יקיר העיר
תשע"ה 2015

תקנון למתן תואר "יקיר העיר רמת־גן"
מועצת העיר רמת־ גן ,בישיבתה מיום  ,4.5.1982החליטה לאשר את תקנון תואר "יקיר העיר
רמת־ גן" כדלהלן:
התארים יחולקו במועד שיקבע ע"י הוועדה.
התארים יוענקו:
.1

1לחברי המועצה ,שכיהנו שתי קדנציות לפחות ומלאו להם  70שנים.

.2

2לאישים שמלאו להם  70שנים לפחות ,אשר עיקר פעולותיהם ו/או יצירותיהם היו ברמת־
גן ( .על אף האמור בסעיף ב' ,רשאית הוועדה לאשר פה אחד לפי שיקולה ,הענקת התארים
גם לאישים שטרם הגיעו לגיל )70

.3

3המלצות לתארים יתקבלו אך ורק מחברי מועצת העיר או באמצעותם.

.4

4חברי המועצה ימליצו על מועמדים ויגישו הצעותיהם בכתב למנכ"ל העירייה.

.5

5הנהלת העירייה תבחר ועדה מבין חברי המועצה ,שתהווה ועדה לאישור המועמדים
לקבלת התארים.

.6

6יו"ר הועדה יביא את המלצותיה לאישור חברי המועצה.

.7

7החלטות הוועדה יקבלו תוקף לאחר שיאושרו ע"י רוב חברי המועצה.

.8

8שמות המועמדים יפורסמו אך ורק לאחר שיאושרו.

.9

9לאחר שהמלצות הועדה יקבלו את אישור המועצה ,תודיע הוועדה בכתב למועמדים
ותבקש את הסכמתם.

1010אם מועמד נפטר בין מועד החלטת המועצה לבין מועד הענקת התארים ,תקבל משפחתו
את התואר במקומו.

חבר השופטים:
מר ישראל זינגר – ראש עיריית רמת־גן
מר שמואל לרמן – יו"ר מועצת העיר וחבר הנהלת העיר
מר אביהוא בן משה – חבר מועצת העיר וחבר הנהלת העיר
מר איצ'ה שחם – חבר מועצת העיר
מר משה בודאגה – מנכ"ל העירייה – יועץ לוועדה
מר אמנון בוץ – סמנכ"ל מנהל ותרבות – מזכיר הוועדה
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דבר ראש העיר
מכובדיי יקירי העיר,
אני גאה להעניק לכם את תואר "יקיר העיר רמת־ גן" לשנת התשע"ה .2015 -
אתם ,מטובי בניה ובנותיה של העיר רמת־ גן ,מהווים סמל ומופת לעשייה חברתית,
לפעילות ציבורית ראויה ולמעורבות למען הכלל ,למען העיר ולמען המדינה ,איש
איש בתחומי עשייתו.
אתם מהווים חוליה משמעותית וחשובה בשרשרת העשייה החברתית ,הקהילתית
והתרבותית של העיר רמת־ גן ושל מדינת ישראל ,ועשייתכם הברוכה בכל תחום
לצד צניעותכם וענוותכם ,מהווים עבור כולנו מודל לחיקוי.
אני גאה להעניק לכל אחד ואחת מכם את אות "יקיר העיר רמת־ גן" ולהודות לכם
בשם העיר רמת־ גן על פועלכם המבורך.

שלכם ובשבילכם,
ישראל זינגר
ראש העיר רמת־ גן
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יקירי העיר רמת–גן תשע"ה 2015
עו"ד שלום אבן עזרא ז"ל

מר יוסי אחימאיר

הרבנית נחמה אריאל

גב' עליזה בורגר

גב' יונה בר מעוז

גב' רבקה גיל-אור

מר שלום דהרי

גב' צביה טייבי

דר' ריטה טריינין

מר גדעון סילש

גב' נחמה רביד

מר זאב רווח

מר יעקב רוזן

מר מרדכי רחימי

גב' סוזאן שהרבני

דר' ליאון שעשוע
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עו"ד שלום אבן עזרא

נפטר בתאריך  ,8.1.14והוא בן  73שנה .את שירותו הצבאי עשה כקצין בחטיבת
הצנחנים ,לחם בחזית במלחמות ישראל ושירת שירות מילואים מלא בשורה של
תפקידים קרביים ,לרבות לאחר תום גיל השירות החוקי .השתחרר בדרגת סגן אלוף.
במהלך חייו שימש בתפקידים ציבוריים רבים ומגוונים ועסק בהתנדבות במסגרות
שונות .את עיקר פעילותו המקצועית עשה בתחום משפט הספורט ,ייצג קבוצות
ואיגודי ספורט ונחשב לבר סמכא בתחום .בין היתר שימש במשך שנים רבות
כיועץ המשפטי של קבוצת הכדורסל מכבי רמת־ גן וקבוצות הכדורגל הכח  /מכבי
רמת־ גן ומכבי רמת-עמידר.
במהלך  18השנים האחרונות שימש עו"ד אבן עזרא כתובע ההתאחדות לכדורגל
בישראל .בתפקידו זה עסק רבות במיגור האלימות והגזענות והטמעת נורמות
התנהגות נאותות במגרשי הכדורגל וזכה להכרה ציבורית אוהדת על מלחמתו
חסרת הפשרות באבני הנגף של הכדורגל הישראלי בפרט ובחברה הישראלית בכלל.

