מועצת העיר רמת־גן ,בישיבתה מיום  ,4.5.1982החליטה לאשר את תקנון תואר
'יקיר העיר רמת־גן' כדלהלן:
*התארים יחולקו במועד שיקבע ע"י הועדה.
התארים יוענקו:
 .1לחברי המועצה ,שכיהנו שתי קדנציות לפחות ומלאו להם  70שנים.
 .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
 .3המלצות לתארים יתקבלו אך ורק מחברי מועצת העיר או באמצעותם.
 .4חברי המועצה ימליצו על מועמדים ויגישו הצעותיהם בכתב למנכ"ל העירייה.
 .5הנהלת העירייה תבחר ועדה מבין חברי המועצה ,שתהווה ועדה לאישור
המועמדים לקבלת התארים.
 .6יו"ר הועדה יביא את המלצותיה לאישור חברי המועצה.
 .7החלטות הוועדה יקבלו תוקף לאחר שיאושרו ע"י רוב חברי המועצה.
 .8שמות המועמדים יפורסמו אך ורק לאחר שיאושרו.
 .9לאחר שהמלצות הועדה יקבלו את אישור המועצה ,תודיע הועדה בכתב
למועמדים ותבקש את הסכמתם.
 .10אם מועמד נפטר בין מועד החלטת המועצה לבין מועד הענקת התארים,
תקבל משפחתו את התואר במקומו.

מר ישראל זינגר – ראש עיריית רמת־גן
מר שמואל לרמן – יו"ר מועצת העיר וחבר הנהלת העיר
מר אביהוא בן משה – סגן ראש העיר וחבר הנהלת העיר
מר איצ'ה שחם – חבר מועצה וחבר הנהלת העיר
מר משה בודאגה – מנכ"ל העירייה – יועץ לועדה
מר אמנון בוץ – סמנכ"ל מנהל ותרבות – מזכיר הועדה
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מכובדיי יקירי העיר,
אני גאה להעניק לכם את תואר 'יקיר העיר רמת־גן' לשנת התשע"ו.2016 -
הערב ,תתפסו את מקומכם הראוי בשרשרת האדירה של המורשת
העירונית ואני גאה על הזכות שנפלה בחלקי להוקיר ולהעריך את
עשייתכם החברתית ,פעילותכם הציבורית ומעורבותכם למען הכלל,
למען העיר ולמען המדינה ,איש איש בתחומי עשייתו.
אתם ,מטובי בניה ובנותיה של העיר רמת־גן ,שפועלכם שזור צניעות,
ענווה ,תרומה לציבור ועשייה ללא לאות מהווים עבור כולנו סמל
ומודל לחיקוי.
אני גאה להעניק לכל אחד ואחת מכם את אות 'יקיר העיר רמת־גן'
ולהודות לכם בשם העיר רמת־גן ,הנהלתה ותושביה ,על פועלכם המבורך.
שלכם,
ישראל זינגר
ראש העיר רמת־גן
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מר יצחק אביעזר

