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ראיון  |  הדובר של חולדאי 
15 ממון |

ף | ק

 תל־אביב במספרים
תושבים 

386 אלף 
גיל ממוצע  

 33
הכנסה ממוצעת
  8,738 שקל

עובדים בעיר
1 מיליון איש

כלי רכב ביום
כ־500 אלף

עסקים קטנים
50 אלף

הגירה חיובית
2% בשנה

רווקים וגרושים
49%

גמלאים
16%

לתל־אביב
מאת נופר סיני

"כבר ארבע פעמים שלחתי שי־
'שירה על הדרך'  רים לתחרות 
דו־ פרטוק,  הלל  מתוודה  בתל־אביב", 
בר עיריית תל־אביב, "אבל הם אפילו 
הראשוני".  הסינון  שלב  את  עברו  לא 
השירים של פרטוק, 45, נשוי + שלושה, 
נשארו עמוק במגירה, אבל את האירו־
עים שהוא מארגן בתל־אביב כחלק מע־
בודת הדוברות שלו כמעט כולם מכי־
רים — אירועי העיר הלבנה, חג המוזיקה 
הבינלאומי, לילה לבן, שעת כדור הארץ 

ועוד רבים. 
דובר  בתפקיד  שינוי  חולל  פרטוק 
העירייה והפך אותו מתפקיד מסורתי של 
בעיקר — לתפקיד  עיתונאים  קשר עם 
של הפקת אירועים חווייתיים שמעשי־
רים את איכות חיי התרבות והפנאי של 
התושבים מצד אחד, ומעלים את קרנה 
של העיר והעירייה, מצד שני. ואכן, קשה 
להתעלם מתרומתם של האירועים הללו 
להוויה של תל־אביב בשנים האחרונות. 
הם הגבירו את הדופק של העיר והקנו 
עומק נוסף לסיסמה השחוקה "עיר ללא 
הפסקה". מצד שני, במסדרונות העירייה 
את  מזניח  פרטוק  כי  שטוענים  מי  יש 
תפקידו כמי שאמור לשקוד על הקשר 
עם התקשורת לטובת פעילות שמאדירה 
את שמו. זניחת הקשר עם העיתונאים, 
טוענים מבקריו, גרמה לפגיעה בתדמיתו 
של ראש העירייה, רון חולדאי, ועל רקע 

השניים  בין  היחסים  התערערו  גם  זה 
בשנתיים האחרונות.

כבר לא ייסע במכונית עם גג פתוח
כשמדברים עם פרטוק עולה השאלה: 
וח־ יצירתי  האם מדובר בדובר עירייה 

רוץ שמנצל את פרץ רעיונותיו לטובת 
שיווק מבריק של העיר, או בעצם באמן 
מתוסכל שמונע על־ידי הצורך להתב־

טא. "בגיל 30 חוויתי משבר", הוא מספר, 
"הבנתי שאני כבר לא אסע במכונית עם 
גג פתוח כשפלג הגוף העליון שלי בחוץ 
ומנופפים  עבר  מכל  עומדים  ואנשים 
לי  עוזרת  האירועים  יצירת  בהערצה. 
יוזם  בעקיפין להגשים את החלום. אני 
ומפיק אירוע, ואלפי, ולפעמים גם עש־

מגיעים  הארץ  מכל  אנשים  אלפי,  רות 
לקחת בו חלק". 