ז"ל

עו"ד אבן עזרא ז"ל נחל הצלחה רבה בהפחתת האלימות במגרשים ,תוך נקיטת
מדיניות בלתי מתפשרת כנגד קבוצות שקהל האוהדים שלהן פעל באלימות או
בגזענות .בנוסף לפעילותו כתובע ההתאחדות לכדורגל ,שימש בהתנדבות גם כדיין
בבית הדין המשמעתי לערעורים של לשכת עורכי הדין ,כדיין בבית הדין המשמעתי
של המשטרה ,ובתפקידים ציבוריים רבים נוספים ,רובם המכריע בהתנדבות.
התגורר ברמת־גן החל משנת  1972והיה פעיל מרכזי בשכונת רמת חן ,בפעילות
הקהילתית אשר אפיינה את השכונה בשנות ה– 80וה– 90והיה ממקימי המרכז
הקהילתי בו .נפטר בתאריך  ,8.1.14לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן.

בזכות עשייתו המבורכת ורבת השנים בתחום משפט הספורט ולמען
צמצום נגע האלימות במגרשי הספורט ,ולאות הערכה על פועלו למען
שכונת רמת-חן מוענק לו תואר 'יקיר העיר רמת־ גן' לשנת תשע"ה .2015 -
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יוסי אחימאיר

נולד בשנת  1943בירושלים .מזה  62שנה מתגורר עם משפחתו באותו בית ברמת־
גן ,שהיה מראשוני שיכון הוותיקים.
יוסי אחימאיר הוא בנו של הסופר ,העיתונאי וההיסטוריון ד"ר אבא אחימאיר ז"ל,
בוגר ביה"ס העממי "הגבעה" ,ביה"ס התיכון אוהל שם בעיר ובוגר שבט צופי רמת־
גן ,גדוד "כרמל" .עם פטירת אמו סוניה ז"ל ( )2008הפך את דירת הוריו למוזיאון
וארכיון המוקדש לזכרו של אביו – "בית אבא" .בכך יצר פינת חן היסטורית
נוסטלגית ברמת־ גן ,המושכת אליה מבקרים ,חוקרים ומתעניינים מכל הארץ.
יוסי אחימאיר מפעיל את המקום ,מעביר בו הרצאות על אביו ועל המורשת
שהשאיר אחריו .בארכיון בית אבא שמורים בין השאר ,תיקי חומר על רמת־גן,
להם ניתנת תשומת לב מיוחדת .הוציא לאור שישה כרכים מכתבי אביו ויזם
קריאת רחובות על שמו ב– 12ערים בישראל כולל רחוב אב"א אחימאיר ברמת־גן.
בשנות ה– 60ערך את ביטאון תנועת החרות ברמת־גן – "ברמה" ,ששיקף את
החיים הפוליטיים בעיר מנקודת מבט של הימין בכלל ותנועת החרות בפרט.
כעיתונאי בולט עבד בין השאר בעיתוני "היום"" ,בארץ ישראל"" ,מעריב" – שם
היה חבר מערכת ועורך חדשות ראשי .פרסם בעיתונים אלה מאות מאמרים –
רבים מהם בתחום המורשת ההיסטורית.
החל משנת  ,1984כיהן כיועצו של ראש הממשלה דאז יצחק שמיר ז"ל במסגרת
תפקידו זה יזם ביקורים של ראש הממשלה שמיר ברמת־ גן .בשנת  1992עזב את
תפקידו ועבר לשמש כמנהל קרן רמת־גן לחינוך ולתרבות ,עסק בגיוס תרומות
לפרויקטים עירוניים ,הפעיל יחסי ציבור לטובת העיר והפיק טקסים .בתפקידו
זה כיהן עד לשנת  .1993בשנת  1995נבחר לכנסת ה ,13-וכיהן כחבר כנסת מטעם
סיעת הליכוד.
בשנת  1999נתמנה לעורך רבעון "האומה" ,ובשנת  2005נתמנה למנכ"ל מכון
ז'בוטינסקי בישראל והפכו למוסד מורשת ותרבות תוסס ופעיל ,מן המובילים
בתחום זה .בנוסף ,כיהן במשך שנים כחבר הנהלת "בית צבי" לצידו של גרי ביל"ו
ז"ל ,ומכהן כדירקטור בשורת מוסדות כמו :יד ושם ,מוסד ביאליק ,קרן הכט,
ופעיל בחיים הציבוריים והתרבותיים ברמת־גן ובמדינה .יוסי אחימאיר מפרסם
גם בימים אלה מאמרים באתרי האינטרנט ובעיתונות המודפסת.

בזכות פועלו רב השנים לשימור ההיסטוריה העירונית ,בזכות עשייתו
למען עם ישראל וקידום מוסדות תרבות ,חינוך ומורשת ברמת־ גן מוענק
לו תואר 'יקיר העיר רמת־גן' לשנת תשע"ה .2015 -

