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פריזאי,  שיניים  רופא  טייב,  ז'יל  את  כירו 
סיוע  עמותות  מייסד  מצליח,  עסקים  איש 

נלצה"ל ומדינת ישראל וחובב גדול של מדי
ננת היהודים בכלל ונתניה בפרט, שאם רק תי

תנו לו הזדמנות, הוא ישמח להשמיע את קולכם 
בפרלמנט הצרפתי. בימים האחרונים עובר טייב ברחבי העיר 
במסגרת מסע בחירות לפרלמנט הצרפתי ומתנהג כאילו הוא 

נמטייל בעירו. "גדלתי בעיר הזו ואני מכיר אותה טוב ואת אנ
נשיה, ועכשיו לראשונה אוכל לייצג את האנשים הללו בצר

פת", אומר טייב בגאווה. 
הצר לפרלמנט  הבחירות  בצרפת  יתקיימו  הבא  נבחודש 

פתי, כשלראשונה בהיסטוריה מאפשרת ממשלת צרפת את 
שריונם של 11 מקומות בפרלמנט המיועדים לנציגויות העם 

הצרפתי ברחבי העולם.
מתוך רצון להביא ייצוג של העם הצרפתי הפזור באשר 
11 אזורים שונ -הוא, חילקה הממשלה הצרפתית את העולם ל
8 תוכלו למצוא את טורקיה, יוון, קפנ  נים, כשבאזור מספר
ריסין, מלטה, הוותיקן וישראל. בכל אזור 8, רשומים כ-120 
68 אלף מתוכם מתגונ -אלף בעלי זכות הצבעה צרפתיים, כש

ררים בארץ הקודש ו-30 אחוזים הינם תושבי העיר נתניה. עם 
אחוזים כאלה אין זו הפתעה שעבור טייב הפכה נתניה הפכה 

למוקד מרכזי במסע הבחירות. 

קו נתניה-פריז
טייב, בן ה-55, יליד העיר טוניס החל את הרומן שלו עם 
נתניה כבר מגיל צעיר. "כל המשפחה של אבא שלי עלתה 
לארץ בשנת 1949 מיד עם קום המדינה, המשפחה שלי עזבה 
את טוניס כשהייתי בן 5 ומאז אנחנו כל הזמן על קו נתניה-

פריז".
את שנות נעוריו עשה בבירה הצרפתית כשהוא מגיע לעיר 

נמספר פעמים בשנה במטרה לבקר את משפחתו הענפה המו
נה עשרות קרובים המתגוררים ברחבי העיר, כשלאורך שנות 

נהתבגרותו הוא יונק את אהבת ישראל מהוריו: "אנחנו גדל
נו בציווי ציוני עם אהבת ישראל גדולה מאוד. הדבר הראשון 
שלימדו אותנו תמיד היה לחשוב מה אפשר לעשות בשביל 

נישראל כשלא גרים בה. התחלתי ללמוד רפואת שיניים וכס
טודנט הקמתי מספר עמותות למען ישראל".

עם סיום הלימודים הקים את ארגון ASI, עמותה לסיוע 
למדינת ישראל שבמסגרתה גייס כספים רבים למען צה"ל, 
מדינת ישראל בכלל ונתניה בפרט. בין הפרויקטים שעשה 
ניתן למצוא את הקמת בית החייל בקריית שמונה, עריכת 

נערבי חג מדי שנה למאות חיילים בודדים וסיוע לחיילים בו

דדים.
בין היתר פועל טייב רבות בתחומי נתניה אותה הוא מכיר 
לאורכה ולרוחבה: "במסגרת פרויקט שנתי שאנחנו עושים, 

נאני מביא לכאן מטוס מלא ברופאי עיניים, ציוד רפואי ומכ
שור, ומגיע לשכונות מצוקה ודואג לעשות משקפיים לאנשים 
מעוטי יכולת, בנתניה ערכתי את הפרויקט הזה כבר פעמיים 
בשכונת אזורים וחילקנו שם 8,000 זוגות משקפיים. זה היה 
ממש מרגש, ילדים אתיופים יצאו בוכים כי בפעם הראשונה 
הם ראו כמו שצריך, הם לא ידעו אפילו שיש להם בעיה והם 
לא רואים טוב. בבית הספר שלהם המורות היו בטוחות שהם 
דפוקים, ולא ידעו לאבחן את הבעיה שלהם כפי שניתן היה 
בצורה כל כך פשוטה. אנחנו גם דואגים לחלק מדי שנה ציוד 
לבתי הספר למשפחות נזקקות ולחלק תלושים לחגים בעיר. 
זו העיר  בכל פעילות שאנו עושים אנחנו מגיעים לנתניה. 

נשגדלתי בה ואני מכיר הכי טוב ולכן תמיד חשובה לנו השו
תפות עם העיר".

