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בעלת השיער
הארוך ביותר

(צילום :תומר ויס)

עמ׳ 10

גיבורת השבוע :העיר אשדוד היא
דיאנה שריבקר הצילה
צעירה מהתאבדות המצבה של צילקר
ראש עיריית אשדוד ,ד״ר יחיאל לסרי:

״צילקר היה מודל
לחיקוי עבורי״
עמ׳ 14

עמ׳ 30

נפרדים מצבי צילקר

״השבוע באשדוד״
וצבי צילקר
 50שנים של
ביקורת קשה לצד
ידידות והערכה
מנחם גלילי
במוצאי יום הכיפורים בשנת
 1969הגיעה משלחת בראשות
חבר המועצה ז'וז'ו (יוסף) אביטן
ז"ל לביתו של צבי צילקר
ברחוב רוגוזין ( ,40שלימים
שימש את מערכת עיתון
״השבוע באשדוד״) וביקשה
ממנו לעמוד בראש רשימת
גח"ל (גוש חרות ליברלים)
למועצת העירייה .צילקר שהיה
אז מהנדס עיריית אשדוד היסס
מאוד והביע חששות ,שאל
שאלות ,והעלה הסתייגויות.
בין היתר ביקש צילקר לדעת
אם אני לא אבחר לראשות
העירייה ,איפה אלך לעבוד?
השאלה הזו של צילקר הוציאה
את ז'וזו' משלוותו והשיב לו:
אתה מהנדס ,בוגר הטכניון,
אתה לא תהיה מובטל יום אחד".
צילקר שוכנע ונתן את הסכמתו.
ז'וז'ו אביטן שהיה חבר מועצת
העירייה בודד מטעם תנועת
החרות הבין היטב ששלטון
מפא"י (מפלגת ארץ ישראל)
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במדינה ובעיר נגוע בשחיתות,
והוא "יתאבד" להחליף את
השלטון הקיים .אביטן שהיה
ידוע באומץ לבו ,הכין עצמו
לכך שאם צילקר לא ייבחר,
יפגעו בו במקום עבודתו בחברת
חיפושי נפט לפידות.
כשהייתי חבר תנועת החרות,
התגייסתי במערכת הבחירות
בתקופה שהיו חרותניקים
אמיתיים .ההתלהבות היתה
גדולה מאוד ,אני זוכר היטב
שמערכות הבחירות באותה
תקופה היו קשות וסוערות
מאוד .בסופו של יום רשימת
גח"ל זכתה בששה מנדטים
מתוך  15מנדטים .רשימת
המערך (מפא"י) זכתה בחמישה
מנדטים ,והמפד"ל בראשות
עדי עם שלום ז"ל ,זכתה בשני
מנדטים בלבד .עדי עם שלום
העדיף לתמוך בצבי ,והמועצה
בחרה בו כראש העירייה,
בתקופה ההיא לא היו בחירות
ישירות לראשות העירייה ,ומאז
הכל היסטוריה.
ההיכרות שלי עם צבי החלה

האלמנה חנה .בעלייה לקבר של צבי ביום השיבעה

מיד לאחר סיומו של צום כיפור,
בשנת  1969למעלה מחמישים
שנה סיקרתי את צילקר כעורך
"השבוע באשדוד" .אחרי מאה
ימי חסד ביקרתי קשות את
העירייה ,את צילקר ,את סגניו.
כדי להתגונן מפני הביקורות
בעירייה הביאו יחצנים מתל
אביב (מזכיר קצת את השיטות
של היום) ,נקטו באמצעים
שונים נגד העיתון ונגדי
כעורכו של העיתון ,העלילו
עלילות ,והפיצו שמועות .רוחנו
לא נשברה .עיתון "השבוע
באשדוד" מהיום הראשון נלחם
נגד השחיתות ולא משנה מי
המושחתים ,אם זה נבחרי ציבור,
אם זה קבלנים ובעלי ממון,
התביעות המשפטיות החלו
לזרום בהמוניהם .לצערי לא
בכל מאבקי השחיתות ניצחנו.
השחיתות בשנים האחרונות רק
הלכה וגברה ,אבל המאבק של
׳השבוע באשדוד׳ בשחיתות,
השפיע על תושבי אשדוד
בבחירה שלהם במועמדים
לראשות העירייה.
למרות הביקורת הקשה שהייתה