6

הרבנית נחמה אריאל

נולדה בשנת  .1940בשנת  1960עברה להתגורר בירושלים וכעבור מספר שנים
עברה לגור בכפר מימון .לרמת־גן הגיעה בשנת  ,1991ומאז מתגוררת בעיר.
הרבנית נחמה אריאל נשואה לרב יעקב אריאל שטיגליץ ואם לשבעה .למדה
לימודים גבוהים באוניברסיטת בר אילן ,האוניברסיטה העברית ,המכון הגבוה
במכללה לבנות בירושלים ובוגרת לימודי תואר שני .הרבנית אריאל עברה
השתלמויות רבות בחינוך והוראה ,ביהדות ,בתנ"ך ,בהיסטוריה ,בייעוץ נישואין,
הנחיית הורים ועוד.
לאורך השנים עבדה במספר תיכונים ברחבי הארץ ,בהם בית רבקה בכפר חב"ד,
ביה"ס הממ"ד אבן העזר ,סמינר עזתה ,ביה"ס התיכון מעלה  ,ביה"ס התיכון חורב,
המדרשה לנשים-אוניברסיטת בר אילן ,מכללת תלפיות ועוד .לאורך השנים אף
פרסמה מאמרים רבים ומגוונים.
כאשת רב בעבר בכפר מימון ובהווה ברמת־גן ,הרבנית אריאל עוסקת בפעילות
התנדבותית ענפה .בין היתר ,מעבירה הרבנית אריאל שיעורים ביהדות ,מדריכה
כלות ,מכשירה מדריכות ומתנדבת במחלקה האונקולוגית בבית חולים תל-
השומר .הרבנית אריאל מתנדבת בעמותת "עמך" – סיוע לניצולי השואה ומתן
אוכל לנזקקים.
בעלת זיקה לגוש קטיף .כתושבת הדרום ליוותה את ההתיישבות בגוש מתחילתה.
בימים שקדמו להתנתקות ביקרה בריכוזים של אנשי הגוש ,העבירה שיעורים
והיוותה אוזן קשבת למצוקותיהן של הנשים בתקופת ההתנתקות.

בזכות עשייתה רבת השנים למען הזולת ,בזכות רוח ההתנדבות המפעמת
בה ובזכות פועלה לקידום ולחיזוק מעמדן של נשים בישראל ,מוענק לה
תואר 'יקיר העיר רמת־גן' לשנת תשע"ה .2015 -
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עליזה בורגר

נולדה בוינה שבאוסטריה בשנת  .1935עלתה ארצה עם משפחתה בשנת 1939
והתגוררה בשכונת נחלת גנים שברמת־גן .בוגרת אוניברסיטת בר אילן במדעי
המדינה וחינוך ,מנהל ופיקוח.
בשנים  1990-1958עסקה בהוראה בביה"ס תל גנים ובביה"ס רמת חן .במסגרת
תפקיד זה נבחרה למועצת הסתדרות המורים ושימשה כחברה בוועדה להשתלמות
עובדי הוראה.
בשנת  1983נבחרה למועצת העיר רמת־גן מטעם מפלגת העבודה ,שימשה כיו"ר
וועדת המכרזים והייתה הממונה על הספריות העירוניות אותם הרחיבה ואף
שיפרה בתחום המחשוב .בנוסף ,הייתה גם חברה בוועדה לתכנון ובניה וחברה
בהנהלת הפארק הלאומי .בשנת  1998נבחרה למועצת העיר ברשימת "בר".
שימשה כחברת הנהלת העיר ,יו"ר מפעלי בית עמנואל ,יו"ר ועדת מכרזים ,יו"ר
הנהלת הפארק הלאומי ,חברה בדירקטוריון של המוזיאון לאומנות ישראלית,
חברה בדירקטוריון של הנהלת בית צבי וכן נציגת רמת־גן בדירקטוריון של איגוד
ערים דן לביוב.

בזכות תרומתה רבת הערך למען תושבי רמת־גן כחברת מועצת העיר,
ובזכות פעילותה הציבורית שאפשרה את קידומה של העיר רמת־גן,
מוענק לה תואר 'יקיר העיר רמת־גן' לשנת תשע"ה .2015 -
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יונה בר מעוז

נולדה בשנת  1942בעדן שבתימן .בשנת  1949עלתה לארץ במסגרת מבצע "כנפי
נשרים" יחד עם הוריה ושתי אחיותיה .בתחילה השתכנה המשפחה בזיכרון יעקב
וכשהייתה יונה בת  10עברה המשפחה להתגורר בחדרה.
בגיל  18החלה יונה את לימודיה האקדמאיים במחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-
אילן .היא השלימה תואר ראשון והמשיכה ללימודי תואר שני והשלימה גם אותם.
מאז ועד פרישתה לפני כארבע שנים שימשה כמרצה ללימודי יסוד באוניברסיטה.
היא אמא לשלושה ילדים וסבתא ל –  18נכדים ושני נינים.
במסגרת תפקידה כמרצה ,העבירה יונה קורסים רבים :נשים במקרא ,בכורה
ובחירה ,נבואה והתגלות הומור ואירוניה ועוד .במקביל לעבודתה כמרצה ,משנת
 1990עבדה יונה במפעל מקראות גדולות "כתר" בבר אילן בהוצאת מהדורה
מדעית של פרשני ימי הביניים לתנ"ך .בפעילות מחקרית חשובה זו היא עוסקת
עד היום.
יונה פרסמה למעלה מ –  40מאמרים תורניים ,לדף השבועי של אוניברסיטת בר
אילן .כחלק מעשייתה ההתנדבותית והקהילתית ,מעבירה יונה מזה עשרים וחמש
שנים בימי שבת ,שיעורי פרשת שבוע לנשים בבתי כנסת ,ובמוסדות קהילתיים
בעיר :בבית הכנסת 'עטרת שלום' ,במרכז 'אמונה' ברמת עמידר ,בבית הכנסת 'גן
דרור' ,בבית הכנסת 'דובב עוז' ובשיכון מזרחי.

