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יו� חמישי, 6.12.2018          

קניו� עזריאלי איילו�

בעוד אנחנו מקיימי� הערב את משחקי גמר אליפות האר� ב�קווש, 400 ק"מ מכא� בקו אוירי,מתקיימי�, 
בקהיר, משחקי רבע גמר אליפות Black Ball  ב�קווש. זהו אחד מהאירועי� היוקרתיי�, "פלטינו�" ב�בב 

ה PSA, של ה�קווש המקצועני. 
ג� ש� יש מגרש שקו� אחד אבל זה בער� הדבר היחיד המשות� לנו כא�, ולה� ש�. במועדו� המארח בלבד  

יש שישה עשר!!! מגרשי �קווש. את האליפות ע� טובי שחקני תבל, מ�ב�ד ה CIB – הבנק המרכזי של 
מצרי�. והרוח הגבית, זו שדוחפת את ה�קווש כלפי מעלה היא של השלטונות במצרי�, עוד מימי הנשיא 

מוברק שהפ� את ה�קווש לענ� השני בפופולריות שלו אחרי הכדורגל. בעקבות הדחיפה הזו ש�, 
"הערבי�" במצרי� קוטפי� את פירות ההשקעה – אלופת ואלו� העול� – ה� מצריי� שלא לדבר על פ� 

יצור השחקני� שמונפקי� ש� בכמויות.
א� ה� יכולי� – אז ג� אנחנו. אני משוכנע ששילוב של יותר מגרשי�, יותר שחקני� וקצת, קצת יותר 

השקעה יביאו אותנו מהר מאוד לרמות הגבוהות של אירופה ובעתיד ג� לשל אלו במצרי�, בקצה הפירמי�
דה.

בשנה האחרונה עשינו את הצעד הראשו� ובשני פרמטרי�:                             
האחד, בעקבות האירוע בנמל ת"א, ראש העיר, רו� חולדאי הבטיח לבנות שמונה מגרשי� חדשי� ואיכו�

תיי�. בעצ� בכ� הוא משלש את כמות המגרשי� בעיר. חולדאי הבטיח – ויש לי חדשות טובות בשבילכ�: 
הוא כבר מקיי�. באמצע 2019 ייחכנו (חנוכה...) הארבעה הראשוני� ליד קאנטרי נווה שרת בעיר. (פיק�מ� – 

האיש והמגרש).  
והשני, חשיפת הענ� והנגשתו לציבור הרחב. ציבור שלא רק שלא ידע מה זה �קווש, הוא אפילו לא ידע אי� 

אומרי� את זה  "�קווטש"...
מכא� אני רוצה לומר תודה ענקית לגברת רינה טל, מנכ"לית קניו� עזריאלי-איילו� וליד ימינה קר� ב� ב�ט. 
כשפנינו אליה� ולקבוצת עזריאלי ע� הרעיו�, התקבלנו בזרועות פתוחות. רינה הבינה מיד את הפוטנציאל 
וזה עוד עוד לפני היא אי פע� חבטה בכדור ....רינה, שיחת אותה.. אני מערי� את כושר הניהול של�. ראיתי 

כמה מנהלי� בחיי� שלי. עוד מעט המנהלי� יצאו להפגי� ברחובות – מקנאה.
במהל� השבוע, עברו במגרש הזה מאות ילדי� – יו� יו�. חלק� באו במיוחד לקניו� כדי לראות ולהתנ�ות 

ב�קווש בפע� הראשונה בחייה�. אביחי בר מוחא, תומר נוח, רז פרידמ� ונדב מזרחי אימנו ולימדו אות� 
חינ� אי� כ�� – בזכות הקניו�. כשראיתי באחד הבקרי� ילד לבוש שחורי�, כנראה כא� מבני ברק או מפרד� 

כ� חובט בכדור – התרגשתי. איפה בעול�, הייתה לו הזדמנות להיחש� ולהתנ�ות ב�פורט הזה, ב�פורט 
שאני יודע מעברי בשחמט ובכדורגל – שאי� כמו ה�קווש. דבר שמשלב כושר גופני, טכניקה והמו� אינטלגנ�

ציה (אולי בגלל זה �יימתי רק במקו� השני לבני גילי..).
קבוצת עזריאלי הייתה יכולה להביא לכא� את עומר אד�, נעה קירל, �טטיק ובנאל או את �טפא�. ואז מה? 

הילדי� היו נוגעי� בכוכבי�. נשארי� ע� האבק ו...הולכי�. עשית� כא� משהו משמעותי בהרבה. ועל כ� 
תודתי ומחיאות כפיי�.

נמצאי� כא� כל מי שעזר ויכל לעזור ל�קווש "לנצח". ותודתי העמוקה לכולכ�:
לראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט שהוא חובב �פורט אמיתי אבל קוד� כל מענטש אמיתי. אני 

דיברתי ע� אולמרט על ה�קווש עוד כשהיה ראש עיריית ירושלי�. לא מזמ�, בער� לפני 25 שנה. דיברתי 
איתו אז על ה�קווש בעיר. משני מגרשי� עלובי� בגבעת ר� ומגרשי� נ�תרי� בימק"א, אולמרט תכנ� 

לבנות קומפלק� �קווש שאמור היה לקו� בבנייני האומה או צמוד לטדי. לא יודע מה עלה בגורל התכניות 
האלה, אבל לאור מצבה של קבוצת�, אהוד, בית"ר ירושלי�, אולי נהפו� את טדי כולו למגרש �קווש. הל'ה 
פמיליה – עלינו. אהוד, ממש תודה רבה שבאת. אצל� זו לא פוזה – יש אחד שיגיד ש"את משעממת אותי". 