לי על צילקר במשך ארבעים
שנה ,מעולם לא התעלמתי
מהישגיו הגדולים ,בשנת
 1969צילקר קיבל עיירה בת
כשלושים אלף תושבים והפך
אותה לעיר בת כמעט רבע
מיליון תושבים .לצד הישגיו
הגדולים ,לא ניתן להתעלם
מהשחיתות שפשטה בעירייה,
קבלנים ובעלי הון שהשחיתו
נבחרי ועובדי ציבור ,אנשי
ממון שהקיפו ראשי ערים ולכדו
אותם ברשתם.
עם כל הביקורת הקשה ,צילקר
כיבד את התקשורת ,התחשב
בדעותיה מאחר ודעת הקהל
היתה מאוד חשובה לו ,הוא
הקשיב לתקשורת ששיקפה
את עמדתם של התושבים.
צילקר היה מאוד אהוב על
תושבי אשדוד .אני זוכר שלפני
מספר רב של שנים חשפתי
את אחת הפרשיות השחיתות
הקשות שהיו בעיר .בעקבות כך,
התקיים דיון במועצת העירייה.
באותו דיון תקפו את צילקר,
למרות שלא היה מעורב באותה
פרשה ורק בגלל שעמד בראש
המשך בעמוד 32
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מלכא בתפקיד ,זאת לאחר
שפעל נגדו ושיקר לו .אבל
לא רק שמוטי מלכא שיקר
ללסרי ,לאחרונה נראה שאדון
מלכא חבר לצחי אבו ,אותו אבו
שנאבק כעת בחריפות בד"ר
לסרי .אני לא מבקש להגן על
ד"ר לסרי ,את זה ד"ר לסרי יכל
לעשות בעצמו ,אבל הצביעות
שהיתה לפני  40שנים בשלטונו
של צילקר ,היא אותה צביעות
וכפיות טובה ,אותה חש ד"ר
לסרי כיום.
עליי להבהיר כשיש לי
ביקורת על ראש עירייה זה לא
אומר שצריך להחליף אותו.
וכשלדעתי צריך להחליף
ראש עיר ,כפי שקרה בתקופתו
של צילקר ,נגשתי אליו כמה
חודשים לפני הבחירות והודעתי
לו שהגיע הזמן להחליפך
ואעשה הכל על מנת שלא תהיה
ראש העיר ,וזה קרה פעמיים
בתקופת צילקר.
למרות הביקורת הקשה שלי
כפי שמציין צילקר המנוח,
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ידעתי להבדיל בין האדם ,דעתו
פעולותיו ,הישגיו ומחדליו,
למרות הביקורת הקשה,
החלטתי לבקש להנציח את
צילקר עוד בחייו .לשמחתי
כמי שמכיר את צילקר המנוח
במשך  52שנה ,הצעתי עוד
בתקופת היותו ראש העירייה
פניתי בתאריך  1.2.1999ליו"ר
ועדת השמות לקרוא את היכל
התרבות שהיה בראשית בנייתו
על שמו של צילקר  ,ולא נעניתי,
פניתי שוב בחודש פברואר
 2006והפעם ביקשתי לקרוא
את כל הקרייה של על שמו של
צילקר ,ואכן מועצת העירייה
נענתה לבקשתי במלואה .ראה
פרוטוקול מועצת העירייה
מספר  2/2006מיום 1.3.2006
היוזמה והפניות היו שלי בלבד
והפרוטוקולים מעידים על כך.
במסגרת ספר שאני כותב,
ועליו אני שוקד זה מספר שנים,
ביקשתי מצילקר לכתוב מספר
מילים על "השבוע באשדוד",
והמכתב מדבר בעד עצמו ,ואני

גאה להציג אותו לקוראי העיתון.
בתקופת מחלתו שוחחתי
עם צילקר לעיתים קרובות,
הערכתי שנותרו לו מספר
חודשים  ,וביקשתי לערוך
ריאיון מקיף ומצולם איתו,

ביום השבעה .ליד הקבר בני המשפחה

בגיליון יום כיפור כחודשיים
לפני פטירתו .ידעתי שזה
הריאיון האחרון עם ראש
העיר המיתולוגי ואני גאה
על כך.
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נפרדים מצבי צילקר

ראש עיריית אשדוד,
ד״ר יחיאל לסרי ״צבי
היה מודל לחיקוי עבורי״
בשבוע האחרון ,אופף את כולנו
באשדוד עצב הפרידה מצבי
היקר.
עצב פרידת המשפחה ,מאבי
המשפחה ,ועצב הפרידה של
העיר אשדוד ,מבכיר האבות
המייסדים שלה ,שהנהיג אותה
במשך שנות דור.
ככל שנתרחק בזמן ,מהיום
שצבי נפרד מאתנו למנוחת
עולמים ,כך ,נוכל להרשות
לעצמנו ,לחשוב עמוק יותר
ולהתבטא יותר ,על מקומו
בהיסטוריה של העיר אשדוד,
ובעיקר על אופי המנהיגות
שהוא העניק לה.
השבוע ,ב 25 -בנובמבר,
ימלאו  65שנה להקמתה של
אשדוד ,והפרידה מצבי היקר,
חותמת את הפרק החשוב ביותר
בתולדותיה אי-אפשר לשרוד
את המורכבות והתובענות
הזו ,כל כך הרבה שנים ,בעיר
כמו אשדוד ,ללא המחוייבות
הטוטלית באהבה והמסירות
לעיר ותושביה .ואכן ,אחרי
משפחתו ,אשדוד היתה כל
עולמו של צבי .ותושבי אשדוד
החזירו לו אהבה.
שמו הפך לשם נרדף לאשדוד.
אמרת צילקר ,אמרת אשדוד!
דורות של ילדים ,שצבי היה
בברית המילה שלהם ,ביקר
אותם בגן הילדים ובבית הספר,
היה בבר מצווה ,בחתונה,
ואפילו סגר מעגל בברית של
הילדים שלהם.
כך נולדה המיתולוגיה ששמה
צבי צילקר.
היו גם הרבה רגעי הומור ,סביב
הזהות הזו שנבנתה ,בין צבי
לאשדוד.
אני זוכר רגע אחד ,שצבי,
שניחן בהומור עצמי טוב
מאוד ,התגלגל מצחוק ממנו.
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זה היה במסגרת חגיגות ה50 -
לאשדוד.
השחקן ננסי ברנדס ,סיפר
בבדיחות על הבמה במונארט,
על מומיה חדשה שגילו
במצרים הפרעונית ,שמדענים
הצליחו להקים לתחיה ,ואחת
השאלות הראשונות שהיא
שאלה :האם צילקר עדיין ראש
עיריית אשדוד?
רגע הומוריסטי נוסף ,שאני
חוויתי היה ,בביקור של שופטת
העליון בדימוס גב' דליה דורנר
(שאגב ,התגוררה באשדוד
בצעירותה והכירה היטב את
צבי) השתתפה באירוע בבית
יד-לבנים .וכשהצגתי את עצמי
בפניה כראש העיר] ,היא שאלה
אותי בארשת הפנים הרצינית
הידועה שלה ,ובחצי הומור:
"אתה בטוח שאתה ראש העיר?
אתה לא נראה לי בדיוק צבי
צילקר?" אבל ,היה משהוא
עמוק יותר בזהות הזו ,בין
צילקר לאשדוד.
מעבר למשך הזמן הארוך
בהנהגת העיר.
ועל-כך ,אני מבקש לעמוד,
במעמד האזכרה הזה ,דרך
השאלה :מה היה סוד ההצלחה
של צבי?
מעבר ליכולות והכישרונות
ההשכלה ,החוכמה והתבונה,
הכריזמה וכושר הנאום
והשכנוע הידועים והמפורסמים
שלו וכמובן המסירות והאהבה
לעיר .והתשובה בעיניי די
מתבקשת והיא :מנהיגותו! סוד
ההצלחה של צבי היה באופי
המנהיגותי שלו.
לעניות דעתי ,ואמרתי
זאת,בנוכחותו בטקס חנוכת
"קריית צבי צילקר" ,סוד
ההצלחה של צבי היה,
במנהיגות המאחדת שלו!