ייצוג לאוכלוסייה הצרפתית
לאלו מכם המחפשים אישור לחיבורו של טייב עם נתניה, 
תספיק הליכה קצרה לצידו לאורך כיכר העצמאות, בה הוא 

מתהלך כאילו הייתה פריז בואכה שאנז אליזה.
הוא מפזר נשיקות לעוברים ושבים, מקדיש זמן לכל אחד 

נואחת מיושבי בית הקפה ומעטים האנשים שלא מזהים את נו
כחותו המרשימה באזור.

בבחירות אשר יתקיימו כאמור בחודש הבא, צפויות לקום 
בנתניה שתי קלפיות, דבר אשר יכול להעיד על הכוח של 
הציבור הצרפתי בעיר, ועל יכולתו בפעם הראשונה לבחור 
אדם אשר ייצג את האינטרסים שלו מול הממשלה הצרפתית: 

נ"יש פה הזדמנות חד פעמית, זו פעם ראשונה שאפשר להצ
נביע ולתת ייצוג לאוכלוסייה הצרפתית בארץ. המדינה נות

נת מנדט שאסור לפספס אותו, זה משהו שאנשים חלמו עליו 
במשך שנים", מסביר טייב.

בפרלמנט הצרפתי רעיונותיו לא תמיד מתקבלים בברכה, 
נוהמצע שלו המבוסס על דאגה למדינת ישראל, לצה"ל ולז

כויות העם הצרפתי בגולה, נענה לא פעם בהרמת גבה: "זאת 
נפעם ראשונה שציוני אמיתי כמוני רץ לפרלמנט וכל המפ

לגות בצרפת מסתכלות על הסיפור שלי ולא מקבלים את זה 
שאדם עם עמדה ציונית מובהקת כל כך יהיה בפרלמנט".

בעשור האחרון נרכשו דירות רבות בעיר על ידי תושבי 
חוץ, כשרבים מהם הינם צרפתים, שעמדו במרכזו של דו"ח 
ועדת טרכטנברג והיוו מוקד לכעס מצד ישראלים רבים אשר 
האשימו אותם בעליית מחירי הדיור: "הרכישות של תושבי 

ה
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באזור

חוץ מהוות אחוזים בודדים בשוק הנדל"ן, אנשים מדברים על 
נהצרפתים בנתניה כי יש פה כמות גדולה יחסית, אבל הצר
נפתים פה הם לא הבעיה למרות שהכי קל להפנות את האצ

בע לכיוונם. הבעיה היא בפערים הגדולים במדינה ובחלוקת 
משאבים לא נכונה. אנשים מדברים על דיור דה לוקס ולגור 
בתל אביב, אבל הבעיה האמיתית היא שאין אפשרות לשום 
מגורים; שחייל מסיים צבא ואחרי שנתן שנים למדינה צריך 
לחזור הביתה להוריו, זה לא הסיפור של הצרפתים אלא של 

נמדינת ישראל שצריכה לתת לתושבים מה שמגיע להם. בצר
פתית יש פתגם שאומר שזה העץ שמסתיר את היער. זה טעות 

לבוא ולהגיד שזה מגיע מהצרפתים".

לא כולם עשירים
טייב מעלה מנגד בעיה אחרת שלא הייתה ידועה לציבור 

נבישראל, והיא נובעת מדימויו של העם הצרפתי בארץ הקו
דש כבעל הון רב: "הצרפתים בנתניה זה לא רק הדימוי שנדבק 
להם, יש את אלו שגרים על קו החוף ויש את כל השאר. יש פה 
בעיר עולים מצרפת שהם עולי מצוקה וזה לא דבר שמדברים 
עליו, כי בדימוי הישראלי הצרפתים הם עשירים, אז הרשויות 
עוזרות למקרי מצוקה אתיופיים ורוסיים וזה החליש מאוד את 

אותם צרפתים שזקוקים לסיוע גם כן ולא זוכים לו".
נאחת ממטרותיו של טייב היא קידום האינטרסים של הצ

רפתים בעיר והפערים התרבותיים והכלכליים שהם חווים לא 
פעם בעקבות המעבר לנתניה: "יש לנו הרבה תוכניות לסיוע, 

ניש לנו חבר'ה שדואגים לתנאי המס שלהם מול הממשל הצ
רפתי, יש את הנושא שתעודות מקצועיות להן זכו בצרפת לא 
תקפות בארץ. אנחנו הולכים בקרוב להקים בנתניה בית אבות 

נעבור הצרפתים כשממשלת צרפת תשתתף במגורים של הק
שישים, כפי שנהוג בצרפת. אנחנו רוצים לתת מערכי תמיכה 
לצרפתים בעיר. יש פה בעיה גדולה עם השפה והתרבות, יש 
כאן אוכלוסייה שלא תמיד יש לה חיי תרבות או איפה לבלות 

נבערב. אני חושב שלעיריית נתניה חשוב מאוד לקדם את הנו
נשא, הם מגדילים את האוכלוסייה בחומר אנושי איכותי, דוק

טורים, עורכי דין וכדומה, זו אוכלוסייה שמעשירה את העיר 
באיכות שלה ובשביל נתניה זה רווח נקי".

