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״אני

חושבת

שהשתנתה

התפיסהכלפי

הצעיריםבעיר .הקמנו את

פורום הצעירים ,הוקם מרכז
לצעירים,
שעדיין לא מספיקים ,אבל זוהתחלה.פעלנו לחזק

שדרת ברים ,אירועי

תרבות

והצורך

לשמר ולאלבנות,

שיקום אזור

התעשייה והחזרתולמוביל

בארץ ,פיתוחוהגדלת מרכז הצעירים והתכנים שבו תוך קידום צעי־
$TS1$צעירים$TS1$

$DN2$צעירים $DN2$בעיר בכל
רים
צעירים ביזמות
$DN2$החניה $DN2$בחינםלתושבים
ניה
לסטודנטים ,במענקי ספורט ,בהרבה מאוד תחומים.
בעיר ,במלגות
מעונות \ 717ודנ \ים ,פיתוח מרכז
ולפרויקטים .באנו
רעיונותליוזמות
העירוני .היינו עם מנדט אחד
צעירים היום נמצאים על סדר היום
לעבוד,לפעולולשנות .עבדנו
החופים
הצעירים ו¥/מירה
קשה כדי שהציבור יבחר אותנו .חובת ההוכחה היא
מוגבלת .עכשיו אני בטוחהשנוכללהשפיע ושירגי־
$TS1$ושירגישו$TS1$
והשפעתנו היתה
עלינו .אנחנו צעי־
$TS1$צעירים$TS1$,
לאכזב״.
$DN2$צעירים$DN2$,משכילים,בעליניסיון ,ואנחנו לא מתכוונים
רים,
$DN2$ושירגישו $DN2$את השינויים שלנו באופן ברור .אני לא יודעת מה הייתי משנה כי,
שו
עזרא וי
איריס ארב "־גנץ צילום
מאת
והכישלונות בונות אותך כבן אדם .גם
אני מאמינה שחלק מההצלחות
הצלחתם לקבל שלושה מנדטים ,כמו סיעתו של ראש העירייה
הקודםיסעור .איך זה מרגיש?
במאבקים שבהם לא הצלחתי עד הסוף ,כמו למשל המעונותלסטודנ־
$TS1$לסטודנטים$TS1$,
״ההרגשה היתה מצוינת ,אבל המתנו עם החגיגות עד ספירת
$DN2$לסטודנטים $DN2$,שאני מקווה שנקדם בקדנציההזו ,הבנתי מה היתה הבעיהולמ־
$TS1$ולמדתי$TS1$
טים,
ברת מועצת העיר הרצליה מאיה כץ החלה את דרכה
art rrcr
החיילים ,שבשבילנו היו מאוד משמעותיים .רק לאחר מכן,
קולות
דתי
$TS1$למו|$TS1$
למו־
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הפוליטיתלפני כחמש שנים,
$DN2$ולמדתי $DN2$כיצד הפעםנוכל לקדם את הפרויקט .אתהלומד איפה הוועדות
ביום חמישי,התחלנו להריםטלפוניםולהודותלאנשים .לאחר מכן
שבאמצעותן תוכל לקדם את המדיניות שהצגת במצע הבחירות שלך
עצת העיר היום ,רק בת  27היא כבר נחשבת לחברת
$D
שלחנו את כולם הביתהלמנוחה של  24שעות .זה חודש שאנחנו לא
שהמערכת מציעה לך כדי ליישםבפועל את
ומהם הכלים הטובים
מועצה ותיקה .לא רק זאת ,גם כוחההפוליטי גדל
להירגע בצימר בצפון וישנתי  14שעות רצוף.
ללמוד ,לא כל החוכמה בידיו
המדיניות .מכל אדם ומכלפעולה צריך
ביושבת ראש רשימת צעירים וסביבה נטו גרפה בבחירות האחרונות
ישנים כמעט .נסעתי
שלושה מושבים במועצהלעומת מושב אחר בבחירות הקודמות .כץ,
בשישי הקרוב נכנס את כלהפעילים שלנו למסיבה ונודה להם על
של אדם אחד ,ואדם שמרגיש שאיןלו צורך עודללמוד נמצא בבעיה.
כל תרומתםלהצלחה״.
אני מאמינה שכל יום ומכל אדם צריך לשאובוללמוד כמה שיותר.
הרצליינית ,רווקה ,היא בעלת תואר שני בממשל התמחותבדיפלו־
$TS1$בדיפלומטיה$TS1$
הכוחשלנו הוא בקבוצהולאביחיד״.
יה $DN2$וחקרקונפליקטים מהמרכז הבינתחומיובעלת תואר ראשון
מטיה
השמצות וגם ני־
$TS1$ניסיונות$TS1$
כץ מספרת על קמפיין לאקל ,שכלל לדבריה