ראש עיריית אשדוד ד״ר יחיאל לסרי וצבי צילקר ז״ל

בפשטות ,להערכתי ,צבי פעל
במודע ,בכל החזיתות ,לייצר
תחושת בית לכל תושב ותושב.
צבי למד להכיר מהר מאוד את
אופייה של העיר ,את הדנ"א
הטבעי שלה .והבין מהר מאוד,
שעיר עם הרכב אנושי מגוון
ומורכב – תרבותית ,חברתית
ודתית ,אפשר לנהל ולהנהיג,
בשבילים נכונים ,וודאי לאורך
תקופה ארוכה ,רק ע"י מנהיגות
מאחדת!
ואני גאה להודות בכך ,שצבי
היה מודל לחיקוי עבורי.
בשנים שעבדתי לצידו ,למדתי
את סודות המנהיגות המאחדת
שלו ,וכמו בעשייה הפיזית ,אני
רק יוצק עוד סגנון ותכנים
לתוכה .ובנימה אישית.
עליתי לארץ ממרוקו בגיל 6
בשנת .1963
בשנה בה צבי צילקר הגיע
לאשדוד כמהנדס העיר.
ונחשפתי לצבי לראשונה
בערך בגיל  ,12בשנת .1969
במערכת הבחירות בה הוביל
את מח"ל לניצחון על מפלגת
העבודה .נחשפתי אליו דרך
שכן יקר שלי ,אברהם אלמקייס
ז"ל ,חבר טוב של ז'וז'ו אביטן
ושל אלברט מלכה ז"ל חברים
של צבי ,שכמותם היה תומך
נלהב של צבי והוא שלח אותי
יחד עם בנו מישל אלמקייס
שיבדל לחיים ,חבר שלי עד
היום ,לחלק בשכונה ברובע
א' תקליטורים ,עם שיר
בערבית-מרוקאית ,הקורא
לבחור במח"ל ובצבי צילקר.
עד היום אני זוכר את מילות
השיר (מי שרוצה לשמוע יקבל
ביצוע סולו באופן אישי).
בהמשך הדרך ,כנער וכסטודנט
צעיר ,הערצתי ואהבתי את
צבי ,כמו מרבית תושבי אשדוד

שאהבו אותו  -אני זוכר את
הרושם העז ,שהשאירו
עליי ההופעות הציבוריות
שלו בטקסים בבי"ס היסודי
רמב"ם ,ובבית הכנסת "זרע
אברהם" ברח' ההסתדרות.
לימים הצטלבו דרכינו ,פעם
ביחד ופעם לחוד ,עם מחלוקות
פוליטיות ,שלעיתים היו גם
קשות .אך לשמחתי ולזכותו
המלאה של צבי ,ידענו לשמור
על גישה ממלכתית וכבוד
הדדי ,אחד כלפי השני .ואני
יכול להודות שגם בימי הנתק
והמאבק הפוליטי ,ההערצה
שלי אליו לא נעלמה .עד
שגם באה לידי ביטוי ביוזמתי
החופשית לגמרי ,וראיתי
בכך גם זכות גדולה ,בקבלת
החלטה לקדם את  -קריאת
קריית התרבות ,וליבת מוסדות
הציבור העירוניים ,על שמו של
צבי צילקר.
ויש לי את הזכות להמשיך את
הבנייה והפיתוח של אשדוד,
בדרך המאחדת שבה הוביל
אותה צבי צילקר ז"ל .כעיר
דוגמא ומופת לכל החברה
הישראלית – במיוחד בימים
אלו ,כעיר דוגמא ומופת,
להתגשמות החזון הציוני,
ורעיון קיבוץ הגלויות ,והחיים
ביחד.
אשדוד כ"עיר לכולם".
אם כן ,כולנו ,עטופים בעצב,
בשבוע האחרון ,עם לכתו של
אינג' צבי צילקר למנוחת
עולמים.
אך גם מלאים בתחושת גאווה.
אתם בני משפחת צילקר
היקרים ,גאים במה שצבי היה
עבורכם כאבי המשפחה,
ואנחנו ,גאים בתרומתו
העצומה למקומה ,זהותה,
ואופייה של העיר ,כיום.

נפרדים מצבי צילקר
ראש העיר אשדוד המיתולוגי ,צבי צילקר נשם את העיר
עד יומו האחרון ,אהב אותה אהבת נפש והיה מחובר
אליה בכל נפשו במשך  33שנה כראש עיר הוא תכנן
וניהל את העיר שקמה על חולות לפני  65שנה ועיצב
אותה בדמותו ,לטוב ולרע אם לא היה פותח את
הדלת לחרדים באשדוד שתמכו בו בתחילת הדרך ואחר
כך "בגדו” ,הוא יכול היה להיות ראש עיר עוד יותר
זמן ממה שכיהן תושבי העיר הוותיקים וילדיהם לא
הפסיקו לאהוב את האיש שאהב אותם ,חיבק אותם,
נגע בהם ,גם כשהיה באופוזיציה וגם כשסיים את
כהונתו במועצת העיר ליוויתי אותו כעיתונאי במשך
למעלה משני עשורים ,גם כשכיהן ראש העיר וגם
באופוזיציה .ועם התקשורת המקומית הוא ניהל מערכת
יחסים מיוחדת ,וכמו שפיצח את הסוד שלו עם הציבור
הוא עשה זאת גם עם התקשורת :נגישות ופתיחות
עיריית אשדוד חייבת להנציח את זכרו באופן ראוי

