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זבו אתכם מהעימותים בין
ַײהמועמדים לראשות עי

ריית פתחַײתקוה, תשכחו
ממאבקי ההישרדות של
קבוצת הכדורגל המקומית
שנלחמת על חייה בליגה
הבכירה, הקרבות הקשים
באמת נערכים לאחרונה, תתפלאו, דווקא על
ַײעצם קיומה של פתחַײתקוה, שאם שכחתם, חו

גגת 130 שנים להקמתה.
"שטח האש" במקרה זה הוא אינו מליאת
הכנסת וגם לא מסדרונות העירייה אלא משהו
וירטואלי בהרבה – האינטרנט, וליתר דיוק:
הרשת החברתית פייסבוק. לא מאמינים?
ַײפשוט כנסו לשם ותתקלו במספר רב של קבו
ַײצות, אתרים ובלוגים הנחלקים לשניים: מגד
ַײפי ומחרפי פתחַײתקוה, ותומכיה. במוקד המל

חמה עומדת תדמיתה של העיר, שכעת, אם
נתנסח בזהירות, לא בשמים.

ÈÓÓ ¯˙ÂÈ Í˙Â‡ ‡Â˘ ÈÓ
ַײהכל התחיל לפני מספר חודשים, אז נפת

חה ברשת החברתית קבוצה שנקראת
ַײ"פתחַײתקוה לא באמת קיימת". הקבוצה, שש

מה ללעג ולקלס את העיר ואת תושביה, צברה
תאוצה וכיום היא מונה כמעט 6,000 חברים,
ַײשאף יצאו בקמפיין נרחב בנושא זה. בעקבו

תיה קמה קבוצה נוספת הקוראת לביטול העיר
פתחַײתקוה שחצתה את 6,000 החברים, וניתן
למצוא בה דברי הספד לעיר. קבוצה נוספת,
שהוקמה לאחרונה, קוראת "להזיז את
פתחַײתקוה לאזור אשדוד". נכון לעכשיו רק
ארבעה חברים הצטרפו ליוזמתו של אורי שלו
(30). "הקמתי את הקבוצה בתור בדיחה", אומר
שלו. "אנחנו גרים בקריית אונו ואשתי עובדת
בגוש דן וסובלת מפקקי תנועה בדרך לעבודה.
מאז שפתחו את כביש מכבית, היא הרגישה
שינוי לרעה, כי האנשים מפתחַײתקוה מגיעים

לגוש דן יותר מהר ותורמים לפקקים".
ַײלדבריו, הדבר הביא אותו לחשוב שפ

תחַײתקוה זו עיר של אנשים שעובדים באזור
המרכז. "אם פתחַײתקוה היא עיר, אז שתושבי
ַײפתחַײתקוה יעבדו בעיר שלהם ולא יצאו לע

בוד מחוצה לה", אמר. "פתחַײתקוה לא תורמת
שום תרומה ואני אפילו לא יוצא לבלות בה,

או לערוך שם קניות".
הרבה יותר קיצוני משלו הוא יוסי אליאס
(31) מתל אביב שהקים את התנועה לביטול
העיר פתחַײתקוה. "העיר הזו מזעזעת", הסביר
את הצעד שעשה. "בכל פעם שאני עובר בה, אני
לא מבין איך אנשים מוכנים לגור במקום הזה.
אני כל הזמן שומע על אנשים שלא אוהבים את
העיר הזאת ואני מציע להקים חניון לתושבי תל
אביב במקומה. זאת עיר שיש בה רק בתי חולים

ואנשים מגיעים אליה רק כדי למות".

ַײהקבוצה, שקיימת רק ארבעה חודשים, הס
פיקה, כאמור, לצרף לשורותיה אלפי תומכים
ַײנלהבים. לדברי אליאס, כשהוא נכנס לפייס

בוק וראה שאנשים פותחים קבוצות, הוא מיד
ַײחשב על פתחַײתקוה. "היה לי ברור שצריך לב
ַײטל את העיר הזאת. זו הקבוצה הראשונה שע

לה בדעתי לפתוח", אמר.