לא  וקשה  בהתלהבות  מדבר  פרטוק 
להאמין לו שהוא אוהב את מה שהוא עו־
שה. אחרת מה המוטיבציה שלו, המש־

כורת? "אני מרוויח 31,500 שקל ברוטו 
בחודש", הוא מנדב מבלי שנשאל, "אני 
לא אוהב כסף, אין לי דרייב לזה". בכל 

זאת, לא מדובר במשכורת רעב.
של   DNAה־ את  היטב  מבין  פרטוק 
תל־אביב. איך לא, בסמנו וי על שני הס־
עיפים הנחוצים בביוגרפיה של תל־אבי־

בי טיפוסי: נולד בפריפריה, וכל ילדותו 
נשא עיניו לעיר הגדולה. פרטוק הגיע 
מאם כל הפריפריות — קריית־שמונה, 
ואכן חלם תמיד לחיות בתל־אביב. הוא 

 840 קו  לוקח  הייתי   13 "מגיל  מספר: 
קו־ לתל־אביב,  ונוסע  מקריית־שמונה 

ג'ינסים  גבוהות,  נעליים  אלבומים,  נה 
מנסה  הייתי  אנגליים.  מוזיקה  ומגזיני 
בקריית־שמו־ שלי  החברים  עם  לדבר 

נה על התיאוריה של מיק ג'אגר וקית' 
ריצ'רדס על לצבוע את החיים בשחור, 
והם לא היו מבינים על מה אני מדבר. 
חיכיתי לשנייה הראשונה שבה תהיה לי 
לעבור  שאוכל  כדי  כלכלית  עצמאות 

לתל־אביב". 
יום אחרי השחרור מהצבא ארז פר־

לתל־אביב.  והגיע  מיטלטליו  את  טוק 
אחרי שעשה תואר שני במדעי המדינה, 
עבר שורה של תפקידים, כמו יועץ תק־

שורת של סגן שר הביטחון אפרים סנה, 
ממלא מקום דובר משרד הביטחון, חבר 
בצוות שהריץ את אהוד ברק לראשות 
הממשלה ב־99' ודובר העמותה לאירועי 
כשמונה  לפני  למדינה.  ה־50  שנות 
שנים, בסמוך לבחירתו של רון חולדאי 
לראשות עיריית תל־אביב, הוא התמקם 

בכס דובר העירייה. 
משרטטת  הזו  הביוגרפיה  פניו,  על 
איש  מעין  של  אפורה  דמות  מאליה 
השר  הממשלה,  ראש  של  נצחי  צללים 
או ראש העיר. ואולם מי שמתקרב לפר־

טוק מבין שחליפת הדובר הקלאסי היא 
אשליה אופטית. פרטוק, לעולם בג'ינס 
הנשי"  ל"צד  היטב  מחובר  ובטי־שירט, 
שלו: לדבריו, הוא פועל הרבה על סמך 
אינטואיציות, "מרגיש אנשים מהבטן", 

סולד מאנשים "טיפשים ואיטיים", ומק־
נח את המורכבות בחיבה עזה לאופנועים 
 .(R750 הוא מתנייד על אופנוע סוזוקי)

"אני עונה לציבור ולא לעיתונאים"
את תחילת דרכו המקצועית כדובר 
עיריית תל־אביב מתאר פרטוק: "כשחו־

לדאי התחיל, המערכת העירונית הייתה 
רעוע  היה  הדוברות  ומערך  מסורבלת 
עזבו  בתפקיד  שקודמיי  לאחר  ביותר, 
אחרי קדנציות קצרות ולא ממצות. אני 
הפכתי את מערך הדוברות לגוף שעובד 
שבוע,  סופי  כולל  היום,  שעות  מרבית 

ועונה לציבור ולא לעיתונאים". 
במקום לעבוד מול המקומונים — אמ־

דובר  עבור  הרלוונטיים  התקשורת  צעי 
עירייה — החל פרטוק לעבוד מול הת־

המקומית  "התקשורת  הארצית.  קשורת 
הייתה מאוד לא מפרגנת, ואילו התקשו־

רת הארצית הייתה צמאה לאייטמים על 
העיר", הוא מסביר. אולי כי מרבית העי־

תונאים והעורכים מתגוררים בעיר, ואולי 
כי העיר הלכה וחיזקה את מעמדה כבירה 

התרבותית והכלכלית של ישראל. 
"אחרי שעשיתי סדר בנוהלי העבודה 
בלשכת הדובר, הבנתי שמתרחשת בתל־
אביב מציאות שאני צריך להבליט ול־

