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ירושלי�

אני רואה את הקהל האדיר הזה שבא לראות ענ� שכא� הוא לא כל כ� מוכר, אני שמח שצופי ערו� ה�פורט 
חווי� א� ה� עכשיו את מה שאנו חווי� כא� ואני לעצמי, בעצ� לכ�:

איזו מדינה אנחנו? אני לא מכיר ע� כזה שהוא חובב אדיר של �פורט אבל, לצערי ג� חלש ב�פורט.
את הדי�וננ� הזה ראינו עכשיו במונדיאל – דגלי ישראל ביציעי� ואפילו דגל של הפועל ת"א רחמנא ליצנ�. 

בזה בער� ה�תיי� הקשר שלנו למונדיאל. אה, וחו� ממ�י שלא בא לירושלי�.
א� תשאלו את האו�טרי הממוצע מי הכוכב המקומי שלו בטני�, הוא לא יידע. אבל א� ה"דומיניק תי�" 

הישראלי היה מדורג ארבעה בעול�, ע� ישראל היה "נוהר בהמוני�" למגרשי� ו...מעודד.
   best location בזכות ההערצה והאהבה שלנו ל�פורט ובזכות עיריית ירושלי� הצלחנו להתמק� כא� – ב

כמו שאומרי� בעברית ולחשו� את ה�פורט המדהי� הזה כמה שרק אפשר.
הגעת� של מי שהיה אלו� העול� אשתקד, גרגורי גוטייה, הייתי מת לאזרח אותו, הרי "גנרל", כ� מכני� 

אותו בעול� ה�קווש והוא ג� צרפתי, ושל "ה�ופרמ�" מניו זילנד, פול קול, מאפשרי� לנו להראות, ג� 
בתקשורת העולמית, איזה דברי� יפי� קורי� פה – כמה מטרי� מהמקו� הנפי� בעול�.

אמרתי שאנחנו אוהדי �פורט מ�פר אחת, ג� ע�קני� לא רעי� אבל בפרקטיקה אנחנו די חלשי�. אפשר 
לשנות זאת!

ע� קצת השקעה בענ�, ע� תו�פת קטנה של מגרשי� אני חוכ� להתחייב שבעוד חמש שני� נוכל כבר 
לקצור את הפירות ולהתגאות בדור חדש של אלופי�. 

כ� עשו במצרי�. הנשיא דאז, חו�ני מובארק ש�פג את ה�קווש עוד מימי השלטו� הבריטי – כ�, הוא ראה 
חיילי� בריטי� וא� התאמ� אית�, החליט ברבות הימי� להפו� את ה�קווש בארצו לענ� �פורט לאומי. 

חלפו כמה שני� ולא רק שה�קווש הפ� במצרי� לענ� השני בפופולריות שלו אחרי הכדורגל, 
אלא שג� השחקני� המצריי� נותני� היו� בראש לשאר העול�. שלושת המדורגי� ראשוני� היו� בעול� 

ה� בנשי� וה� בגברי� – ה� מצרי�. הנה ענ�, שאומה החליטה להשקיע בו ומשאירה אבק למעצמות 
�קווש מ�ורתיות כמו אנגליה, דרו� אפריקה ואחרות.

התירוצי� שאנחנו לא נפילי� כמו ה�רבי� ולא ח�וני� כמו האי�לנדי� – לא עובדי�. מבלי חלילה לזלזל, 
תראו למה הגיעו שכננו – בכדורגל, בשחמט וכמוב� ב�קווש.

ה�קווש כל כ� מתאי� לטמפרמנט הישראלי – הכדור, כמו של מטקות י�. המשחק – גומרי� הולכי�. 
המגרש – ממוזג. כ�. צרי� טכניקה, צרי� כושר גופני מ ט ו ר �. צרי� אינטלגנציה וחו�� מנטלי. אנחנו יכולי� 

לעשות זה. בואו נתחיל בתשתית במגרשי�. בעקבות האירוע שעשינו אשתקד, הצבת המגרש השקו� בנמל 
ת"א, הבטיח ראש העיר להקי� 8 מגרשי� חדשי�. הוא הבטיח ובימי� אלה הוא מקיי�. כא�, בירושלי� יש 
ב�� הכל, כמה מבי�, שני מגרשי�. ע� כל הכבוד למגדל (דויד) שבנו לנו ליד המגרש, ככה לא בוני� חומה.

שער יפו שימש דווקא כשער היציאה מהעיר העתיקה וירושלי� לכיוו� דרו�. בואו תעשו את הכיוו� ההפו� 
ותביאו את ה�קווש לירושלי�. 

תגדילו  את מ�פר המגרשי�, נגדיל את מצבת השחקני� ונגדל דור של אלופי�!

הפכתי את ה�דר – כי זה מה שעל ליבי. אבל לא פחות חשוב, האירוע המדהי� הזה לא היה קורה בלי:

משה רנד ומחלקת ה�פורט של עיריית ירושלי�. תודה ל� ראש העיר, ה�פורטאי ניר ברקת.
ר� ישי, מנכל המשרד לענייני ירושלי� ומורשת, תודה ל� השר זאב אלקי� – ומקווה שתמשי� לעזור לנו בכל 

כובע שתהיה. אייל חיימוב�קי והרשות לפתוח ירושלי�.
חברת הכנ�ת גילה גמליאל – השרה לשיוויו� חברתי. אי� לי מילי� להודות ל�. מחיאות כפיי�

לניר בז'רנו ואורי אלימל� – בלעדיה� היינו כא� רק בחלומות. הזמ� והאנרגיה שה� השקיעו מקנה לה� 
קריאת �ימטה על שמ� למרות שאני מבי� שזו �וגייה מורכת היו� בעיר.

ל�פונ�רי� שלנו – אלבר, �נטראל פארק, קר� הישג ולימור חז� המדהימה, אלרוב, התאחדות איילת ונשיאה 
אריק קפל� – תודה!

למייל� נדאל מקנדה, למשפחת �פנ�ר מארה"ב ולבראיי� רוברט� מפילדלפיה.
תודה ג� למנכ"לית שלנו אשרת קרק, לעמית ריידלר לטל רפאלי לעומר מדעי לניר זי�מ�, ליניב ב� חקו� 

המפיק וממש לכל מי שע�ק במלאכה – ופי�פתי אותו.

כל אלה עזרו לנו לשבור את תקרת הזכוכית. עכשיו נשאר רק... לשחק!
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