ÈÓÓ ¯˙ÂÈ Í˙Â‡ ·‰Â‡ ÈÓ
ַײהלגלוג על העיר, שנמשך תקופה די ארו

כה, הביא עמו גל מחאה מסוג אחר. לאחרונה,
צצו להן שש קבוצות חדשות ברשת החברתית
שהחליטו להגן על שמה הטוב של פתחַײתקוה

– או על מה שנותר ממנו. 
כך, למשל, הקבוצה שנקראת "פתחַײתקוה
לנצח" המונה כיום 275 חברים. "יצרתי אותה
בעקבות אותן קבוצות המזלזלות בפתחַײתקוה
ַײוקוראות למחוק אותה מהמפה", סיפרה ויקטו
ַײריה פיינרמן (34) שהקימה את הקבוצה. פיינ
ַײרמן, המתגוררת בעיר כַײ20  שנה לאחר שעל

תה מקנזס שבארה"ב, אמרה כי היא יודעת
ַײשהקריאות למחוק את פתחַײתקוה נעשו כבדי
ַײחה, אבל גם בדיחות נשארות עם האנשים ומ

שפיעות עליהם. "זה יוצר תדמית לא טובה
לפתחַײתקוה וזה מעצבן מאוד", ציינה. "זה

משפיע על אנשים וחבל".
ַײלדברי פיינרמן, היא סוג של שגרירה לטו

בת העיר. "במהלך שנותיי בעיר התאהבתי בה
יותר ויותר. גם כשהתחתנתי החלטתי לגור
ַײבעיר. אנחנו אוהבי את מגוון האוכלוסייה וה
ַײערבוב של דתיים וחילונים. מי שלא רואה סו

גים שונים של אנשים לא מכיר אותם ומפחד
מהם, וזה מאוד חשוב לי ולילדים שלי".

התגובות שקיבלה פיינרמן לאחר הקמת
ַײהקבוצה היו טובות מאוד, אך היו גם כמה כא

לה שהצטרפו לקבוצה רק כדי למתוח ביקורת
על העיר או לכתוב משהו נגדה. "זה לגיטימי
להעביר ביקורת, אבל לזלזל ולהגיד שהמקום
ַײבדיחה, מכוער, מגעיל או לא קיים זה לא בס

דר", הסבירה. "צריך מיתוג חדש של העיר
הזאת. הקבוצות נגד העיר מאוד הפריעו לי,
בדרך כלל אני רק מתלוננת, אבל הפייסבוק
ַײמשפיע על אנשים שלא יבואו לגור כאן. בדי
ַײחות זה חלק מהתרבות, אבל אם זה מגניב לש

נוא את העיר, זו בפירוש בעיה". 
קבוצה נוספת, "זה הזמן לטהר את שמה של
פתחַײתקוה!", מונה קצת יותר מַײ160 חברים.
בקבוצה זאת הרחיקו לכת אף יותר. "אם גם
לכם נמאס לשמוע כל הזמן על כמה שהעיר
הזאת מעפנה, אם גם לכם נמאס שכמישהו
ַײשואל אתכם מאיפה אתם  –אתם חושבים פע

מיים אם להגיד פתחַײתקוה, אם גם לכם נמאס
לשמוע אנשים צוחקים אחד עם השני על
פתחַײתקוה, אם גם אתם נדהמתם שנפתחה נגד
העיר הזו קבוצה שלמה בפייסבוק, אם גם אתם

הגעתם בגיל כלשהו להחלטה שאת ילדכם
לא תגדלו בעיר רק בגלל הדימוי הנמוך שלה,
אם גם אתם מאמינים ויודעים שלא כל
פתחַײתקוה היא רק ערסים זקנות ובני עקיבא

– זה הזמן להביע את מחאתכם", נכתב באתר. 
"נתקלתי במקרה בקבוצה 'פתחַײתקוה לא
באמת קיימת' באינטרנט", סיפר דורון וולף
(28) שהקים בפייסבוק את קבוצת "פתחַײתקוה
– מקום מגניב לגור בו", בה רשומים, בינתיים,
עשרה חברים. "רציתי לעשות משהו הפוך,

אבל לא הצליח לי באותה עוצמה". 
לדבריו, הקריאה לביטול פתחַײתקוה
מאוד שעשעה אותו מצד אחד, אך מנגד היא
גם קוממה אותו. "אני אוהב את פתחַײתקוה
כעיר", הסביר. "נולדתי וגרתי כאן כמעט
רוב שנותיי". למרות שקבוצתו של וולף לא
ממש פעילה, הוא הכין עצומה אינטרנטית,
אך גם עליה חתמו רק אנשים בודדים. "אני
ַײבאמת מאמין שפתחַײתקוה יכולה להיות מג
ַײניבה עם מספיק השקעה ושהיא ראויה שנ