תקשר כמה שיותר", הוא ממשיך. "לפני 
עשרות  הוציא  חולדאי  רון  שנים  שש 
אבל  יפו,  ופיתוח  שיפוץ  על  מיליונים 
בעיתונות  הד  לזה  היה  שלא  הרגשתי 
המקומית והארצית. זה היה מאוד מת־

יכול  אני  איך  מעט  לא  וחשבתי  סכל, 
יצרתי  זה.  את  לסקר  לעיתונות  לגרום 
מיפו', ששילב  'טעימות  אירוע שנקרא 
בין הקולינריה של יפו למסלולי תיירות 
בעיר.  אמנים  בבתי  לסיורים  ייחודיים 
האירוע משך קהל ליפו המשוקמת, וזה 
קטנה.  לא  תקשורתית  בחשיפה  לווה 
לחשוף  ביותר  הטובה  שהדרך  הבנתי 
דרך  היא  העירייה  של  המדיניות  את 
אירועים שמשלבים חוויה ומפגש בלתי 
המסר שאנחנו  עם  הציבור  של  אמצעי 

רוצים להעביר".
על  הפטנט  את  ליישם  החל  פרטוק 
תל־אביב  שעיריית  אחרים  נושאים 
רצתה לקדם. למשל, שבילי האופניים. 
"תל־אביב הייתה הרשות הראשונה שס־

ללה שבילי אופניים כפתרון תחבורתי", 
לעיתונות,  הודעה  "הוצאנו  אומר.  הוא 
אבל זה לא קיבל כל הד. כך נולד אירוע 
העיר על אופניים (שנערך השנה זו הפעם 
השישית כבר — נ"ס), שכלל הפנינג על 
אופניים למשפחות וילדים. כשזה קיבל 
שדוברות  הבנתי  מהתקשורת,  היענות 
להתקיים  יכולה  לא  מודרנית  עירייה 
לעיתונות.  הודעה  הארכאי של  בסגנון 

היא חייבת לעבור אבולוציה". 

"למתג עיר זה כמו למתג יוגורט"
החשיב־ באבולוציה  המפנה  נקודת 

תית שעבר פרטוק אירעה ביוני 2004, 
כאשר חולדאי הניח על שולחנו מכתב 
והתר־ מאונסק"ו, ארגון החינוך, המדע 
בות של האו"ם, שמכריז על העיר הל־

תרבות  מורשת  כאתר  בתל־אביב  בנה 
עולמית (מדובר במתחם לב העיר שבו 
הבאוהאוס).  בסגנון  שנבנו  בתים  אלפי 
"דוברות רגילה הייתה לוקחת את המ־

כתב ומוציאה הודעה לעיתונות", אומר 
פרטוק, "אני באתי למחרת לחולדאי עם 
שימתגו  אירועים  של  לסדרה  רעיונות 
מו־ בעלת  הלבנה,  כעיר  תל־אביב  את 

רשת אדריכלית היסטורית, וכאטרקציה 
קראנו  ובינלאומית.  לאומית  תיירותית 
עם  מסתובבים  'התל־אביבים  לקמפיין 
אירו־ והפקנו פסטיבל  הראש למעלה', 
מיתוג  לדבריו,  שבוע".  שנמשך  עים 
העיר כעיר הלבנה העלה את מחירי די־

