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ירושלימ
אני רואה את הקהל האדיר הזה שבא לראות ענפ שכאנ הוא לא כל ככ מוכר ,אני שמח שצופי ערוצ הפורט
חווימ אפ המ עכשיו את מה שאנו חווימ כאנ ואני לעצמי ,בעצמ לכמ:
איזו מדינה אנחנו? אני לא מכיר עמ כזה שהוא חובב אדיר של פורט אבל ,לצערי גמ חלש בפורט.
את הדיוננ הזה ראינו עכשיו במונדיאל – דגלי ישראל ביציעימ ואפילו דגל של הפועל ת"א רחמנא ליצננ.
בזה בערכ התיימ הקשר שלנו למונדיאל .אה ,וחוצ ממי שלא בא לירושלימ.
אמ תשאלו את האוטרי הממוצע מי הכוכב המקומי שלו בטני ,הוא לא יידע .אבל אמ ה"דומיניק תימ"
הישראלי היה מדורג ארבעה בעולמ ,עמ ישראל היה "נוהר בהמונימ" למגרשימ ו...מעודד.
בזכות ההערצה והאהבה שלנו לפורט ובזכות עיריית ירושלימ הצלחנו להתמקמ כאנ – ב best location
כמו שאומרימ בעברית ולחשופ את הפורט המדהימ הזה כמה שרק אפשר.
הגעתמ של מי שהיה אלופ העולמ אשתקד ,גרגורי גוטייה ,הייתי מת לאזרח אותו ,הרי "גנרל" ,ככ מכנימ
אותו בעולמ הקווש והוא גמ צרפתי ,ושל "הופרמנ" מניו זילנד ,פול קול ,מאפשרימ לנו להראות ,גמ
בתקשורת העולמית ,איזה דברימ יפימ קורימ פה – כמה מטרימ מהמקומ הנפיצ בעולמ.
אמרתי שאנחנו אוהדי פורט מפר אחת ,גמ עקנימ לא רעימ אבל בפרקטיקה אנחנו די חלשימ .אפשר
לשנות זאת!
עמ קצת השקעה בענפ ,עמ תופת קטנה של מגרשימ אני חוכנ להתחייב שבעוד חמש שנימ נוכל כבר
לקצור את הפירות ולהתגאות בדור חדש של אלופימ.
ככ עשו במצרימ .הנשיא דאז ,חוני מובארק שפג את הקווש עוד מימי השלטונ הבריטי – כנ ,הוא ראה
חיילימ בריטימ ואפ התאמנ איתמ ,החליט ברבות הימימ להפוכ את הקווש בארצו לענפ פורט לאומי.
חלפו כמה שנימ ולא רק שהקווש הפכ במצרימ לענפ השני בפופולריות שלו אחרי הכדורגל,
אלא שגמ השחקנימ המצריימ נותנימ היומ בראש לשאר העולמ .שלושת המדורגימ ראשונימ היומ בעולמ
הנ בנשימ והנ בגברימ – המ מצרימ .הנה ענפ ,שאומה החליטה להשקיע בו ומשאירה אבק למעצמות
קווש מורתיות כמו אנגליה ,דרומ אפריקה ואחרות.
התירוצימ שאנחנו לא נפילימ כמו הרבימ ולא חונימ כמו האילנדימ – לא עובדימ .מבלי חלילה לזלזל,
תראו למה הגיעו שכננו – בכדורגל ,בשחמט וכמובנ בקווש.
הקווש כל ככ מתאימ לטמפרמנט הישראלי – הכדור ,כמו של מטקות ימ .המשחק – גומרימ הולכימ.
המגרש – ממוזג .כנ .צריכ טכניקה ,צריכ כושר גופני מ ט ו ר פ .צריכ אינטלגנציה וחונ מנטלי .אנחנו יכולימ
לעשות זה .בואו נתחיל בתשתית במגרשימ .בעקבות האירוע שעשינו אשתקד ,הצבת המגרש השקופ בנמל
ת"א ,הבטיח ראש העיר להקימ  8מגרשימ חדשימ .הוא הבטיח ובימימ אלה הוא מקיימ .כאנ ,בירושלימ יש
בכ הכל ,כמה מביכ ,שני מגרשימ .עמ כל הכבוד למגדל )דויד( שבנו לנו ליד המגרש ,ככה לא בונימ חומה.
שער יפו שימש דווקא כשער היציאה מהעיר העתיקה וירושלימ לכיוונ דרומ .בואו תעשו את הכיוונ ההפוכ
ותביאו את הקווש לירושלימ.
תגדילו את מפר המגרשימ ,נגדיל את מצבת השחקנימ ונגדל דור של אלופימ!
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הפכתי את הדר – כי זה מה שעל ליבי .אבל לא פחות חשוב ,האירוע המדהימ הזה לא היה קורה בלי:
משה רנד ומחלקת הפורט של עיריית ירושלימ .תודה לכ ראש העיר ,הפורטאי ניר ברקת.
רנ ישי ,מנכל המשרד לענייני ירושלימ ומורשת ,תודה לכ השר זאב אלקינ – ומקווה שתמשיכ לעזור לנו בכל
כובע שתהיה .אייל חיימובקי והרשות לפתוח ירושלימ.
חברת הכנת גילה גמליאל – השרה לשיוויונ חברתי .אינ לי מילימ להודות לכ .מחיאות כפיימ
לניר בז'רנו ואורי אלימלכ – בלעדיהמ היינו כאנ רק בחלומות .הזמנ והאנרגיה שהמ השקיעו מקנה להמ
קריאת ימטה על שממ למרות שאני מבינ שזו וגייה מורכת היומ בעיר.
לפונרימ שלנו – אלבר ,נטראל פארק ,קרנ הישג ולימור חזנ המדהימה ,אלרוב ,התאחדות איילת ונשיאה
אריק קפלנ – תודה!
למייל נדאל מקנדה ,למשפחת פנר מארה"ב ולבראיינ רוברט מפילדלפיה.
תודה גמ למנכ"לית שלנו אשרת קרק ,לעמית ריידלר לטל רפאלי לעומר מדעי לניר זימנ ,ליניב בנ חקונ
המפיק וממש לכל מי שעק במלאכה – ופיפתי אותו.
כל אלה עזרו לנו לשבור את תקרת הזכוכית .עכשיו נשאר רק ...לשחק!

אביב בושינקי
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