מר יוסי אלפי

מר חיים באר

מר נפתלי דילמוני

גב' טוני דריילינגר

מר אילן זילכה

מר אברהם חמו

מר סעדיה כהן

פרופ' אסא כשר

מר מיכאל מיכאלי

מר יוני מירנץ

מר צביקה ניר

גב' לאה סורקין

גב' גליה סינוואני

פנחס ובן ציון פוזיילוב

מר יחיאל פרצלינה
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נולד בשנת .1931
מלחין ומנצח ,חוקר ,שדרן ומנהל תכניות רדיו בתחום המוזיקה המזרחית.
יזם את מפעל 'תרבות המזרח' ברמת־גן והיה המנהל האמנותי והמנצח
במסגרת הפרויקט.
הקים את מקהלת נהריים ,הלחין ועיבד את שיריה והביא את הפיוט
המסורתי לאזרחי העיר בפרט ולאזרחי ישראל בכלל.
במסגרת פועלו המוזיקלי ,הביא אל הקהל את הפיוט העברי ואת הפיוט
הבבלי המסורתי ,לצד פיוטים שכתב והלחין.
במשך יובל תרם לתרבות הרדיו בישראל והביא את דברה של תחנת קול
ישראל בערבית לבתים רבים במשך יובל שנים.
עשייתו שזורה בהיסטוריה הישראלית והוא לקח חלק בשידור אירועים
היסטוריים ,דוגמת אירוע חתימת הסכמי השלום עם ירדן ומצרים.
במסגרת פעילותו ,הקים את תזמורת רמת־גן ובמשך עשרות שנים העניק
לתושבי העיר חוויית מוסיקה מעל כל במה.
בזכות תרומתו לתרבות המוזיקלית של מדינת ישראל ,ובזכות
עשייתו הרבה בתחום העשרת המוזיקה והתרבות ברמת־גן ,מוענק לו
תואר 'יקיר העיר רמת־גן' לשנת תשע"ו.2016-
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נולד בשנת  ,1945בבצרה שבעיראק .עלה לארץ עם סבתו כשהיה בן 4
ובשנים הראשונות התגוררה המשפחה במעברה.
את פעילותו המקצועית החל כבר בשירותו הצבאי ,בלהקת גייסות השריון.
בסיום השירות למד משחק באקדמיה לדרמה בלונדון והופיע רבות
בתיאטרון ,בקולנוע ובטלוויזיה הישראלית.
במסגרת פועלו לקידום התרבות בישראל ,כתב מחזות רבים ,הפיק וביים
הצגות תיאטרון ,בהן "ילדים בצל המלחמה"" ,כאלה אנחנו"" ,כרטיס לכיוון
אחד"" ,המלך ואני" ועוד .בשנת  1972המחיז וביים מחזות אסירים בבית
הסוהר 'מעשיהו'.
לאורך השנים ,כתב ,ערך והגיש תכניות רדיו רבות ברשת ב' ,ברשת א' ובגלי
צה"ל .כתב את סדרת הטלוויזיה המוכרת "הילדים משכונת חיים" ואף יצר,
הפיק ושיחק בסרטי קולנוע שונים.
בשנת  ,1972ייסד את התנועה לתיאטרון קהילתי בישראל ,במסגרתה
ממשיך אלפי לייסד תיאטראות קהילתיים בכל רחבי הארץ ,מקיים קורסים
במסלולים אקדמיים בתחום זה והיה ממייסדי המגמה לתיאטרון חברתי
באוניברסיטת תל-אביב.
יוסי אלפי הינו המייסד והמנהל האמנותי של "פסטיבל מספרי סיפורים",
שהפך למוסד מוכר בישראל .במסגרת זו ,הוא מופיע בכל רחבי הארץ
כמנחה וכמספר סיפורים ואף מנחה את שבתות-תרבות ברמת־גן מזה שנים.
בשנת  ,1998ייסד את תיאטרון גבעתיים ושימש כמנהלו הראשון .על פועלו
הרב בתחום הספרות והתרבות זכה בפרס רמת־גן לספרות על מפעל חיים
לשנת  .2014על עשייתו בתחום מספרי הסיפורים ,זכה בפרס אקו"ם באותה
