הבימה 2019
בעוד דקות אחדות יגיע לשיאו אירוע הקווש הגדול ביותר שהיה במדינת ישראל.
זה אירוע גדול בכל קנה מידה :זו התחרות הבינלאומית החזקה ביותר שהייתה כאנ מעולמ ,עמ שחקנימ
מאוטרליה ,קולומביה ,אירופה ועוד .זו התחרות המקצוענית הראשונה שאי פעמ מתקיימת בארצ על
מגרש שקופ ומקצועי ,ותחרות שמתקיימת באחד המקומות האייקונימ ביותר שישראל יכולה להציע .לפני
ימימ אחדימ צעדו כאנ כוכבי האירוויזיונ ,גל גדות הצטלמה ממש כאנ במטרה להראות את פניה היפות של
המדינה ,הכנר אייזיק שטרנ ניגנ כאנ מאחורי על רקע העזאקה שהופעלה כשנפלו טילימ על תל אביב
בתחילת שנות ה.90-
להציב מגרש קווש בדיוק כאנ זה לא עניינ של מה בככ .לא כל עירייה הייתה מוכנה לקיימ כאנ אירוע
פורט .אבל היומ הוכחנו שבינ אולמ הקונצרטימ לבינ התאיטרונ  -אפשר לעשות את ההצגה הכי טובה
בעיר.
אז ראשית ,תודה לעיריית תל אביב יפו .לראש העיר ,רונ חולדאי .למר ליאור שפירא ,מחזיק תיק הפורט
ובעיקר למוטי אמברמ ולירנ ליאני שהאמינו בנו ועזרו לנו לשבור קירות ולהרכיב כאנ זכוכיות.
אני מבקש להודות לכל נותני החות .בלעדיהמ לא היינו יכולימ לעשות כלומ .שומ כלומ!
לשרה גילה גמליאל ולמשרד לשיוויונ חברתי שייע גמ באירוע הנגישות המרגש שהתקיימ כאנ השבוע,
לבנק הפועלימ ,לחברת מגדל שהיא כבר שותפה לדרכ ,לחברת דנ וה  bubbleשלה ,לחברת הבנייה יפו תל
אביב ,לחברת שכטר נדל"נ ,לחברת אנליט ,לוזוקי ,לווטש ,לאילת ,לקרנ הישג וללימור שכל היופי הזה
בזכותה!
לא בכדי לא הזכרתי את משרד הפורט .לא שכחתי אותמ .המ כנראה שכחו אותנו .אמנמ ,הקווש הוא
הענפ התועני ביותר מבחינה אירובית )ותכפ תראו למה אני מתכוונ( ,ענפ ופר מקצועי שלבד מהטכניקה
והכושר צריכ גמ הרבה כוח .לצערי משרד הפורט לא הכימ לייע לתחרות כי...לא היינו בתכניות .אני
מקווה שלאור ה"הצגה" פה ,זה ישתנה בעתיד ,ויש לי יוד להאמינ בככ .בכל זאת המשרד הכני אותנו
לתכנית וינר בקהילה ,דבר שיאפשר ,אולי הקמת מגרשימ נופימ במרחב הציבורי.
תודה מיוחדת למי שעשה כאנ במלאכה :לאלמוג אביזוב ,לנדב רזיאל ולאביחי ברמוחא שגמ גיי וגמ
התגיי .תודה גדולה למנכ"לית שלנו אשרת שגמ עמדה בקשר עמ התאחדות הקווש העולמית מקצוע
נית ,לניר בגז'רנו ובעיקר -לאחד שהוא...עורכ דינ ,שחקנ נבחרת ישראל ,מפיק ,פועל נקיונ .אמרתי wonder
 womanהתכוונתי לגבר ,גבר ,אורי אלימלכ.
ליומ ,אני בהחלט מאמינ שהחשיפה האדירה למשחק המרתק הזה ,למשחק שכל ככ מתאימ למנטליות
הישראלית )תראו מה קורה עמ הקווש במצרימ( וההשראה מלראות שחקנימ בטופ העולמי ,יצעידו את
הענפ הזה הרבה קדימה – למקומ הראוי לו.
לפני שנתיימ ,באירוע הראשונ שעשינו עמ המגרש השקופ ,בנמל תל אביב ,הבטיח ראש העיר שיוקמו
שמונה מגרשימ ארבעה בגני יהושוע וארבעה בנווה שרת .יש לי חדשות בשבלכמ .ראש העיר מממש את
הבטחתו )תאמינו לי ,זה מאוד נדיר בפוליטיקה( –ארבעה מגרשימ מהמתקדמימ בעולמ הולכימ ונבנימ
ברגעימ אלה .עוד מגרשימ – עוד שחקנימ – יותר הישגימ .אינ פטנט אחר.
מוטי ולירנ ,שוב תודה על קידומ הקווש .אנינ מציע לכמ ולכולכמ ,תצפו עכשיו בגמר של שני הפרדימ –
תראו מה זה מלחמת שוורימ ואולי נחוט את ההבטחה הבא :בשנה הבאה ,שוב ,ברחבת הבימה המופלאה.
תודה רבה!
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