בזכות פועלה לחינוך דורות רבים בישראל ,בזכות עשייתה לחיזוק
האמונה והמורשת היהודית בקרב תושבי רמת־גן ובזכות פועלה האקדמי
במסגרת אוניברסיטת בר-אילן ,מוענק לה תואר 'יקיר העיר רמת־גן'
לשנת תשע"ה .2015 -
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רבקה גיל אור

נולדה ברמת־גן בשנת  .1935בוגרת ביה"ס עממי יהל"ם ותיכון אוהל שם ,בוגרת
הסמינר למורים ,תושבת העיר עד היום .הייתה מורה וסגנית מנהלת של ביה"ס
חשמונאים .בנוסף להיותה מחנכת ,ארגנה והפעילה את התלמידים בנושאים
ציוניים ובנושאי השואה .החדירה בתלמידים את רוח העשייה ,ההתנדבות ואהבת
המולדת המלווים אותה.
בצאתה לגמלאות לפני כ– 15שנה ,הגיעה כמתנדבת לסניף ויצ"ו רמת־ גן ומזה
שנים מכהנת כיו"ר הסניף במקצועיות ,במסירות רבה ,בכישרון ובנחמדות,
מפעילה תכניות התנדבותיות רבות ומגוונות ,כגון :במרכז למניעת אלימות
במשפחה ,מועדונים לגיל השלישי ,פעילות ענפה בארגון בר ובת מצווה לילדי
אימהות חד הוריות.
רבקה הינה אשת יוזמות .כך ,למשל ,הנחילה מסורת של "שעת חברה" פעם בחודש
אצל תלמידיה בבית .פעמיים בשנה הייתה מזמינה את התלמידים לביתה – כך
שעבודתה וחייה האישיים תמיד היו מעורבים וכרוכים זה בזה .אמנם רבקה תמיד
ראתה עצמה כאשת חינוך ,אך היו לה גם קשרים עם אמנים ,היא עסקה בבימוי
הצגות ,הכינה את כל ערבי הסיום של כיתות ח' והייתה גם אחראית על מועצת
התלמידים .סייעה לתלמידים החלשים ,להם הקציבה משאבים ,זמן ואנרגיה ,וכיום
היא מאושרת לראות את חלקם עם ילדיהם דרך פעילויות שונות בויצ"ו או שהפכו
לסופרים ואנשי מדע ורוח.
רבקה מביאה למודעות ארצית את רוח ההתנדבות ברמת־גן ומעלה את עירנו
להערכה ולמופת בזכות התנדבותה הנעשית מכל הלב.

בזכות עשייתה רבת השנים ותרומתה האדירה לסניף ויצ"ו ברמת־ גן,
בזכות היותה מחנכת מוערכת ואשת חינוך מהשורה הראשונה ובזכות
עשייתה ההתנדבותית הברוכה מוענק לה תואר 'יקיר העיר רמת־גן'
לשנת תשע"ה .2015 -
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שלום דהרי

נולד בשנת  1941בתימן ועלה לארץ במבצע כנפי נשרים .עבד כמסגר במפעל
"אלקו" במשך כ 14-שנה .במבצע 'צה"ל קורא לך' ,שנערך בעקבות מלחמת ששת
הימים ,גויס לשירות קבע באדוריים שבחברון כמסגר וכמכונאי .את תפקידו זה
מילא במשך שנתיים וחצי ולאחר מכן עבר לשרת בקריה בסדנת מטכ"ל כמכונאי
בוחן ,סגן מנהל עבודה וכסמ"פ של הסדנא .בין היתר קיבל אחריות על חיילים
בעלי קשיי הסתגלות ונערי רפול.
החל משנת  1961החל לעסוק בצרכי ציבור בתחום התורני .בתחילת הדרך כגבאי של
בית הכנסת לעדה התימנית שבו התפללו בשישי שבת .בשנת  1987הקים את עמותת
בית הכנסת "אחוות אחים נוסח בלאדי" ,ומשמש כיו"ר העמותה מאז ועד היום.
בשנת  1990החל לתכנן את הקמת בית הכנסת החדש הממוקם כיום בצומת
הרחובות חד-נס ,הרא"ה והשר משה .בניית בית הכנסת החלה בשנת 1991
ונסתיימה בשנת  2001כאשר שלום דהרי היה בראש החברים האחראים על הביצוע
עד להשלמתו .בית הכנסת מכיל כ –  160מקומות ישיבה ונערכים בו שיעורי תורה,
סיוע לילדים המגיעים ללמוד תורה  ,הכנת ילדים לבר מצווה ,קיום אזכרות ,שיעורי
גמרא ורמב"ם וכו' .מזה כחמש שנים מסייע לציבור מכל שכבות העם ,לטייל
ולהכיר את הארץ ואתריה בעזרת סיעת הליכוד והמועצה הציונית העולמית.

בזכות דאגתו לצרכי הציבור התורני בישראל ,בזכות הסיוע הרב שהעניק
לעמותות הפועלות ברמת־גן ובזכות פועלו הרב לעידוד הציבור להכרת
העם והארץ מוענק לו תואר 'יקיר העיר רמת־גן' לשנת תשע"ה .2015 -
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צביה טייבי