צילקר היה מכונה
של עבודה ואשף
ביחסי ציבור
יוסי אסולין
את ראש העיר לשעבר ,צבי
צילקר הכרתי עוד בהיותי
נער צעיר .ראיתי אותו
באחת ממערכות הבחירות.
ביום הבחירות הוא הסתובב
בקלפיות ברובע ג' שם
התגוררתי .במשך זמן רב הוא
עמד ליד אחת הקלפיות ,שומע
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את התושבים שניגשו אליו,
מלינים על מר גורלם ,מבקשים
עזרה וגם צועקים עליו ,והוא
עומד ומאזין ומחבק ומחזיק
את הידיים שלהם ורושם בדף
קטן שהיה נושא עימו לבדוק
את הטענות .די השתוממתי
נוכח הסבלנות שלו לשמוע את
הטענות שלעתים היו לא קלות
על גבול הצעקות ,וחששתי

יוסי אסולין וצבי צילקר ז״ל

שמא יותקף .בסוף הוא נפרד
מהם בנשיקות וחיבוקים ואחרי
שהלך הם הלכו להצביע עבורו.
שנים אחר כך ,כשהפכתי
לעיתונאי הבנתי את הקוד
שאותו פיצח ,והיה לסוד
ההערצה והאהבה שהוא קיבל
במשך השנים מרוב תושבי
עירו :נגישות .פשוט וזול ,יותר
מכל כתבה ,פרסום או שיווק
על ידי יחצ"נים .צילקר דיבר
עם התושבים בגובה העיניים
ומעל הראש של כולם ,מעל
ראשה של התקשורת ודובריו
ומעל ראשה של האופוזיציה
שלא תמיד הייתה קלה איתו,
אבל גם איתה ידע להסתדר
ולגרום להם להיות לצידו .הוא
היה הדובר הכי טוב של עצמו,
היחצ"ן הכי מוכשר .היום
בעידן הרשתות החברתיות,
הדיבור של פוליטיקאים
לציבור נעשה מעל ראשה
של התקשורת בפייסבוק,
ובאינסטגרם ובשאר מדיות.
אז הוא עשה זאת בעצמו
ובמקומות אליהם היה מגיע:
והוא היה מגיע לכל מקום ,לכל
חתונה ובר מצווה שהוזמן,
ללוויות ,לכל מסיבת סיום של
כיתות יב' ,כנסים של חינוך.
אני הייתי נדהם לראות אותו
במספר אירועים בערב אחד,
שאליהם הייתי מוזמן לסקר
כעיתונאי .וזה היה לאחר יום
עבודה ארוך שלו שמתחיל מ7
בבוקר ועד חצות .לכל אירוע
היה מגיע רענן ,ובכל אירוע
היה אומר את מה שהיה צריך
לומר .בלי דפים כתובים בלי
הכנות מוקדמות.

צילקר היה מכונה של יחסי
ציבור .הוא שילב את אהבתו
לעיר ולתושבים לצד עשייה
בולדוזרית .הוא זה ששימש
כיו"ר ועדת בניין ערים ,התווה
מדיניות ,תכנן תכניות והיה
מעורה בכל פסיק ושורה בכל
תכנית בעיר ,מה שעליה,
ומה שתחתיה .ולצד כל זה
תמיד שמר על קשר קרוב עם
הציבור .קבלת הקהל שלו
הידועה הייתה טאבו יום
שלישי אחר הצהריים ,תושבי
העיר נהגו לעלות אליו לרגל.
הוא קיבל אותם באהבה גדולה
שמע תלונות וניסה לסייע .גם
כשהעיר החלה לגדול עוזריו
ביקשו ממנו לוותר על קבלת
הקהל .פעם הוא אמר לי שהוא
יוותר על ראשות העיר ,לפני
שיוותר על הקשר שלו עם
הציבור וקבלת הקהל הייתה
מבחינתו המדד למצב הרוח
בעיר ולפתרון בעיות בטרם
יתפוצצו .כך חשב וכנראה
צדק.
בשנה האחרונה שהייתה קשה
עבורו ,נהגתי אחת לשבוע
לצלצל אליו ולדבר איתו.
כשיכול והכאבים איפשרו
זאת הוא ענה ,וגם כשקולו היה
חלש הוא שמר על צלילות והיה
מעודכן בכל מה שקורה בעיר
ובארץ .הוא נהג לספר לי על
הטיפולים שעבר ,ותמיד חיפש
ומצא את התקווה בטיפולים.
כשלא ענה לי ,דאגתי ,אבל
כשיכל חזר אלי וביקש עדכונים
והתנצל שלא יכל לענות כי סבל
מכאבי תופת .הוא שנא להיות
חולה ושמר על אופטימיות
המשך בעמוד 42

נפרדים מצבי צילקר
גדולה .גם בראיון האחרון
שהעניק לי ולמנחם גלילי
לפני כחודשיים ,הוא המשיך
להיות אופטימי וסירב בתוקף
לדבר סרה על כל אותם אנשי
עסקים ופוליטיקאים ש"בגדו"
בו פוליטית" .אני רוצה שיזכרו
אותי טוב לא כמי שתוקף .אני
מוחל וסולח" אמר לנו.
עם התקשורת המקומית
הוא ניהל מערכת יחסים
שידעה עליות ומורדות .הוא
כיבד מאוד את תפקידה של
התקשורת וידע לספוג ביקורת,
ועם התקשורת הוא הפעיל את
השיטה הפשוטה והמנצחת
שלו :נגישות .כעיתונאי,
ידעתי תמיד שאני יכול להגיע
לצילקר העסוק מאוד כמעט
בכל שעה .אימצתי שיטה
להשיגו .ידעתי תמיד ,וזה
לא היה סוד בקרב עמיתיי
העיתונאים ,שבין  7בבוקר ל7
וחצי כשהוא מתארגן ליציאה
מביתו הוא זמין .הייתי מצלצל
אליו לביתו והוא היה עונה.
אגב ,המספר שלו של ׳בזק
׳כמובן בביתו היה אצל כמעט
כל תושב העיר ,שיכול היה