במדעי המרינהומינהל מהאוניברסיטה הפתוחה .היא היתה יועצת
הרשתות החברתיותוהמייל שלה ושל הר־
$TS1$הרשימה$TS1$.
$DN2$ניסיונות $DN2$פריצהלחשבונות
סיונות
שר החינוך לשעבר גדעון סער במשך ארבע שנים ,עד חודשייםלפני
$DN2$הרשימה $DN2$.״בקמפיין הנוכחי היו המון גורמים שניסו להכשיל אותנו .פרצו
שימה.
הבחירות .היום היא שוקלת את המשך דרכה המקצועית.
גורמים
היו המון
לנולבתים ,גנבולנו אייפונים ,חומרים ,עקבו אחרינו ,פרצולמייל
״תמיד הייתי
פעילה ,בין אם במועצותתלמידים ובין אם בעשייה
הקבוצה
לנו
להשתלט
ניסו
ואף
שלי
האישי
ולפייםבוק
שלי
האישי
הפ־
$TS1$הפריע$TS1$
כשמשהו
״תמיד
מספרת,
היא
מגיל
כבר
אחרת
חברתית,
על
צעיר״,
שניסו להכשיל אותנו.
ופעלנו מהר
של הפייסבוק.לשמחתי ,אנחנו צעירים ומנוסים
 $DN2$לי וחשבתי שהוא לא מתנהל כשורה בחרתילפעול כדילשנות.
ועצרנו
ריע
בתים ,גנבו
פרצו נו
מתקפת הסייבר ,שיכלהלפגוע בנו מאוד .כראש רשימה ספגתי
את
לפני שש שנים ,לקראת הבחירות הקודמות ,פנו אלי כמה מועמדים
נו אייפונים ,חומרים,
ולכלוכים ,וכך גם משפחתי .עם זאת ,בחרתי שלאלה־
$TS1$להגיב$TS1$
השמצות
המון
כדי שארוץ איתם ברשימה ואבנה את אגף הצעירים .לאחר התנח־
$TS1$התנחלויות$TS1$
עקבו אחרינו ,פרצו
לחלוטין .הבחירה היתה להתמקד
$DN2$להגיב $DN2$גםלאמירות ,שהיו דיבתיות
גיב
וזלזולכלפיצעירים .הבנתי
לויות
ת $DN2$מסוימות הבנתי שיש חוסר הערכה
ולהמשיך להסתכל קדימהלעבר המטרה .אנחנו בחרנו ללכת בדרך
האישי שלי
מיי
ולייצג באופן מהימן ואמיתי את עצמנו.
שרק אנחנויכוליםלפעול
של קמפיין נקיולהציג את העשייה שלנו בחמש השנים שהיו ואת
והולכיםלישון איתן בערב .כשאנחנו
אנו קמים בבוקרלאותן בעיות
פייסבוק האישי שלי
שאפשרלהוביל גם בלי להתלכלך בזמן
מי שאנחנו .אנחנו שמחים
מנסים לפתור בעיה או לתת מענהלצורך קיים ,מדובר בצורך שקיים
השת 77
ואף ניסו
במה אתה טוב ולא
לא בש־
$TS1$בשביל$TS1$
משתנה
גםלפני הבחירות וגם אחריהן,ולכן עמדתנו לא
בחירות .אני מאמינה בקמפיין שעוסק בעיקר
הקבוצה
נו
במה האחר לא טוב .אני מאמינה
 $DN2נזיד עדשים ולא בגלל הסכמים כאלה ואחרים .רק אנחנו מבינים
ביל
שכשמישהו בא להקשיב לךמעניין
אותולשמועעליךועל האג׳נרהשלך ,ואין סיבהלבזבז את הזמן שלו
שמחתי,
הפייסבוק.
ויכוליםלפעול ולקדם את האינטרסים של צעירי העיר.
את עצמנו
בהשמצות על אחרים״.
ההחלטהנפלה חודשייםלפני הבחירות של  2008וכנגד כל הסיכויים
צעירים
אנחנו
התחומים ,נושאי החינוךבעיר ,בעיית התחבורה ,הח־
$TS1$החניה$TS1$
הרשימה ארוכה.

הייתי בת 22

בעלת

תואר ראשון עם מעט ניסיון

בתחום הציבורי

הציבור האמין ונבחרנו עם מנדט אחד״.

במבטלאחור,
בשביל הצעיריםבהרצליה?

כשקדנציה

אחת

בבר

מאחורייך,

משהו

השתנה

מה הנושאים שעומדיםעל הפרק
״קודםכל ,קידום נושא הדיור בעיר
וארוכי טווח .בנוסף,
שקיפות

מלאה

שיתוף

מבחינתך
מציאת

בקדנציה הנוכחית?
פתרונות קצרי טווח

התושבים וקיום דיונים ציבוריים תוך

בנושאים מהותיים ,שינוי מדיניות חופי הים והסביבה

ומנוסים ופעלנו
מהר

ועצרנו

את

מתקפת הסייבר״

ישלנו

הרבה

אמביציה והמון

