18 – יום שלישי – טורניר אשקלון
13.6.18 – יום רביעי – טורניר רחובות
13.6.18 – יום רביעי – טורניר חד נס

17.6.18 – יום ראשון – טורניר ירושלים
17.6.18 – יום ראשון – טורניר ב"ש
18.6.18 – יום שני – טורניר חולון

19.6.18 – יום שלישי – טורניר יקנעם
20.6.18 – יום רביעי – טורניר פתח תקווה

24.6.18 – יום ראשון – טורניר רחובות
24.6.18 – יום ראשון – טורניר כפר גלעדי

25.6.18 – יום שני – טורניר חיפה
25.6.18 – יום שני – טורניר ת"א

26.6.18 – יום שלישי – טורניר אשקלון
27.6.18 – יום רביעי – טורניר רעננה

ממש לפני סיום...



בהצלחה
ברוזבדוב!