תייחס אליה ככזאת", אמר. 
וולף אף ניצל את כישוריו כמעצב גרפי
והציע למכירה חולצות עם כיתוב צבעוני
של העיר שמסביר בגאווה כי לובש החולצה

מתגורר בפתחַײתקוה.
קבוצה אחרת שנושאת את השם "אני
פתחַײתקוואי גאה" מונה לעת עתה 22 חברים
ַײומי שהקים אותה הוא בן ברוורמן (29) שממ

קום מגוריו הנוכחי בניו יורק, שם הוא עובד
ַײולומד, הסביר: "פתחתי את הקבוצה כדי לנ

סות לעצור את הגל העצום שקרא להשמיד
את פתחַײתקוה", סיפר. "לא שאני לא מסכים
עם חלק מהדברים שכתובים בכרטיסים של

הקבוצות האלה, אבל הם הגזימו".
ַײלדבריו, ברור שההשמצות נגד העיר נע

שו בהומור. "אני תמיד צוחק על העיר ואני
מסכים עם 80 אחוז מהדברים הרעים שכתבו
ַײעל פתחַײתקוה, אבל יש הבדל בין לצחוק לל

כתוב", אמר. "אני מקבל הומור אבל צריך
לעשות את זה יותר בעדינות". 

בקבוצת "רמת גן היא הביץ' של תל
ַײאביב, תחי פתחַײתקוה", חברים רק שני אנ
ַײשים ושם מבקשים להבהיר שפתחַײתקוה או
ַײלי זקנה, אבל היא חיה ונושמת וגדלה ומתפ

תחת, והיא קיימת עוד לפני שמישהו בכלל
חשב להקים את תל אביב. 

"שלא כמו רמת גן וגבעתיים שהצידוק
היחיד לקיום שלהן זה שאנשים לא יצטרכו
ַײלעבור בבני ברק בדרך לעבודה", נכתב בק
ַײבוצה. "הן לא ממש ערים בפני עצמן אלא יו

תר גרורות של תל אביב. הרי אם לא הייתה
ַײתל אביב – מי היה גר ברמת גן? מה היה לא

נשים לחפש בגבעתיים? בלינצ'עס?". 
מקים הקבוצה שי מסנברג (30) הוא דור
ַײשלישי לבני פתחַײתקוה. "ראיתי שיש קבו
ַײצות אחרות ש'יורדות' על פתחַײתקוה ואומ
ַײרות שלעיר אין זכות קיום", הסביר את החל

טתו להקים קבוצה בפייסבוק. "זה עצבן אותי
ַײכי זאת עיר שקיימת שנים ארוכות". התייח

סתי לקבוצות נגד העיר באופן הומוריסטי,
וגם הקבוצה שלי נפתחה כקטע הומוריסטי".
קבוצה המונה חבר אחד בלבד נכון לעכשיו
היא "התנועה לביטול התנועה לביטול
פתחַײתקוה". המסר שמקים הקבוצה גדי פיאר
סרבניק רוצה להעביר לגולשי אתר פייסבוק
הוא לא לשתוק עוד. "עד מתי ניתן יד לחורצי
ַײגורלה של אם המושבות לאבדון", כתב סרב

ניק. "פתחַײתקוה היא עיר אמיתית, עיר ואם
ַײבישראל, וכואב לי לשמוע את דברי המלעי

זים על העיר הנפלאה. אני מפתחַײתקוה ואני
גאה בזה, פתחַײתקוה מאז ולתמיד.

"בהזדמנות זאת אני רוצה להביע מחאה עזה
על קבוצות בפייסבוק שבשם הלאומיות ואהבת
האדם תובעות להסיר את העיר מהמפה. ואני
אומר, לא ניתן יד לחרפה, אם המושבות לנצח.

אם שטמפפר בא וגוטמן בא, גם אנחנו נבוא".
אולי כקונטרה לגל התמיכה המפתיע
בעיר ואולי במטרה לרכב על גל הסולדים
ַײמפתחַײתקוה הוקמה השבוע על ידי שרה ויס

נר, קבוצה הנקראת "אני לא מאמין שאני גר
בפתחַײתקוה". כרגע, פרט לויסנר עצמה,
איש לא הצטרף לקבוצה, מה שאומר אולי
ַײשהטרנד לקטול את העיר בכל הזדמנות וד

רך, מתחיל לגווע.
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