
squashisrael@gmail.com | התאחדות הסקווש בישראל | שדרות רוטשילד 46 (בית הישג), תל אביב

הבימה 2019

בעוד דקות אחדות יגיע לשיאו אירוע ה�קווש הגדול ביותר שהיה במדינת ישראל.
זה אירוע גדול בכל קנה מידה: זו התחרות הבינלאומית החזקה ביותר שהייתה כא מעול�, ע� שחקני� 
מאו�טרליה, קולומביה, אירופה ועוד. זו התחרות המקצוענית הראשונה שאי פע� מתקיימת באר
 על 

מגרש שקו� ומקצועי, ותחרות שמתקיימת באחד המקומות האייקוני� ביותר שישראל יכולה להציע. לפני 
ימי� אחדי� צעדו כא כוכבי האירוויזיו, גל גדות הצטלמה ממש כא במטרה להראות את פניה היפות של 

המדינה, הכנר אייזיק שטר ניג כא מאחורי על רקע העזאקה שהופעלה כשנפלו טילי� על תל אביב 
בתחילת שנות ה-90.

להציב מגרש �קווש בדיוק כא זה לא עניי של מה בכ�. לא כל עירייה הייתה מוכנה לקיי� כא אירוע 
�פורט. אבל היו� הוכחנו שבי אול� הקונצרטי� לבי התאיטרו - אפשר לעשות את ההצגה הכי טובה 

בעיר.
אז ראשית, תודה לעיריית תל אביב יפו. לראש העיר, רו חולדאי. למר ליאור שפירא, מחזיק תיק ה�פורט 

ובעיקר למוטי אמבר� וליר ליאני שהאמינו בנו ועזרו לנו לשבור קירות ולהרכיב כא זכוכיות.
אני מבקש להודות לכל נותני הח�ות. בלעדיה� לא היינו יכולי� לעשות כלו�. שו� כלו�!

לשרה גילה גמליאל ולמשרד לשיוויו חברתי ש�ייע ג� באירוע הנגישות המרגש שהתקיי� כא השבוע, 
לבנק הפועלי�, לחברת מגדל שהיא כבר שותפה לדר�, לחברת ד וה bubble שלה, לחברת הבנייה יפו תל 
אביב, לחברת שכטר נדל", לחברת אנלי�ט, ל�וזוקי, ל�ווטש, לאילת, לקר הישג וללימור שכל היופי הזה 

בזכותה!
לא בכדי לא הזכרתי את משרד ה�פורט. לא שכחתי אות�. ה� כנראה שכחו אותנו. אמנ�, ה�קווש הוא 

הענ� התועני ביותר מבחינה אירובית (ותכ� תראו למה אני מתכוו), ענ� �ופר מקצועי שלבד מהטכניקה 
והכושר צרי� ג� הרבה כוח. לצערי משרד ה�פורט לא ה�כי� ל�ייע לתחרות כי...לא היינו בתכניות. אני 
מקווה שלאור ה"הצגה" פה, זה ישתנה בעתיד, ויש לי י�וד להאמי בכ�. בכל זאת המשרד הכני� אותנו 

לתכנית וינר בקהילה, דבר שיאפשר, אולי הקמת מגרשי� נו�פי� במרחב הציבורי.
תודה מיוחדת למי שעשה כא במלאכה: לאלמוג אביזוב, לנדב רזיאל ולאביחי ברמוחא שג� גיי� וג� 

התגיי�. תודה גדולה למנכ"לית שלנו אשרת שג� עמדה בקשר ע� התאחדות ה�קווש העולמית מקצוע�
 wonder אמרתי .נית, לניר בגז'רנו ובעיקר- לאחד שהוא...עור� די, שחק נבחרת ישראל, מפיק, פועל נקיו

woman התכוונתי לגבר, גבר, אורי אלימל�.
ל�יו�, אני בהחלט מאמי שהחשיפה האדירה למשחק המרתק הזה, למשחק שכל כ� מתאי� למנטליות 

הישראלית (תראו מה קורה ע� ה�קווש במצרי�) וההשראה מלראות שחקני� בטופ העולמי, יצעידו את 
הענ� הזה הרבה קדימה – למקו� הראוי לו.

לפני שנתיי�, באירוע הראשו שעשינו ע� המגרש השקו�, בנמל תל אביב, הבטיח ראש העיר שיוקמו 
שמונה מגרשי� ארבעה בגני יהושוע וארבעה בנווה שרת. יש לי חדשות בשבלכ�. ראש העיר מממש את 

הבטחתו (תאמינו לי, זה מאוד נדיר בפוליטיקה) –ארבעה מגרשי� מהמתקדמי� בעול� הולכי� ונבני� 
ברגעי� אלה. עוד מגרשי� – עוד שחקני� – יותר הישגי�. אי פטנט אחר.

מוטי וליר, שוב תודה על קידו� ה�קווש. אנינ מציע לכ� ולכולכ�, תצפו עכשיו בגמר של שני ה�פרדי� – 
תראו מה זה מלחמת שוורי� ואולי נ�חוט את ההבטחה הבא: בשנה הבאה, שוב, ברחבת הבימה המופלאה. 

תודה רבה!

אביב בושינ�קי