לחייג אליו והוא או חנה רעייתו
היו עונים .בלי מתווכים ,בלי
חסמים ובלי יועצים .היה אפשר
להשיגו גם לאחר שיצא מביתו
לסיור הבוקר השגרתי שלו
ברחבי העיר .בדיוק באותם
ימים הכניסו לשימוש את
הטלפון הנייד ולצילקר היה
כזה ברכב .לרוב היה משיב
לכל שאלה ומגיב לכל פנייה.
בלי דוברים בלי יחצ"נים.
לסיור בוקר שגרתי שלו
התלוותי פעם לצורך כתבה.
נדהמתי ממה שראיתי .במכשיר
הקשר שלו המחובר למוקד,
ולמנהלי הנטיעות והפיקוח הוא
היה מדווח בעצמו מהשטח על
כל מפגע ועל כל תקלה שהיה
מזהה .עד השעה  8.00הוא כבר
הפעיל חצי מהעירייה .רק אז
היה מתחיל את יומו.
שלא לדבר על לשכתו הצנועה,
תחילה בבניין העירייה הישן
ברובע ד' בקומה  ,7ואחר
כך בקומה  5בבניין העירייה
הנוכחי .להיכנס אליו ללשכה
לא היה עניין של מה בכך .אתה
רק צריך לעבור את המזכירה
הנאמנה והחייכנית שלו

אליאן ,ואתה אצלו בלשכה .אם
הוא פנוי יכולת להכנס לדבר
לשאול לקבל תשובות .אם היה
עסוק .אליאן כבר תחבר אותך
אליו תוך שעה שעתיים.
אלפי כתבות פרסמתי על
העירייה ופועלה ,מאות
ראיונות איתו ,קצרים וארוכים.
תמיד היה מעניין לשמוע
את דבריו .כמעט ולא היה
נופל בלשונו ,אבל העניק
הרבה כותרות וניאות תמיד
להתראיין ולספר על מה שהוא
עושה מתוך חשיבות גדולה
של נגישות לציבור .זה היה
סודו הפשוט :נגישות סבלנות
ואהבת העיר אשדוד .היו בינינו
גם לא מעט כעסים וריבים על
כתבות ותחקירים על העירייה
ועליו .תמיד ביום ראשון אחרי
פרסום הכתבות ,הוא היה פשוט
מרים בעצמו טלפון ומתלונן
על אי דיוקים ,וכועס מאוד.
אם השיחה הייתה מסתיימת
באקורדים צורמים ,הוא נהג
אחרי יום או עוד באותו יום
להתקשר ולוודא שלא נשאר
דם רע ,מיישרים קו וממשיכים
הלאה .תענוג גדול לכל

עיתונאי כזה "לקוח".
כשנפטר ,נזכרתי בשיחות שלי
איתו בשנה האחרונה .דיברתי
עם חולה קשה והוא היה צלול
מאוד והייתה לי תחושה שהוא
יחזיק עוד הרבה זמן מעמד .זה
היה מבלבל .וכשנודע לי כי
נפטר זה היה מפתיע וכואב.
גם בקרב תושבי העיר זה היה
מפתיע ובא לידי ביטוי בדברי
ההספד המרגשים והכואבים
של כל מי שהכיר אותו ובא
במגע איתו .לכל אחד היה ויש
סיפור אישי על צילקר ,אחרי
הכל  44שנה הוא בשירות
הציבורי האשדודי ,ו 33-שנים
כראש עירייה.
זה הזמן של פרנסי העיר אשדוד
לכבד ולהוקיר את זכרו של
צילקר ,שכרך את נפשו בעיר
אשדוד ,נשם אותה ,חי אותה
עד יומו האחרון .על פרנסי
העירייה להנציח את זכרו
באופן ראוי ובולט .הוא כבר לא
איתנו ,אבל זכרו חייב להישמר
בתולדות דברי הימים של העיר
אשדוד ,העיר שכל כך אהב
והיא אותו.
יהיה זכרו ברוך!

למשפחת צילקר
משתתפים בצערכם במות האב ,הבעל והסב

אינג׳ צבי )יהושע( צילקר
ראש עיריית אשדוד המיתולוגי
מן השמיים תנוחמו
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ז״ל