רות הבאוהאוס בעיר. 
פרטוק אומר שמאז סוף שנות ה־80 
תל־אביב הייתה אמנם עיר ללא הפסקה, 
אבל התהודה של אירועי העיר הלבנה 
גרמה לו לחשוב שהדימוי של תל־אביב 
צריך לעלות כיתה: "הבנתי שלמתג עיר 
זה כמו למתג יוגורט, והתחלתי ללמוד 
הוביל  זה  הערים".  מיתוג  נושא  את 
היו  לתהליך מתודי, שחלק מתוצאותיו 
הבול־ הערכים  את  שהדגישו  אירועים 
טים בחזון העיר, בהם פתיחות, סובלנות 
הוא  האירועים  אחד  וקוסמופוליטיות. 
כבר  שנערך  הבינלאומי,  המוזיקה  חג 
המוזיקה  חג  של  במסורת  שנים  שלוש 
הנערך בצרפת, ובמסגרתו מופיעים הר־
כבים מוזיקליים שונים במקומות שונים 
אופרה  הופעת  הוא  נוסף  אירוע  בעיר. 
חינם.  אליה  שהכניסה  הירקון  בפארק 
אירועים נוספים שמתקיימים מדי שנה 
כבר כמה שנים: שבוע בריאות בעיר הג־
דולה, שכולל סדרת אירועים ופעילויות 
חינם בתחום הבריאות, ומיזם "שירה על 
הדרך", שכולל אירועים שונים בתחום 
השירה, תחרות שירה, ובמסגרתו נתלים 
בשדרות  המשוררים  מיטב  של  שירים 
העיר, על תחנות האוטובוס ואפילו על 

גבי משאיות הזבל. 
"כמי שבא מקריית־שמונה", מסביר 
תר־ אירועי  לייצר  לי  "חשוב  פרטוק, 

בין  הרחב,  לקהל  פתוחים  שיהיו  בות 
אם הוא מתל־אביב, מקריית־שמונה או 
זו הסיבה שאנחנו מפרסמים  מדימונה. 
את האירועים במדיה הארצית ולא רק 

המקומית".
הלילה  באירועי  פרטוק  עם  בילינו 

וזכה  ביולי  ב־3  השנה  שנערך  הלבן, 
לכיסוי תקשורתי מרשים. פרטוק התה־
לך כחתן בדרך לחופתו, נרגש מהמוני 
האנשים שהתהלכו בעיר. "הנה ג'יפ של 
ערסים שהגיעו מחוץ לתל־אביב", הוא 
כל  לעצמם:  אומרים  הם  "בטח  צוהל, 
התל־אביבים האלה באו לשמוע שירה". 
לא  הסתם  מן  פרטוק  של  שמחתו 
הייתה שלמה, גם אם לא הסכים להודות 
בכך, מאחר שלא היה זה שהתלווה לחו־
של  השונים  באירועים  בסיורים  לדאי 
חולדאי  אל  שהתלווה  מי  לילה.  אותו 
היה שבי מזרחי, ראש מחלקת אירועים 
פר־ את  כששאלנו  תל־אביב.  בעיריית 
טוק מדוע, ענה: "אני נותן לו את הכבוד 

להסתובב עם רון, אחרי הכל הוא הפיק 
את האירועים".  

"פרטוק ממתג את עצמו"
כן, היחסים עם חולדאי הם עוד עניין 
שקצת מקלקל את השמחה. פרטוק עצמו 
העיר  לבין ראש  בינו  מתעקש שהיחסים 
מצוינים, אבל זו לא התמונה שעולה מדב־
רי גורמים שעבדו עם השניים. "בשנתיים 
במערכת  הידרדרות  הייתה  האחרונות 
היחסים ביניהם", מספר גורם שעבד בקר־
בתם, "כנראה כי חולדאי ראה בעין לא יפה 
את הקידום העצמי של פרטוק. אחרי שנים 
של עבודה מאחורי הקלעים, פרטוק החל 
לדברי  עצמי".  מיתוג  של  תהליך  במעין 

אותו גורם, העובדה שפרטוק לא קיבל את 
תפקיד מנכ"ל אירועי חגיגות המאה לעיר 
שייערכו ב־2009, מינוי שחשק בו מאוד, 