נולדה בשנת  1932בעיר צנעא שבתימן .בגיל  10התייתמה מאימה כאשר עול
המשפחה נופל על כתפיה .כשהייתה בת  17עלתה לארץ יחד עם משפחתה בת
ה– 10נפשות בעליית מרבד הקסמים.
בשנת  1950נשאה לזכריה טייבי ,בוגר מוסד שפייה בסמוך לזיכרון יעקב .ביום
עבדה צביה בקופת חולים של ההסתדרות כעובדת ניקיון והתקדמה בעבודתה
לעוזרת במעבדה .בערבים השלימה צביה את לימודי הקריאה/כתיבה.
לצביה שני בנים ,רוני ויאיר .רוני הנו קצין בדרגת סא"ל .הוא התאלמן מאשתו עקב
מחלה קשה ונותר עם חמשת ילדיו כאשר הצעיר ביניהם היה בן שלוש .צביה חזרה
להיות אימא לנכדיה היתומים .בנה השני יאיר ,חשב שכר ומנהל בכיר ולו חמישה ילדים.
כבר בצעירותה סייעה לזולת ללא תנאים .אשת אשכולות שעיקר תרומתה
לקהילה בא לידי ביטוי בגמילות חסדים ובארגון פעילויות תרבותיות שונות
בקהילה .אוספת כספים לנזקקים ,מזון ,תרומות בגדים ,מסייעת לזוגות צעירים,
יתומים ,הכנסת כלה ,שמחת חתן וכלה ועוד ,וכל זאת ללא תמורה כלשהי.
צביה טייבי הינה דמות מופת של אשת חיל נדירה ,אשר כבר משחר ילדותה הייתה
בת חרוצה מאוד .מאוחר יותר הפכה לאם אוהבת ועוזרת ,ולאחר מכן סבתא
אוהבת וסועדת .ברמה הקהילתית הייתה הראשונה לבצע כל מטלה הקשורה
בגמילות חסדים וצדקות .מסייעת ומדרבנת קיומם של כנסים והרצאות לנשים
ברמת עמידר.
בשכונתה ,רמת-עמידר ,היא מוכרת ונערצת בפי כל ,נותנת מהונה ,מכוחה
ויכולתה לנזקקים הן בסיוע נפשי והן בסיוע חומרי כאחד .היא תמיד נכונה לסייע
ומהווה אוזן קשבת לכל המעוניין.

בזכות פועלה רב השנים לארגון פעילויות תרבותיות שונות בקהילה,
בזכות גמילות החסדים ,נדיבותה וטוב ליבה המיטיבים עם רבים מאוד
בעיר רמת־גן בכלל ובשכונת רמת-עמידר בפרט ועל היותה חיונית
ומשמעותית לחיזוק הקהילה מוענק לה תואר 'יקיר העיר רמת־גן' לשנת
תשע"ה .2015 -
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ד"ר ריטה טריינין

נולדה בשנת  1939בעיר טמפרה שבפינלנד ובשנת  1958עלתה לארץ לבדה
והחלה ללמוד כימיה תעשייתית בטכניון .אם לשניים וסבתא לחמישה.
במסגרת לימודיה הגבוהים בעיר חיפה ,החלה לעזור לווטרינרים מקומיים בצפון
הארץ בעבודתם ואז גמלה בליבה ההחלטה לעסוק בווטרינריה למרות שתחום זה
היה גברי לחלוטין בעת ההיא.
בשנת  ,1959נסעה לעיר ברן בשוויץ ,שם למדה בפקולטה לווטרינריה במשך
כשבע שנים .בשנת  ,1966חזרה ריטה לארץ ,השתקעה ברמת חן ,פתחה מרפאה
וטרינרית והחלה בפעילות ענפה מאוד בתחום הכלבנות.
פועלה המקצועי רב ביותר ,הן בהיותה וטרינרית חלוצה ,אשר במשך עשרות שנים
ניהלה מרפאה לחיות מחמד והן בהיותה של ד"ר טריינין שופטת בעלת שם עולמי
בתחרויות כלבים ,אשר טיפחה דורות של כלבנים ושופטי כלבים בתחרויות .ד"ר
טריינין לוקחת חלק פעיל בטיפול בכלבי נחיה בבית הספר לכלבי נחיה בבית עובד.

בזכות עשייתה החלוצית בתחום הווטרינריה בכלל ובתחום הכלבנות
בפרט ,ובזכות השם העולמי שרכשה לה לאורך השנים בתחומים אלה,
מוענק לה תואר 'יקיר העיר רמת־גן' לשנת תשע"ה .2015 -
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גדעון סילש

נולד בחיפה בשנת  .1939מתגורר בקרית קריניצי ברמת־גן משנת  .1974נשוי ,אב
לשלושה וסב לחמישה נכדים.
את לימודי התיכון השלים בעירוני ד׳ בתל אביב .הינו בעל תואר ראשון במדעי
המדינה וסוציולוגיה ,מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים .במהלך שירותו
הצבאי שימש כסגן מפקד פיקוד הגדנ״ע והשתחרר בדרגת סא״ל.
לאחר שחרורו שימש כסמנכ"ל מכון ״ג'ימ המרכז לניהול״ במשך כ 9-שנים ולאחר
מכן כיהן כבעלים וכמנהל של חברת ארוחון אשר סיפקה ארוחות לגני ילדים
ומועדוניות של בתי ספר.
החל משנת  ,1980החל בפעילותו הקהילתית בשכונת קריית קריניצי בעיר .היה
שותף בהקמתה ובניהולה של עמותת מופ״ת (מוקד פעילות תרבותית וחברתית)
בקרית קריניצי ,שהייתה בעברה מנותקת מכל פעילות תרבותית עירונית .העמותה,
בסיוע העירייה ,הקימה מתנ״ס ובו מערכת חוגים מגוונת לבני נוער ולמבוגרים.
העמותה הציבה לה למטרה גם ללכד את הגופים השונים הקיימים בשכונה :בית
הספר ,בית הכנסת ושבט הצופים בכדי להביא לידי גיבוש שכונתי של תושביה.
בפעילויות המשותפות השונות היו חגיגות ימי העצמאות ,טקסי יום הזיכרון וכו'
בהשתתפותם של תושבי שכונה רבים ,אותם רתם לצורך פעילויות אלו.