השנה.
בזכות תרומתו הרבה לתרבות הישראלית על כל גווניה ,בזכות עשייתו
להנחלת התרבות והאמנות בכל רחבי הארץ ובזכות תרומתו הרבה
לקהילה במסגרת התיאטרון הקהילתי ,מוענק לו תואר 'יקיר העיר
רמת־גן' לשנת תשע"ו.2016-
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נולד בירושלים בשנת  .1945נשוי לבתיה ואב לרוני ,אברהם וצביקה .תושב
העיר רמת־גן מזה יובל שנים.
עשה את שירותו הצבאי בכתב העת 'במחניים' ושירת במילואים ביחידת
הרבנות הצבאית בחזית ובמפקדת קצין חינוך ראשי .הרצה בקביעות בפני
קצינים וחיילים והשתתף בעריכת כתב העת 'סקירה חודשית'.
בשנת  1970ראה אור ספר ביכוריו "שעשועים יום יום" (שירים ,בהוצאת
עם עובד) .בשנת  ,1973התמנה לעורך בכיר בהוצאת עם עובד ,תפקיד אותו
מילא למעלה משני עשורים.
לצד הפעילות המו"לית הענפה היה באר עיתונאי פעיל ופרסם כ700-
מאמרים ורשימות בנושאי ספרות ,תרבות ,חברה והיסטוריה של ארץ
ישראל .שימש גם כחבר מערכת העיתון 'דבר' ופרסם מדור קבוע ב'דבר
השבוע'.
לאורך שנותיו ראו ספריו הרבים אור ורובם אף תורגמו לשפות זרות .בין
היתר ,פרסם בשנת  1980את הרומן 'נוצות' ,שביסס את מעמדו כסופר.
בשנת  1987ראה אור ספרו 'עת הזמיר' (עם עובד) ובהמשך ראו אור ספריו
'חבלים' (עם עובד' ,)1998 ,לפני המקום' (עם עובד' ,)2007 ,אל מקום שהרוח
הולך' (עם עובד )2010 ,ו'חלומותיהם הראשונים' (עם עובד.)2014 ,
במקביל לכתיבתו ,מלמד באר במגוון מסגרות ומנחיל מן הידע הרב שלו
לזולת .בין היתר ,הדריך סיורים ספרותיים בירושלים ,הנחה סדנאות לכתיבה
יוצרת בירושלים ובתל אביב וליווה מאות כותבים צעירים.
בשנת  2000מונה לפרופסור-חבר באוניברסיטת בן גוריון בנגב .מלמד
במחלקה לספרות עברית ואף מונה כפרופסור מן המניין והופקד בראש
הקתדרה ללימודי יידיש על שם אנה והארי זינגר באוניברסיטה .שימש
גם כמרצה באקדמיה לאמנות 'בצלאל' ,כמרצה החוג לתולדות עם ישראל
באוניברסיטת חיפה וכפרופ' אורח לספרות עברית ב ,ITS-ניו יורק.
באר תורם רבות לקידום חיי התרבות בארץ ומשמש כחבר בוועדות שיפוט
לפרסים ספרותיים ,חבר במערכות ספרותיות שונות ומשמש בתפקידים
שונים במועצות ציבוריות ובמוסדות תרבות ברחבי הארץ.
על מכלול עשייתו התרבותית זכה באר בפרסים רבים ,בהם פרס ראש
הממשלה על שם לוי אשכול (בשנים  1979ו ;)1993-פרס פנחס ספיר (;)2001
פרס ביאליק לספרות יפה על מפעל חיים ( ;)2002פרס אקו"ם לספרות
יפה על מפעל חיים ( ;)2005פרס ברנר ( ;)2011פרס ראש הממשלה ללשון
העברית ע"ש אליעזר בן יהודה ( )2013ופרס רמת־גן לספרות יפה (.)2013
בזכות עשייתו רבת השנים ותרומתו האדירה לקידום הספרות
והתרבות הישראלית ,בזכות פועלו לטיפוח היצירה הצעירה בישראל
ובזכות השם העולמי שרכש בתחומים אלה ,מוענק לו תואר 'יקיר
העיר רמת־גן' לשנת תשע"ו.2016-
9