היא פועל יוצא של הצטננות היחסים.
נראה שגם עם מקורבים ואנשים הכ־
פופים לו יחסיו של פרטוק לא פשוטים. 
לא  לדבר  יכול  הוא  מתעצבן  "כשהוא 
יפה, ואז אומרים עליו שקפץ לו הקריית־
בסבי־ שעבדו  אנשים  אומרים  שמונה", 
גם  נמתחת  הביקורת  אך  הקרובה.  בתו 
על התנהלותו המקצועית. לדברי הגורם 
שעמו שוחחנו, עיתונאים שעובדים מול 
פרטוק מתלוננים על עיסוק יתר בהפקת 
אירועים תדמיתיים, מה שמשאיר לו מעט 
מאוד זמן להתעסק עם תשובות לעיתו־
נאים. "אחת ההוכחות לכך", אומר אותו 
גורם, "היא שלמרבית העיתונאים המו־
ניציפליים אין את מספר הטלפון הנייד 
שלו, כי הוא לא רוצה לדבר עם עיתו־
נאים". לדבריו, השיווק, הפרסום והאירו־
מהדוברות  יותר  הרבה  לו  חשובים  עים 
עצמה, מה שגרם לכך שחולדאי ספג מכה 
את  שמתחזק  מי  שאין  כיוון  תדמיתית, 
הקשר עם העיתונאים. "נמאס לו להיות 
דובר, נמאס לו מהעבודה השחורה, הוא 

רוצה את אור הזרקורים", אומר הגורם. 
פרטוק אומר בתגובה: "כל מה שאני 
עושה הוא בידיעתו ובגיבויו המוחלט של 
חולדאי". בניגוד לדיבורים על יחסים צו־
ננים, הוא מחמיא לחולדאי: "הוא איש עם 
אתה  לעייף.  יכול  וזה  גבוהות,  דרישות 
גומר משהו, אבל הוא כבר בודק מה לא 
היה בסדר ואיך מתקדמים. הענייניות שלו 
יכולה להיות לפעמים פוגעת, וגם העו־
בדה שמספרים לו סיפור ובמשפט השני 
הוא כבר קולט ומקצר אותך". על הטענה 
המסורתי  הדוברות  זניחת תפקיד  בדבר 
לטובת עיסוק באירועים הוא אומר: "אני 
פקיד שבא בבוקר לעבודה ואומר לעצמו 
איך היום אני לא אהיה פקיד. כי מערכת 
בירוקרטית שמכניסה למסלול של חשי־
היצירתיות  את  מוחקת  פקידותית,  בה 
ואת החדשנות. בכל מערכת צריך אנשים 
כמוני, לא פקידים שנמצאים במסלול של 

ישיבות ומזכרים".
רון חולדאי מסר בתגובה: "אני מאוד 
מרוצה מהלל פרטוק. כל מה שנאמר על 
היחסים בינינו הוא קשקוש. דובר העירייה 
מנכ"ל  להיות  אמור  היה  לא  מלכתחילה 
חגיגות המאה, ולכן בחרו במישהו אחר. דו־
ברות העירייה עושה עבודה מצוינת. הדי־
מוי שלי לא מושפע רק מעבודת הדוברות. 

הוא קשור רובו ככולו בעשייה שלי".

"אסור לי להתערב בבחירות"

נופר סיני

חולדאי לקראת  בקמפיין שמנהל 
הבחירות הקרובות לראשות העירייה 
עי־ פקיד  בהיותו  חלק.  אין  לפרטוק 
הבחירות  בענייני  המעורבות  רייה, 
אסורה עליו. לדברי נסים דואק, מנהל 
קמפיין הבחירות של סיעת תל אביב 
מקפיד  חולדאי  חולדאי,  בראשות   1
על כך. "בסוף אחת מהישיבות שלנו 
דואק,  מספר  פרטוק",  גם  נכח  שבה 
"רון פנה אליו ואמר: התחילה ישיבת 