בזכות עשייתו הברוכה ורבת השנים לחינוך דורות רבים בישראל ופועלו
הרב למען הקהילה בעיר רמת־גן ובזכות רוח ההתנדבות המפעמת
בו לאורך שנים רבות ,מוענק לו תואר 'יקיר העיר רמת־גן' לשנת
תשע"ה .2015 -
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נחמה רביד

נולדה בשנת  1940בתל אביב ,שם התגוררה עד נישואיה בשנת  .1963עם נישואיה,
עברה להתגורר ברמת־גן .לאחר סיום לימודי התיכון ,המשיכה ללימודים גבוהים
בסמינר "לוינסקי" במגמה למורים בכתות ז'-ח' .את שנות נעוריה העבירה בצופי
"קהילה" כחניכה ומדריכה .בשנת  1960החלה לעבוד כמורה בבית הספר "בית
חינוך" בעיר רחובות .בשנת  1962עברה ללמד בבית הספר "ההגנה" ביד אליהו.
בשנת  1972התקבלה לקורס המנהלים הראשון שהתקיים במסגרת של פנימייה
למשך שנה בירושלים .בתום אותה שנה החלה לנהל את בית הספר "הרצל"
בשכונת שביב בהרצליה .את בית הספר ניהלה  8שנים .בית הספר שכן בשכונת
מצוקה.
נחמה רביד ,בעזרת מורותיה ,העלתה את רמת ההישגים הלימודיים ,טיפחה
קשרים עם הורי התלמידים והקנתה הרגלי למידה והתנהגות ראויים לתלמידיה.
בשנת  1981החליטה לצאת לשנת שבתון ולאחר מכן ניהלה את בית הספר
"מורדי הגטאות" במשך  17שנה .בשנת  2000פרשה לגמלאות .במקביל לעבודתה
כמנהלת בית הספר "מורדי הגטאות" הייתה פעילה בהסתדרות המורים ,יו"ר
וועד המנהלים בגוש דן וכמובן מנהלי רמת־גן .במסגרת תפקיד זה שמרה על
זכויות המנהלים ועמדה לצדם בשעת הצורך .בבחירות המוניציפליות בשנת 1989
התמודדה ברשימתו של אורי עמית ,שלא זכה לבסוף בבחירות.
עם פרישתה ,לפני כ– 13שנה עברה לנהל את המרכז החברתי לאזרחים ותיקים
במרום נווה .מועדון זה מונה כ– 300חברים .הפעילויות במועדון כוללות חוגים
שונים ,משחקי חברה ,טיולים ונופשונים לגמלאים .מזה  12שנה נחמה מתנדבת
בחדר המיון של בית החולים תל השומר .היא חברת הנהלה ב"ניצן" ורואה בעשייה
הציבורית ערך עליון ושליחות.

בזכות תרומתה לחינוך דורות רבים בישראל ופועלה הרב למען קידום
החינוך בעיר רמת־גן ,ובזכות רוח ההתנדבות המפעמת בה לאורך שנים
רבות ,מוענק לה תואר 'יקיר העיר רמת־גן' לשנת תשע"ה .2015 -
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זאב רווח

נולד במרוקו בשנת  .1940במאי ,שחקן ,תסריטאי ומפיק .כשהיה בן  8עלה עם
משפחתו לארץ ולאחר שירותו הצבאי בנח"ל החל ללמוד בבית-צבי ,בית-הספר
לאומנויות הבמה.
בין השנים  1966-1973שיחק בתאטרון ה"קאמרי" .בין תפקידיו שימש גם
כליאונרדו ב"חתונת הדמים" ,אובו ב"מלך אובו" ,הנסיך האל ב"הנרי הרביעי",
לאנסלוט ב"דרקון" ,פיגארו ב"נישואי פיגארו" ועוד.
זאב רווח שיחק בתיאטרון חיפה בתפקידים שונים ובתיאטרון באר שבע שיחק
את האופה במחזה "אשת האופה" .בתאטרון הבימה שיחק את סיזר ב"מריוס" .על
תפקידו האחרון בתאטרון הקאמרי ,המפקח אזולאי ב"המפקח" קיבל את פרס
השחקן המצטיין .זאב רווח ביים ,שיחק והפיק הצגות בתאטרון המסחרי" :סאלח
שבתי"" ,בנים גידלתי ורוממתי" ועוד רבים אחרים.
בתחום הקולנוע ,הפיק  16סרטים אותם כתב ,ביים ואף שיחק בהם .בין סרטיו
נמצאים 'רק היום'' ,טעות במספר'' ,שרגא הקטן'' ,אדון ליאון'' ,בובה'' ,ספר נשים'
ועוד סרטים רבים ומוכרים שהפכו לנכסי צאן ברזל בחברה הישראלית .על הסרט
'בובה' זכה בפרס הביקורת הבינלאומית –  FIPRECIואת פרס השחקן המצטיין
ב'מנורת הכסף' .על סרטו 'בית"ר פרובנס' זכה בפרס אופיר ,בקטגוריית המשחק.
בשנת  2005זכה לפרס הוקרה על מפעל חיים במסגרת פסטיבל הקולנוע ה22-
בירושלים ,ובשנת  2008זכה לאות הוקרה על מפעל חיים בגין תרומתו הרבה
לתיאטרון והקולנוע הישראלי מטעם הפסטיבל הבינלאומי לקולנוע ולמוסיקה
באשדוד .באותה שנה ,זכה גם לפרס אהוב הקהל על סרטו 'הסרט שלנו',
בקטגוריית השחקן האהוב ביותר.
בשנת  2010זכה לפרס מפעל חיים מטעם האקדמיה הישראלית לטלוויזיה
וקולנוע ,ולפרס יקיר בית הספר לאומנויות הבמה  -בית צבי .בשנת  ,2014זכה
זאב רווח לקבל את פרס האוסקר הישראלי בקטגוריית "השחקן הטוב ביותר".