נפרדים מצבי צילקר

עו״ד אופיר לסרי,
יועצו הצמוד:
״היה מנהיג
מדור הנפילים״

אופיר לסרי וצבי ז״ל

אני אסיר תודה שזכיתי לראות
אותו רגע לפני שעזב אותנו
לתמיד ונטמן באדמתה של
העיר אשדוד אותה כל כך אהב
ואותה בנה והקים.
ההיכרות שלי עם צבי החלה
בשנת  1995כאשר הייתי
לקראת שחרורי מהצבא ,רקדתי
עם בנו מיקי בלהקת המחול
"שלום ישראל" אשדוד ,אני
התעניינתי בפוליטיקה ובחיים
הציבוריים ומיקי חיבר בינינו,
מאז דרכנו כמעט ולא נפרדו,
גם כשהפסיד את מערכת
הבחירות בשנת  2008שמרנו
על קשר הדוק ,הוא היה מגיע
אליי למשרד והיינו מפליגים
בשיחות על כוס תה במים
פושרים (הוא לא אהב מים
חמים מדי) ,השיחות היו על
הכל מהכל ,יצאנו גם לא מעט
לבתי קפה ,ובנוסף כשביקש
הצטרפתי אליו לנסיעות
ולמפגשים עם אישים כאלה
ואחרים.
העבודה המשותפת שלנו
נפרשת על עשור שלם 1998-
 ,2008ולאחר מכן הקשר
המשיך עד יומו האחרון .בשנת
 2000הא מינה אותי ליועצו
לענייני צעירים ,לאחר מכן
בשנת  2005הוא מינה אותי
לראש לשכתו ,היינו צמודים
וקרובים ,24\7 ,מדי יום ,כל
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היום ,הוא היה האדם החשוב
בחיי אחרי הוריי ,טיפח
אותי ,לימד אותי ,ליווה אותי
בכל תחנה בחיים האישיים
והציבוריים ,הוא היה מנהיג
מדור הנפילים ,בעל שיעור
קומה ומהגדולים שידעה
המדינה והעיר אשדוד.
העבודה עם צבי דרשה המון
כח ותעצומות נפש ,הוא כיוון
גבוה ,לא פסח על אף תחום,
הלשכה הייתה פתוחה לכל
תושב ,הוא קיבל אזרחים
ברבע לשמונה ,מדי בוקר ,ואני
הייתי מקבל ממנו את רשימת
המטלות ,כל עובדות ועובדי
הלשכה היו מגויסים למצוא
פתרונות לבעיות שהובאו
בפניו ,כזה הוא היה ,אין דבר
שאין לו פתרון וכל בעיה תקבל
מענה ,ומה איתנו שאלנו ,זה
לא קשור אלינו אלא לרווחה
או למחלקות אחרות ,אז הוא
היה מחייך את חצי החיוך
שלו ,כאילו אומר ,לא חשוב,
תמשיכו לעבוד.
צבי היה לפני הכל אדם,
הרגישות שלו לאחר הייתה
אבן דרך בפועלו הציבורי
שנמשך  40שנה ויותר ,היו
הרבה אנשים שהוא שמר
איתם על קשר קרוב ,זו הייתה
גדולתו ,מעולם לא השיב פניו
של איש או אישה ריקם ,ובגלל
זה אהבו אותו ,אהבה חריגה בין
פוליטיקאי וראש עיר לציבור
תושביו ובוחריו.
לא הרבה יודעים אבל צבי
תרם מכספו האישי המון
לנזקקים ,ראיתי זאת במו
עיניי ,לא הייתה יד שהושטה
לכיוונו שלא קיבלה מענה,
והכל בצניעות ובשקט שכל
כך אפיין אותו.
משהו אישי שלא אשכח ,בשנת
 2007הוסמכתי כעורך דין,
הטקס היה בירושלים ,בצהרי
היום ,צבי הודיע לי מבעוד
מועד כי לא יצליח להגיע בשל
אילוצי לו"ז ,הבנתי וידעתי
(מאחר והלו"ז היה מוכתב
דרכי) ,נסענו כל המשפחה,
נרגשים ושמחים ,לפתע
כשאני ברכב בתוך ירושלים,
אני שומע צפירות ,מביט לצד
ורואה את אלברט הנהג וצבי
לידו פותחים את החלון וצבי
מחייך ואומר בקול" :עבדנו
עליך" "שאני לא אגיע לטקס

ההסכמה" ,הייתי נבוך אבל גם
בר מזל שנפלה בחלקי לעבוד
עם האדם הזה ,יחיד ומיוחד.
הוא הלביש לי שם את הגלימה
ומאז אני הולך עם ברכת הדרך
שלו.
צבי היה דמות משמעותית בחיי
וכך הוא יישאר במותו.
תהיה נשמתו צרורה בצרור
החיים.
זכיתי.

הלן גלבר נפרדת
מצבי ז״ל:
״אתגעגע לצבי
כחבר ,כמורה
דרך ,כמנטור
וכשותף לדרך״

הלן גלבר וצבי צילקר ז״ל

צבי הוא חבר ,מיום היותי ילדה
מאזור ו׳ שמעתי אודותיו ומהר
מאד ראיתי את ראש העיר שלי
בטקסי בית הספר שבא לברך ,
לו ידעתי שארבעים שנה אחרי
אהיה צבי ואנוכי נהיה חברים
כאלו קרובים הייתי עושה
משהו להקדים את החברות
הנפלאה הזו.
נפלה בידי הזכות לפני כעשרים
שנים להתחיל מסע ציבורי עם
צבי צילקר ,מתכנן ובונה העיר,
מן המסד ועד לטפחות.
בשנים האחרונות המפגשים
ביננו היו בתדירות גבוהה ,
 3-4פעמים בשבוע ,תוך כדי

שאנחנו משוחחים על הנושאים
הבוערים בעיר ,המשימות
והפעולות שצבי ביקש לקדם
וטרם הספיק.
פגישות אלו היו מעין צוואה
שהשאיר בידיי הנאמנות תוך
שמחמיא לי ואומר שהוא
מפקיד בידיי את המסמכים
וסומך עלי שאשלים את שטרם
הספיק .גם באחרית ימיו צבי
דאג לעיר ולתושביה .העיר
היתה בעורקיו והוא גמל לה
בחזרה.
הפגישות בבתי הקפה שהיו
בדרך כלל עניינים ופוריים
 ,נוכחתי לראות כי כל אדם
שני נעצר לברך ולאמר שלום,
לשוחח על מה שמפריע לו ועל
הגעגוע שחשו התושבים לצבי.
פעם אני משלם ופעם את אמר
צבי  ,אך פעמים רבות אמר
את שילמת בפעם שעברה
ולכן הפעם אני משלם למרות
שבמציאות כמעט תמיד כמו
ג׳נטלמן אמיתי צבי שילם.
כמעט כל ערב היינו הולכים
לאירועים ,מברכים ומתברכים,
מכבדים אוכלים את המנה
ראשונה ומיד צבי היה אומר
הולכים .על בסיס קבע ,היינו
נפגשים בביתי בשבתות
בשעות הבוקר ,אירחתי את
צבי בקפה ומאפה ודיברנו על
דברים ברומו של עולם ולאן
פני העיר.
המפגשים בשבתות היו קבועים
עד לפני כארבעה חודשים
שצבי לפתע לא הגיע  -באותו
בוקר שבת הזמנתי גם את
חברתנו המשותפת לילי כנפי ,
להפתעתנו הרבה צבי לא הגיע,
דאגתי מאוד ,כי צבי היה נוהג
להתקשר ולידע מראש בכל
פעם שלא יכל להגיע.
באותה שבת לא הודיע ולא
היה מענה .התקשרנו לחנה
אישתו היקרה שהודיעה לנו
שצבי נפל.
מאז המשכנו להפגש בביתו
עד לרגעיו האחרונים .צבי
היה צלול וחד לחלוטין עד
יומו האחרון והמשיך בדאגתו
לעיר ולעתידה.
סגירת המעגל היתה בשבעה
כאשר חנה ,הילדים ,הכלות
והנכדים ידעו על המפגשים
בינינו וסיפרו כי מפגשים אלו
היו חשובים מאוד לצבי והוא
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אמר להם שעל המפגשים עימי
הוא בשום פנים ואופן לא מוכן
לוותר.
אתגעגע לצבי כחבר ,כמורה
דרך ,כמנטור וכשותף לדרך
...ובעיקר למפגשים בינינו
בביתי בשבתות מהם למדתי
המון .ההשראה במחיצתו
מהווה עבורי אנרגיה להמשיך
ולשרת את הציבור שצבי כל
כך אהב.
כאשר ביקרתי אותו בימיו
האחרונים יחד עם בעלי צבי
אמר לנו שהוא מאוד אוהב
אותנו ,ומקווה להבריא בכדי
לחזור ולהפגש בשבתות.