נולד באפגניסטן בשנת  1941ועלה ארצה כשהיה בן  .25בן למשפחה
שעסקה בפעילות הבלתי לגאלית להעלאת יהודים לישראל.
מתגורר ברמת־גן מזה למעלה מ 40-שנה ,נשוי לרחל ,אב לחמישה וסב ל15-
נכדים.
עם עלייתו ארצה ולמרות גילו המאוחר ,בחר להתגייס לצה"ל ושירת
בחטיבת הצנחנים במלחמת ששת הימים.
לאחר שהשתחרר מהשירות הצבאי בחר להגשים את המסורת שהוטמעה
בו מבית אביו והחל לעסוק בפעילות למען הקהילה ,בצרכי הציבור בעיר
כולה ובשכונת רמת-שקמה בפרט.
במסגרת פעילותו הענפה משמש כגבאי בית הכנסת 'תפארת שמעון'
ברמת-שקמה למעלה מ 40-שנה ,בהתנדבות מלאה .עבור תושבי העיר,
משמש נפתלי ככתובת לשאלות בנושאי דת ומסורת ומאיר פנים לכל פונה
ופונה.
במהלך השנים קיים פעילויות חינוך רבות בשכונה ,אירח את ילדי הגנים
בבית הכנ סת והוא תומך בפרויקט הכנת ילדים לקראת עלייתם לתורה בבר
המצווה.
לאורך שנים רבות התנדב בתחנות השיטור הקהילתי של המשמר האזרחי
בעיר והיה פעיל בוועד השכונה .עסק בפעילויות חסד בקהילה ,ובין היתר
דאג לחלוקת מזון לנזקקים ,איסוף תרומות ,חלוקת בגדים לכל נצרך ועוד.
בבעלותו חנות לממכר מתנות ומכשירי כתיבה שהפכה לשם דבר באזור
כולו והפכה לאורך השנים למרכז חברתי המעורב בקהילה ,המהווה כתובת
להתייעצות בכל נושא ולקבלת מידע וסיוע עבור התושב.
בזכות תרומתו לעיר רמת־גן בכלל ולשכונת רמת-שקמה בפרט,
בזכות עשייתו החברתית לקידום תושבי השכונה ובזכות פועלו הרב
בתחום הדת והמסורת ,מוענק לו תואר 'יקיר העיר רמת־גן' לשנת
תשע"ו.2016-
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נולדה בחבל גליציה שבפולין בשנת .1926
נשואה ליוסף ,אם לשניים וסבתא ל 6-נכדים ו 13-נינים.
במהלך מלחמת העולם השנייה נשלחה לאושוויץ והצליחה לברוח למחנה
ברגן-בלזן .שם הצליחה לשרוד עד לשחרור המחנה על ידי האנגלים בשנת
.1945
לאחר שחרור מחנה ברגן-בלזן הכירה את יוסף דריילינגר ,אף הוא ניצול
המחנה והשניים נישאו .בשנת  ,1946נולד בנם הבכור שהיה מהילדים
הראשונים שנולדו במחנה ברגן-בלזן לאחר השחרור.
שנה לאחר מכן עלתה המשפחה לישראל והתיישבה בשכונת נחלת גנים
בעיר .לאורך שנות החמישים והשישים שימשה טוני כמטפלת בילדים
ומבשלת בבית ז'בוטינסקי בעיר והייתה פעילה מאוד בוועד ההורים
ובפעילות הקהילתית בשכונה.
בשנות השבעים ,עם הגעת גלי העליה הראשונים מברה"מ לשעבר ,החלה
טוני את פעילותה הענפה כמתנדבת בויצ"ו רמת־גן .במסגרת פעילותה,
ליוותה באופן אישי את העולים החדשים ,טיפלה בכל צרכיהם והקלה
עליהם את הקליטה בארץ.
בהמשך ,התנדבה טוני גם במסגרת הלשכה המשפטית בנעמ"ת ,שם סייעה
למאות משפחות ונשים בפתרון בעיות אישיות ומשפטיות מורכבות .טוני
אימצה באופן אישי למעלה מ 100-משפחות ,אותן ליוותה לאורך שנים.
כשורדת שואה ,ראתה את ייעודה בפעילות נרחבת להנצחת זכר הנספים
בשואה .במסגרת זו הקדישה זמנה למחקר ,הנצחה ,תיעוד ,פרסום ,חינוך
והנחלת זיכרון השואה לדורות של בני נוער ,תלמידים וחיילים ברמת־גן
בפרט ובישראל בכלל.
נמנית על מקימי ארגון "שארית הפליטה ברגן בלזן" ,שהיה הארגון הגדול
ביותר של ניצולי שואה ואף סייעה להקמת המוזיאון שהוקם במחנה ברגן
בלזן בשנת .2007
בזכות עשייתה רבת השנים למען הנצחת זכר השואה ,בזכות רוח
ההתנדבות והנתינה המפעמת בה ובזכות פועלה למען קליטתו של
דור העולים החדשים ולחיזוק מעמדם בישראל ,מוענק לה תואר
'יקיר העיר רמת־גן' לשנת תשע"ו.2016-
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נולד בשנת  ,1945תושב רמת־גן.
משמש כ"ראש" הצופים והצופות בישראל ,מלווה מזה כ 52-שנה את
תנועת הצופים ברמת־גן ושימש במשך שלושה עשורים כיו"ר הנהגת דן
רמת־גן.
פעילותו רבת השנים למען קידום תנועת הצופים בעיר נעשתה
בהתנדבות ומתוך מטרה לחנך ,לדאוג ולקדם את הנוער הגדל בעיר ובארץ.
במסגרת מפעל חייו בתנועת הצופים ,הגה ויזם פסטיבלים וימי שירה
שהחלו בשבט צופי רמת־גן והפכו למסורת שבטי הצופים בארץ כולה.