בזכות תרומתו האדירה למפעלי האומנות והתרבות במדינת ישראל,
בזכות יכולותיו המקצועיות הייחודיות ועל נכסי צאן הברזל שהטביע
בעולם התרבות הישראלי מוענק לו תואר 'יקיר העיר רמת־גן' לשנת
תשע"ה .2015 -
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יעקב רוזן

נולד בשנת  1928בעיר רדזימין שבפולניה ,לאב שעסק בנגרות בניין ולאם
שעסקה במסחר .היה הבן השלישי מתוך ארבעה בנים .בשנת  1939הוקם הגטו
בעיר הולדתו ובאוקטובר  1942חוסל הגטו כולו ביום אחד וכל יושביו הועברו
למחנה ההשמדה טרבלינקה ,שם מצאו את מותם בתאי הגזים .רגעים ספורים
לפני חיסולו של הגטו ולמרות התנגדות הוריו ,הצליח לברוח וכך ניצלו חייו .לאורך
שנות המלחמה נדד ביערות כנער נוצרי ועסק במספר עיסוקים למחייתו.
בתום המלחמה ,הצטרף לקבוצת נוער ששרדה את המלחמה ובתחילת שנת 1946
הגיע ארצה והוא בן  15בלבד .תחנתו הראשונה בארץ הייתה העיר נתניה ,שם למד
ליטוש יהלומים והחל לעבוד גם בתחום הבנייה.
בסוף שנת  1946עבר להתגורר ברמת־ גן ,שם למד את מקצועות ענף הבניין באופן
יסודי .עם פרוץ המאורעות בשנת  ,1947התנדב לשרות העם ,ועם הקמת צה"ל
עבר לשרת בשירות צבאי .במהלך מלחמת השחרור לחם עם חטיבת גבעתי בדרום
הארץ ,ולקראת סוף המלחמה שירת ביחידת הפרשים אשר בלמה הסתננות מעזה
לשטח שלימים הוקמה עליו העיר אשקלון.
לאחר שחרורו מצה"ל בחר לקבוע את מגוריו ברמת־גן ,הקים חברה קבלנית ובנה
למעלה מאלף דירות ושטחי מסחר שונים בעיר .כמו כן ,בנה מאות דירות ושטחי
מסחר באשדוד ,חדרה ,גבעתיים ותל אביב.
בשנת  1960נבחר להיות עסקן בהתאחדות הקבלנים וחבר נשיאות הקבלנים.
למעלה מיובל שנים שימש כחבר בהנהלת ההתאחדות .כאות הוקרה לעיר רמת־
גן בה מצא בית חם ותומך ,החליט לתרום לעיר בהקמת בית רוזן ,המשמש
כספריה ,כמועדון גמלאים ולפעילויות רבות נוספות .כמו כן ,תרם רוזן להקמת
מכון לבניה ירוקה ולהנדסה במכללת שנקר וממשיך לתרום למכללה גם בימים
אלה .בעתיד ,בכוונתו של יעקב רוזן להמשיך לתרום על ידי בניית קומה נוספת
לבית רוזן ,שיאפשר הרחבת הפעילות במקום.

בזכות תרומתו הרבה וארוכת השנים ליישוב העיר והארץ ,בזכות תרומתו
לענף הבנייה ובזכות רוח הנתינה המפעמת בו בפעילותו במוסדות
ובעמותות בעיר רמת־גן ,מוענק לו תואר 'יקיר העיר רמת־גן' לשנת
תשע"ה .2015 -

17

מרדכי (מוטי) רחימי

נולד בשנת  1938באיראן .נשוי לתקווה ,אב לשניים וסב לחמישה נכדים .אביו,
סוחר בדים במקצועו ,נפטר כשהיה מוטי בן שלוש ואמו נותרה אלמנה ,מטופלת
בשלושה ילדים קטנים .בהגיעו לגיל  ,10פנה ללמוד את השפה העברית באחד
מבתי הכנסת המרוחקים מאזור מגוריו.
בשל המצב הכלכלי הקשה נרתמו מוטי ואחיו לעזור בכלכלת המשפחה .באחד
הימים צפה מוטי בסרט בו נאם דוד בן גוריון על צדקת המלחמה והצורך בגיוס של
כולם ,ללא יוצא מן הכלל .הסרט עורר בו דחף לעלות לארץ ישראל ולשרת בצה"ל.
מוטי הצטרף לקבוצה שארגנה הסוכנות היהודית עבור עולים שרוכזו מעירק
וכורדיסטן .הם הועלו לישראל באופן לא חוקי ובשנת  ,1950ביותו בן  ,12עלה
מוטי ארצה לבדו והתקבל ל"עליית הנוער" .משם הועבר למוסד החינוכי "רמת
הדסה" ולאחר מכן צורף לקבוצה שהועברה לכפר הנוער הציוני "ניצנים" שם החל
לעבוד וללמוד.
לאחר מכן עבר להתגורר בקיבוץ "תלמי יפה" הסמוך לאשקלון .כעבור כחודשיים
התקבל כחבר משק מן המניין ודרכו הייתה סלולה להגשמת חלומו ,לבנות
ולהבנות בארץ ישראל .בהגיעו לגיל  ,17התנדב והתגייס לצבא ושירת כסגן רס"ר
הבסיס הגדול של חיל האוויר.
לאחר שירותו הצבאי ,התאהב בעיר רמת־גן ומזה  60שנה הוא תושב העיר .מאז
ועד היום מוטי פעיל מאוד בעיר רמת־גן ובעבר כיהן כיו"ר וועד הורים בתיכון
"אורה מודיעים" ובתיכון "אוהל שם".
מוטי מכהן כיו"ר עמותת "אור לעם" ,במסגרתה עורך מסיבות המוניות לחנוכה
ופורים ודואג לענייני הקהילה .הוא נוהג להבחין בנזקקים עוד לפני שהם פונים אליו
בבקשת סיוע ,וכך גילה לא פעם משפחות ובודדים נזקקים אשר להם תרם מכיסו.