הרב הראשי
לאשדוד ,הרב
שייינין :״היה
אהוב על כולם,
והיה אוהב
את כולם״׳

הרב שייינין וצבי ז״ל

לפני  38שנה עמדו להיערך
בחירות למשרת הרב הראשי
לאשדוד ,והייתי בין המועמדים.
צבי הודיע שהוא רוצה לפגוש
אותי .נפגשנו בביתו ,היתה
שיחה מלבבת במיוחד ,ונוצר
בינינו קשר נפשי .היות והועלו
נושאים ,כמובן בענייני דת,
וראיתי לפני חבר להשקפת
עולמי ,כפי שחונכתי שנים
בישיבה ,אותה הערכה לתורה,
לשומרי מצוותיה ולעוסקים
בלימודה.
הקשר הלך והתחזק במשך
השנים ,במיוחד כאשר נוכחתי
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לדעת שלבו של צבי מלא אהבת
הבריות ,מוכן להקריב מזמנו
לכל ציבור ולכל יחיד ויחיד,
ממש אותם ערכים שהטיפו לי
רבותי  -גדולי התורה.
מאוחר יותר ,נודע לי מפיו,
שאכן בצעירותו קיבל את אותם
ערכים במוסדות החינוך שבהם
למד ובבית אביו הצדיק .צבי
ראה בתפקידו כראש עיר ,גם
שליחות מיוחדת לבנות את
ארצנו  -ארץ האבות ,ולהיות
שותף להתגשמות פורתא של
התפילה הנאמרת מפיות עם
ישראל שלש פעמים ביום,
'קבץ נידחנו מארבע כנפות
הארץ' .ואכן ,אשדוד היתה
לסמל ולמופת של קיבוץ
גלויות במשך כל עשרות שנות
כהונתו.
ביום הזכרון לשואה ,מידי שנה,
הוא היה מופיע בפני ניצולי
שואה עולים חדשים שעדיין
לא למדו את השפה העברית,
ודיבר אליהם בשפה המובנת
להם  -שפת האידיש ,אותה
ספג בבית הוריו .היה ניכר בו
במעמד זה ,שהוא מרעיף על
אותם קשישים ,אהבה אדירה
מלב חם .נהניתי לפגוש אותו
בבית הכנסת (בעיקר בית
הכנסת המרכזי לבני אשכנז),
כאשר כיבדו אותו לעלות
לתורה לעליית 'מפטיר' ,היה
צבי קורא את ההפטרה ומדקדק
ומנגן בטעמי ההפטרה כותיק
ורגיל ,ולא הדיר את רגליו מכל
בתי הכנסת ,של כל העדות.
היה אהוב על כולם ,והיה אוהב
את כולם.

יגאל מזרחי,
מנהל לשכתו
וחבר :״הקפדת
תמיד על האמרה
׳והצנע לכת׳״

יגאל מזרחי וצבי ז״ל

הכרתי את צבי בשנת 78
,הגעתי מי-ם לנהל את המרכז
הקהילתי באזור ד׳ .בשנת 89
צבי מינה אותי כמנהל לשכתו
ומאז דרכינו לא נפרדו,
רוב תושבי העיר הכירו את
צבי כבונה ומתכנן העיר על
כל רובעיה ,אך לא הכירו את
צבי האדם ,אדם ערכי ,מעמיק
בחשיבתו ,תמיד רואה מספר
מהלכים קדימה כמו שחקן
שחמט.
צבי סבלת רבות בחודשים
האחרונים ,ראיתי זאת מקרוב,
בריאותך הלכה והידרדרה.
כתבו ויכתבו עליך עוד רבות,
בעיתונות ,ברשתות החברתיות.
צבי כמתכנן העיר ,צבי
האינג'ינר .ברצוני להתייחס
אליך כאדם  -הגדול מהחיים.
עבדתי איתך קרוב ל 25-שנה
ולמדתי מימך המון .הקפדת
תמיד על האמרה "והצנע
לכת" ,שבאה לידי ביטוי
בלבושך הצנוע ,בהתנהגותך
היום-יומית ,בטון דיבורך
וכמובן בשמירה על הקופה
הציבורית.
דלתך תמיד הייתה פתוחה בפני
הציבור הרחב .בשעת קבלת
קהל ישבת והאזנת ברוב קשב
לכל בעיה וניסית לעזור בכל
דרך אפשרית .מעולם לא נתת
לאדם היושב מולך את הרגשת
העליונות של "אני ראש העיר".
שוחחת תמיד בגובה העיניים,
גם לאחר יום עבודה גדוש
ועמוס .תמיד תהיתי מאיפה
הסבלנות .תמיד אמרת לי:
"בוא תמיד נחפש את המלאך
שבאדם".
שמירה על הקופה הציבורית
 זכור לי מקרה אשר מאפייןאת צניעותך .היה צורך
להחליף את הכיסא המרופט
שלך במשרד .ביקשת שאחפש
ואודיע לך מה מחירו .מחירו
היה  3,400שקלים .תגובתך
המיידית זכורה לי" :השתגעת?
אנו עוסקים בכספי ציבור .מצא
כיסא במקסימום  350שקלים!”
זכורים לי הדיונים לפעמים
מורטי העצבים בלשכתך.
חילופי הדברים בין הצדדים
לעיתים בצעקות רמות ואתה
מעולם אבל מעולם לא הרמת
קולך .ידעת תמיד לנתב את
הדיון לטובה העיר ותושביה.
עם השנים הפכנו לחברים