אני בטוח שאות� זה באמת מעניי�.
אני רוצה להודות לאנשי משרד ה�פורט ובראש� אבי בנבנישתי שמכבדי� אותנו כא�. המגרש הזה נרכש 

הרבה בזכותכ�. תעזרו לנו – ואנחנו נביא עוד שחקני� ועוד השיגי�.
We never walk alone .תודה לטל מעוז �ג� יו"ר התאחדות איילת

תודה ענקית ל�פונ�רי� שלנו:
לחברת מגדל. לחברת שכטר נדל"נ. לחברת �ווטש  (לא �קווטש). לחברת אנלי�ט. לקר� הישג. לחברת לימ� 
שלי�ל – אי� כמו על ריטר �פורט. ולקבוצת עזריאלי. אלה ועוד, ימשיכו איתנו ליעד הבא – �קווש בהבימה 

במקביל לאירועי האירוויזיו� במאי ומש�, בקי� לחומות שער יפו.
תודה לח� קוגל ממשרד זאב דרור יח�י ציבור ותודה מיוחדת לידידי אביב עגיב ו�ער פנר�קי שפתחו 

דלתות, הפכו כל אב� וכלי תקשורת. ללימור מור מג� התותחית – העיצוב הגרפיקה, החומרי� השיווקיי�. 
כל זה – היא. וכמוב� למנכ"לית המ�ורה שלנו אשרת קרקר.

ול�יו�, עוד כמה תודות.
בקניו� התקיימו השלבי� ה�ופיי� של האליפות. השלבי� המקדימי� התקיימו במגדלי ת"א ובמרכז 
ה�קווש בהרצליה. כא� ההזדמנות להגיד משהו בשיבחו של גדי קור�, וזה נדיר. הבעלי� של המועדו� 

בהרצליה: האירוע כא� ופתיחת המגרשי� הנו�פי� בעתיד, לכאורה פוגעי� לו בפרנ�ה. אבל דווקא גדי הוא 
מגדולי התומכי� ברעיו� שנחשב להזוי כל כ� – המגרש השקו� או "ארגז החול" בפי המקטרגי�. גדי אירח 

אותנו, הבוגרי� והמא�טר� חינ� אי� כ��. זו ההוכחה שהאהבה שלו ל�קווש גדולה וחשובה לו, יותר 
מהפרנ�ה. תודה גדי. ואל תדאג. אתה ואני מאוד אהבנו את הבירה בפאב של אלימל�. זה היה ברחוב 

וולפ�ו� בדרו� תל אביב. ברחוב הזה יש מלא חנויות של מנורות. חנות על יד חנות. על יד חנות. זו ההוכחה 
שיש מקו� לכול�. רק נביא שחקני� – נביא לקוחות, ובכ� נחזק את הכוחות בענ�.

ומילה אחרונה, אולי החשובה מכל. תודה ענקית לעוד אלימל� – אורי אלימל� – הוא המל� ולניר בז'רנו. אני 
מקווה שהאמהות שלכ� או הילדי� שלכ� לא יודעי� שה�תובבת� כל השבוע ימי� בקניו�....וא� כ� – 
עכשיו ה� יודעי� למה.  בלי השניי� האלה, בלי האמונה שלה� ובלי תעצומות הנפש – כשאחרי� לא 
האמינו או נטשו את ה�פינה בדר�, היינו באמת נשארי� בארגז חול. את� חברי� אמיתיי�. האלופי� 

האמיתיי� של ה�קווש. 
רינה, הזכרתי את ה black ball עכשיו בקהיר – כא� יש יותר קהל. כא� יותר כי�. תודה לכ�!
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ול�יו�, עוד כמה תודות.
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ה�קווש בהרצליה. כא� ההזדמנות להגיד משהו בשיבחו של גדי קור�, וזה נדיר. הבעלי� של המועדו� 

בהרצליה: האירוע כא� ופתיחת המגרשי� הנו�פי� בעתיד, לכאורה פוגעי� לו בפרנ�ה. אבל דווקא גדי הוא 
מגדולי התומכי� ברעיו� שנחשב להזוי כל כ� – המגרש השקו� או "ארגז החול" בפי המקטרגי�. גדי אירח 

אותנו, הבוגרי� והמא�טר� חינ� אי� כ��. זו ההוכחה שהאהבה שלו ל�קווש גדולה וחשובה לו, יותר 
מהפרנ�ה. תודה גדי. ואל תדאג. אתה ואני מאוד אהבנו את הבירה בפאב של אלימל�. זה היה ברחוב 

וולפ�ו� בדרו� תל אביב. ברחוב הזה יש מלא חנויות של מנורות. חנות על יד חנות. על יד חנות. זו ההוכחה 
שיש מקו� לכול�. רק נביא שחקני� – נביא לקוחות, ובכ� נחזק את הכוחות בענ�.

ומילה אחרונה, אולי החשובה מכל. תודה ענקית לעוד אלימל� – אורי אלימל� – הוא המל� ולניר בז'רנו. אני 
מקווה שהאמהות שלכ� או הילדי� שלכ� לא יודעי� שה�תובבת� כל השבוע ימי� בקניו�....וא� כ� – 
עכשיו ה� יודעי� למה.  בלי השניי� האלה, בלי האמונה שלה� ובלי תעצומות הנפש – כשאחרי� לא 
האמינו או נטשו את ה�פינה בדר�, היינו באמת נשארי� בארגז חול. את� חברי� אמיתיי�. האלופי� 

האמיתיי� של ה�קווש. 
רינה, הזכרתי את ה black ball עכשיו בקהיר – כא� יש יותר קהל. כא� יותר כי�. תודה לכ�!
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