נרוב חייו עסק טייב בפעילות ציבורית, ולאורך שנות פעי
נלותו צבר חברים רבים בקרב בכירי הממשל והצבא אשר תו

אורחים  הם  וראשי ממשלות  רמטכ"לים, שרים   - בו  מכים 
בפסח האח עורך, כשרק  באירועי ההתרמה שהוא  נקבועות 

רון השתתף ראש הממשלה בנימין נתניהו בארוחת ליל סדר 
שערך טייב למאות חיילים בודדים.

גבית מצד הממשל הישראלי, מקווה  זוכה לרוח  כשהוא 
נטייב כי גם הציבור הצרפתי בעיר יחבור אליו לקראת הבחי

רות לפרלמנט ויצביע למענו: "אני עושה כבר עשרות שנים 
דברים למען הציבור מתוך תחושת שליחות. ההבדל היחיד 
הוא שהפעם אני אעשה את זה עם מנדט. הצרפתים בנתניה הם 
מזמן כבר לא תת מגזר, הם מגזר בפני עצמו. מועמדים אחרים 
מדברים כל הזמן על מה עם יעשו אם ייבחרו. אני כבר עשיתי, 

עושה ומתכוון להמשיך ולעשות". 

הקשר 
הצרפתי 

המשפחה המורחבת המתגוררת בנתניה והאהבה לעיר לא הותירו ספק 
לז'יל טייב מפריז שבמסע הבחירות לפרלמנט הצרפתי הוא יתמקד 
דווקא כאן | לראשונה מאפשרת ממשלת צרפת נציגות בפרלמנט 
לתושבים הפזורים ברחבי העולם | עופר רוזנבאום ליווה את טייב 
בסיור פוליטי בכיכר העצמאות והרגיש כאילו הוא מתהלך בשאנז 
אליזה | "זו הזדמנות ראשונה של האנשים בעיר להשפיע, גדלתי 

בנתניה וחשוב לי לעזור לתושביה" 

|  עופר רוזנבאום || צילומים: מור כוכבי  | 

הצרפתים בנתניה: 
"תומכים בטייב"

רחובות מרכז העיר בכלל וכיכר העצמאות בפרט 
עמוסים בדוברי צרפתית אשר פוקדים את בתי הקפה 
והמסעדות. עבור רבים מהם מהווה טייב סיכוי אמיתי 

להגנה ושמירה על זכויותיהם כאזרחים צרפתיים הגרים 
מחוץ לגבולות המדינה. "כולנו כאן מכירים את ז'יל", 

אומרת מארי זיתוני המתגוררת בעיר. "הוא עושה המון 
למען הצרפתים בישראל ובכלל למען מדינת ישראל 
וצה"ל, אנחנו מאמינים שהוא יכול לסייע ולשמור על 

הזכויות שמגיעות לנו מהממשלה הצרפתית, וגם לתמוך 
ולקדם אותנו כציבור צרפתי בישראל".

עבור הצרפתים המתגוררים בעיר, הבחירה בטייב 
היא כמעט טבעית, שורשיו המשפחתיים נטועים עמוק 

בנתניה, והוא מבקר את הקהילה הצרפתית בעיר לעתים 
תכופות. "הוא המועמד היחיד שאנחנו ממש מכירים 

ויודעים שהוא רוצה בטובתנו, אנחנו רוצים לבחור בו 
כי הוא כמונו ומגיע מאיתנו. אף מועמד אחר לא משקיע 

בנו ובמדינת ישראל באותה הצורה ולכן אנחנו נמשיך 
ונתמוך בו", אומרים תושבים. 

"זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה של העם הצרפתי 
שתהיה לנו, תושבי החוץ, האפשרות לבחור אדם שייצג 

אותנו בממשלה ", אומר בגאווה פרנק טובול. "לכן אנחנו 
רואים השנה בבחירות לפרלמנט כדבר מאוד חשוב, 

והדריכות לקראתן בקרב הציבור הצרפתי החי מחוץ 
לגבולות צרפת היא גדולה מבדרך כלל. אני מאמין 

ומקווה שז'יל באמת ייבחר בסופו של דבר, אנחנו מכירים 
אותו ואת פועלו כבר שנים ארוכות, מכירים את כל 

משפחתו, ונשמח מאוד אם הוא יהיה זה שייצג אותנו 
בפרלמנט הצרפתי".

ז'יל טייב. מרגיש 
בנתניה כמו 

בבית 