בזכות עשייתו רבת השנים בקרב קהילת עולי איראן ,בזכות פעילותו
כיו"ר וועד ההורים בבתי הספר בעיר ובזכות רוח הנתינה המפעמת בו
מוענק לו תואר 'יקיר העיר רמת־ גן' לשנת תשע"ה .2015 -
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סוזאן שהרבני (אימאן)

ילידת שנת  ,1943עלתה לארץ מבגדד בשנת  1951ומתגוררת ברמת־גן החל
משנת  .1960סוזאן שהרבני ידועה בקרב קהילת יוצאי בבל בישראל בשם הבמה
שלה "אימאן" .שירתה המיוחדת ,אישיותה המיוחדת וקולה הכובש לבבות הם
שהביאו להערצתה הגדולה על ידי בני קהילת יוצאי בבל ,והיא אף הוכתרה כ"אום
כלתום הישראלית".
בספרה "קול האמונה" ,מתארת אימאן את סיפור עלייתה לארץ ,הקשר עם
ה"תנועה" שפעלה כתנועת נוער מחתרתית להעלאת יהודים לישראל ,ההשבעה
בחדרים האפלים של התנועה ,הרדיפה של השלטונות העירקיים אחר מחבואי
הנשק של חברי התנועה ,עזיבת הבית על כל תכולתו כדי לממש את חלום העלייה
לארץ ישראל.
"אימאן" (שמשמעו אמונה) זהו שם הבמה שאימצה לעצמה בהופעותיה והשם
אכן הולם את מסלול חייה .אמונה בדרך ,אמונה בעקרונות ואמונה בכוחם של
השירים והצלילים להשפיע על חייהם של בני אדם .היא נצר למשפחת מוזיקאים.
אביה ,אבדו סעדה ,היה מלחין ,משורר וזמר מוערך ביותר בקרב העדה הבבלית
ובעולם הערבי בכלל .בעלה צבי ,נהרג בעת שירותו במילואים ,ושירתה היא
שסייעה לה לצלוח את המשבר הקשה.
שהרבני הופיעה ברחבי העולם ,חבקה בקולה קהל גדול והעניקה כבוד רב
לקהילת יוצאי בבל בפרט ולישראל בכלל .קלטות הזמר שלה נרכשות בכל מדינות
ערב והיא ממשיכה להופיע גם כיום.

בזכות פועלה רב השנים ותרומתה לקהילת יוצאי בבל ,על עשייתה
בתחום המוזיקה ועל תרומתה רבת השנים לתרבות ולאומנות במדינת
ישראל בכלל וברמת־גן בפרט ,מוענק לה תואר 'יקיר העיר רמת־גן'
לשנת תשע"ה .2015 -
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ד"ר לאון שעשוע

נולד בשנת  1920בבגדד ,עיראק ועלה לארץ בשנת  .1950תושב רמת־גן מזה 64
שנים ,ממובילי הקמת החקלאות בישראל ומומחה עולמי לכלכלה חקלאית.
ד"ר שעשוע הוא מוסמך למדעי החקלאות ( )MScבמסלול ישיר לתואר שני
בפקולטה לחקלאות באוניברסיטת ירושלים .בעל תואר דוקטור לכלכלה ()PhD
מטעם אוניברסיטת קורנל ,ניו יורק.
בשנת  1957החל עבודתו במשרד החקלאות ,שם שימש כמדריך חקלאי עבור
קיבוצים ומושבים באזור הדרום .בשנת  1959מונה לתפקיד מנהל מחלקת
הכלכלה בבנק החקלאות לישראל בע"מ ושימש בתפקידו זה עד לשנת .1985
במסגרת עבודתו בבנק החקלאות ,התקבל ללימודי דוקטורט באוניברסיטת
קורנל בניו יורק וסיים בהצטיינות את לימודיו בשנת .1966
לאחר סיום לימודי הדוקטורט ,עסק במחקר אקדמי בנושא כלכלה חקלאית .הוא
פרסם יחד עם ד"ר יעקב גולדשמידט מאמרים רבים בכתבי עת מובילים בינלאומיים
ושלושה ספרים .בשנת  1987קיבל פרס הוקרה מארגון WESTERN AGRICULTURAL
 ECONOMICS ASSICIATIONעל מצוינות בתחום הכלכלה החקלאית.
בתקופת עבודתו בבנק החקלאות ,ייעץ ד"ר לאון שעשוע בהכנת מאזני הוצאות
והכנסות ותרם רבות בהכוונת השקעות של קיבוצים ומושבים בכל הארץ.
הספרים והמאמרים שכתב צוטטו במחקרים שונים בתחום הכלכלה החקלאית
ושניים משלושת ספריו תורגמו לעברית ומשמשים עד היום כספרי עזר לימודי
באוניברסיטאות בארץ ובפקולטות ללימודי כלכלה וחשבונאות.

בזכות פועלו רב השנים לקידום החקלאות בישראל ולפיתוח קיבוצים
ומושבים בכל רחבי הארץ ,ובזכות עשייתו הרבה והמבורכת בתחום
מחקר הכלכלה שעליה אף זכה בפרס הוקרה מוענק לו תואר 'יקיר העיר
רמת־גן' לשנת תשע"ה .2015 -
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