בחירות, צא מהחדר". 
פרטוק: "אין לי חלק בקמפיין הב־
חירות של חולדאי, ופעילות הדוברות 
בעת הזאת לא קשורה לבחירות. מצד 
שני, אני אמון על הסברת התנהלות 
העירייה, ומטבע הדברים ישנה חפי־
למדיניות  העירייה  מדיניות  בין  פה 

ראש העיר. במסגרת מערכת היחסים 
שלי עם רון, אני אומר לו לפעמים את 
בי־ לפעמים  לי  ויש  האישית,  דעתי 
קורת על ההתנהלות. אני רוצה לה־
ואני  הבחירות,  במערכת  דברים  זיז 
מאוד מתוסכל שאני לא יכול. אולי 
זה בגלל האופי שלי, מראים לי משהו 

ואני ישר רוצה להשתלט, אבל 
עירייה  פקיד  אני  לי.  אסור 
לכל דבר, ואסור לי להתערב 

בבחירות". 
זאת  עם  מודה  פרטוק 
הפ־ על  לשמור  שקשה 

אופי  וגם  מוחלטת,  רדה 
בתקופת  משתנה  הדוברות 
בחירות. "במערכת בחירות 

היא  התקשורת  של  הנטייה 

לעסוק יותר בנושאים פוליטיים צי־
בוריים. אם ישאלו מדוע לא משפצים 
בית־ספר או חניון, זה ישר ית־
קשר למדיניות הכוללת של 
נו־ השאלות  העיר.  ראש 
שאות אופי יותר קנטרני".  
הת־ על  נשאל  כשהוא 
מודדותו של ח"כ דב 
מול  מחד"ש  חנין 
מוכן  הוא  חולדאי, 
"עצם  לומר:  רק 
היא  ההתמודדות 
חו־ אני  מעניינת. 
חנין  שמול  שב 
חול־ של  העשייה 
בול־ מקבלת  דאי 

טות".

פרטוק: "בגיל 30 
חוויתי משבר. הבנתי 

שאני כבר לא 
אסע במכונית עם גג 

פתוח כשפלג 
גופי העליון בחוץ 

ואנשים עומדים מכל 
עבר ומנופפים 

בהערצה. יצירת 
האירועים עוזרת 

לי בעקיפין 
להגשים את החלום"

צילום: יריב כץ

פרטוק: "אני פקיד 
שבא בבוקר לעבודה 

ואומר לעצמו איך 
היום אני לא אהיה 
פקיד. כי מערכת 

בירוקרטית שמכניסה 
למסלול של 

חשיבה פקידותית, 
מוחקת את היצירתיות. 

בכל מערכת
 צריך אנשים כמוני"

פרטוק על חולדאי: 
"הוא איש עם דרישות 

גבוהות, וזה יכול 
לעייף. אתה גומר 

משהו, אבל הוא כבר 
בודק מה לא היה 

בסדר ואיך מתקדמים. 
הענייניות שלו יכולה 

להיות לפעמים פוגעת"

צילום: אילן ספירא  
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הלל פרטוק, דובר עיריית 
תל�אביב, הפך בשנים האחרונות למפיק 

סדרתי של אירועי ענק לתושבי 
העיר • פקיד יצירתי שמעלה את קרנה 

של העיר, או אמן מתוסכל 
שמחפש את אור הזרקורים?

שיר הלל

הלל פרטוק. פועל על סמך אינטואיציות

דב חנין

רון חולדאי
צילום: דנה קופל

מרוץ לילה לבןשירה על הדרך

:? העיר על אופנייםאירועי לילה לבן

המרוץ לראשות העירייה

הפרויקטים 
של הלל פרטוק 

בתל־אביב

צילום: דנה קופל

כלכלה

לילה לבן עיריית תל אביב

צילום יעל צור

רונה בסר-הרפז

סגנית הדובר/ עיריית תל-אביב יפו

03-5218108
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