קרובים מאוד .כשאימי ז"ל
חלתה הפנית אותי למומחים
שונים והתעניינת יום יום
בשלומה .צבי היה איש של
אנשים ,תמיד דיבר בגובה
העיניים ,מעולם לא הרגשתי
הרגשה של התנשאות מצידו.
מתן בסתר לאנשים קשי יום
אשר היו מגיעים ללשכתו.
השתלבותו המיידית בכל
חברה ,זכור לי ביקורינו בסין,
יום שבת שעת בוקר מוקדמת,
צבי משתתף עם אלפי סינים
בשיעור טאי-צי' ,נו צבי איך
היה שאלתי ותשובתו הייתה
׳יגאל היה מצוין רק המוסיקה
הייתי מעדיף לשמוע את "לכה
דודי לקראת כלה״.
תחסר לי מאוד .אשדוד זכתה
למנהיג שהוביל אותה שנות
דור למה שהיא היום.
אשדוד זה צילקר  -וצילקר זה
אשדוד.
אסיים במשפט אשר אפיין
אותך וזו הייתה בעצם דרך
חייך" :כל האנשים יכולים
לגעת ,אבל לא כל האנשים
יכלים לגעת באנשים מבלי
לגעת בהם".
ליבי דואב וכואב .נוח על
משכבך בשלום .תהא מנוחתך
עדן.

משה דרור ,חברו
ומחבר ספר על
חייו של צבי
ז״ל :״נפלה לידי
הזכות לכתוב
את סיפור חייו״
לפני  38שנה עמדו להיערך
בחירות למשרת הרב הראשי
לאשדוד ,והייתי בין האמת
היא שקשה לתאר במספר
משפטים את צבי צילקר,
בכל היבט אפשרי .קשה לא
פחות לכתוב עליו בלשון
עבר .אבל צבי היה עבורי
אישיות בקנה מידה השונה
מן הדמויות הרבות שהכרתי
ופגשתי במסדרונות השלטון
המרכזי והמקומי בישראל.
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משה דרור וצבי ז״ל

צבי היווה עבורי דוגמה ומופת
לאדם שאהב אנשים .שהתייחס
לכולם תמיד בכבוד; שדיבר
עם כולם תמיד ובכל מצב
בגובה העיניים; שהקדיש את
יחיו לעבודה הציבורית ,אותה
ראה כשליחות חיים.
בחלקי נפלה הזכות לכתוב
את סיפור חייו בספר שייצא
לאור בקרוב .בעקבות הכתיבה,
ראיינתי עשרות בעלי תפקידים
בשירות הציבורי ,אך לא רק.
ראיונות שהמשותף להם הייתה
ההערצה הכמעט טוטאלית
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לאיש אשר ראה למרחקים
שאחרים לא השכילו לצפות;
לאיש אשר הצליח להגשים
חלום בדמותה של העיר שהוא
כה אהב – אשדוד.
במהלך כתיבת הספר קיימנו
מפגשים רבים ושיחות רבות.
ההדגשים עליהם הוא עמד היו
תמיד סביב הקביעה שהעשייה
הגדולה לא הייתה רק שלו אלא
של שותפים רבים .הוא דאג כל
הזמן להדגיש את ה"-אנחנו"
ולדחות את ה"-אני" .צבי ניהל
במהלך של יותר משלושה

עשורים עיר של עולים למען
עולים ,אותה הפך מיישוב
חולי-ובתולי ,לעיר החמישית
בגודלה בישראל .בזכות מזגו
הלבבי ,ויחסו הראוי והבלתי
אמצעי לבריות ,הוא זכה
לאהבתם והערצתם של רבים,
כהוקרה לאישיותו הייחודית.
דוגמה לכך ,זכורה לי היטב:
לפני חודשים אחדים ועם
הקטנת ההגבלות הארציות
בנוגע למגפת הקורונה ,הציע
לי צבי להיפגש בקפה "קירה"
שעל הר יונה ,ביום שישי
בבוקר .שם ,קבענו לשוחח על
אחד הפרקים של הספר .אבל
בסמוך להגעתנו לשם וכאשר
הבחינו בו יושבי המקום ,החלה
נהירה לכיוון השולחן בו ישבנו.
אנשים שאלו לשלומו ,לחצו
ידיים ואיחלו לבריאותו .זרם
הפונים לא פסק .לכן ,נאלצנו
לחזור הביתה בלי לעסוק
בענייני הספר.
שבוע לאחר מכן ,הציע
צבי להיפגש בשישי בבוקר
ב"קלמה" שעל שפת הים.
שם לדבריו האורחים יושבים
בחוץ אבל יש מקום סגור בו
נוכל לשבת ולעבוד בשקט.

הגענו למקום וכצפוי ,רבים
הבחינו בו .שוב החלה נהירת
האנשים שהגיעו לברכו .שוב
לא יכולנו לעסוק בענייני הספר
– מלאכה אותה השארנו לימי
אמצע השבוע .בעצם ,לא
הייתי אמור להיות מופתע מן
הפופולאריות של מי שעמד
בראשות העיר במהלכן של
שבע קדנציות .אבל מה כן
הפתיע אותי מאוד? דבריו
של צבי כלפי המברכים .לזה
הוא שאל לשלום הוריו ,לאחר
הוא שאל על מצב בריאותה
של אחותו ,ועם נוספים הוא
התעניין במצבם של נושאים
שונים בחייהם .קשה היה להבין
את מידת הזיכרון שנחוצה
הייתה לשלל השאלות של צבי
למברכיו .כששאלתי אותו איך
הוא זוכר את הפרטים הרבים
על כל כך הרבה מקרים ,הוא
ענה לי" :מה אתך ,אלה תושבי
אשדוד ,שלא אכיר אותם?".
עבורי צבי היה איש ציבור מזן
אחר .הוא באמת אהב לעזור
לאחרים ובכך עסק רוב ימי
חייו .דמותו תלווה אותי כאיש
נערץ שאת זכויותיו הרבות,
הרוויח ביושר.