זילכה הגה קורסים בהתאחדות הצופים והצופות ואף פיקד עליהם ,בהם
קורס תג הצופיות ,קורס תג הים ,קורס תג הצופיות הימי ועוד .זילכה
מפקד על קורס תג היער ופועל באמצעים אלה על מנת לחבר ולקרב בין
כלל מגזרי האוכלוסייה בישראל.
זילכה הינו הוגה ומייסד פרויקט "יקירי צופי ישראל" ,במסגרתו זוכים
בוגרים רבים להערכה ולהוקרה על פועלם לאורך שנים בתחומי החינוך,
החברה והמדינה והגיעו להישגים מרשימים בחברה הישראלית .יקירים
אלה מהווים מופת ודוגמא לכלל הנוער בישראל ולחניכי תנועת הצופים
בפרט.
בזכות תרומתו הרבה לחינוך ערכי של בני הנוער בישראל בכלל
וברמת־גן בפרט ,בזכות עשייתו הנרחבת לקידום תנועת הצופים
ולהעמקת פעילותה בקרב שכבות האוכלוסייה ובזכות פועלו הרב
למען הנחלת ערכי הצופים לדורות של צעירים בישראל ,מוענק לו
תואר 'יקיר העיר רמת־גן' לשנת תשע"ו.2016-
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נולד בקהיר ,בשנת .1934
נשוי למירה ,אב לשלושה וסב לשבעה.
הבריח ארצה את משפחתו מקהיר בזמן הפרעות ,והוא בן  15בלבד.
עוד בטרם למד עברית כהלכה הפך למפרנס יחיד של משפחתו הענפה,
התגייס לצה"ל ושירת כמדריך בעתודה האקדמית.
עם שחרורו ,התגייס למשטרת ישראל ושירת לאורך שלושה עשורים
בתפקידי פיקוד שונים .בין היתר שימש כסגן מפקד מרחב ,ראש מדור
הנוער בתל-אביב ואף הקים ועמד בראש האגף ל"קשרי קהילה משטרה".
בשנת  ,1986כשפרש ממשטרת ישראל ,הקים את "המכון לחינוך מפעיל
ומונע" ,שעסק במניעת אלימות ,התנהגויות סיכון ותאונות .במסגרת המכון,
שפעל לאורך רוב שנותיו ברמת־גן ,הדריך והכשיר מאות ארגונים ציבוריים
במדינת ישראל.
במקביל ,פעל לאורך שנותיו לקידום ספורט הכדורסל בישראל כשחקן
וכמאמן .בין תפקידיו ,שימש כמאמן נבחרת ישראל בכדורסל בשנות ה.70-
הצעיד את נבחרת ישראל להישגים מרשימים כשזכה במדליות זהב בארבע
אליפויות ,והעלה את הנבחרת לגמר האירופי.
חמו תרם רבות גם לפיתוח תחום הכדורסל ברמת־גן ,כאשר שימש כמאמן
שחקן במכבי רמת־גן ומאוחר יותר הקים מחדש את קבוצת הפועל רמת־גן.
פועלו הרב שזור בתרומה לקהילה .לאורך שנותיו היה פעיל בארגון 'אל-סם',
בתנועת הרוטרי ,והקים בשנת  2005את עמותת 'עתיד בטוח' ,המכשירה
נוער למנהיגות ולעתיד חופשי מאלימות.
ב ,2014-הקים בהתנדבות את פורום 'פל"ס' ,לקידום ההגינות בספורט
ולמניעת אלימות ,הסתה וגזענות.
בזכות תרומתו רבת השנים לעיר רמת־גן ולחברה בישראל,
בזכות הישגיו הבולטים והייחודיים במשטרת ישראל ובזכות תרומתו
לקידום הספורט בישראל בכלל וברמת־גן בפרט ,מוענק לו תואר
'יקיר העיר רמת־גן' לשנת תשע"ו.2016-
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נולד בשנת  1932בתימן.
עלה בשנת  1949לישראל ,כאשר היה בן .17
נשוי ,אב לשבעה וסב ל 31-נכדים.
בשנת  1961הגיע לשכונת רמת עמידר וניצל את שעותיו הפנויות להקמת
בית הכנסת 'שבזי לצעירים' בשכונה .בנוסף ,גיבש והקים מניין קבוע
למתפללים ,הביא לשיפוצם של בתי כנסת נוספים ,ומשרת לאורך שנים
רבות את המתפללים בתפקידו כיו"ר בית הכנסת.
כהן יזם קיומם של שיעורי תורה קבועים והפך את בית הכנסת למקום
שוקק מסורת ,תורה ותפילה לאורך רוב שעות היממה.
שירת וממשיך לשרת את ציבור תושבי שכונת רמת עמידר בעיר וחבר בוועד
השכונה.
במשך  40שנה שימש כעובד מחלקת גנים ונוף של עיריית רמת־גן .לכהן
חלק נכבד בתכנון ובבניית הגנים הציבוריים בעיר ,השקיע בטיפוחם
ותחזוקתם לרווחת הציבור ,היה קשוב לצרכי התושבים ואף זכה לתואר
העובד המצטיין בעירייה.
בזכות תרומתו האדירה לעיר ולגניה ובזכות דאגתו לצרכי הציבור
התורני בעיר בכלל ובשכונת רמת-עמידר בפרט מוענק לו תואר 'יקיר
העיר רמת־גן' לשנת תשע"ו.2016-
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נולד בשנת  1940בירושלים.
נשוי לנעמי ולשניים נולדו שלושה ילדים.
בשנת  1952עבר כשר לשכונת רמת-חן ומשפחתו נמנית עם מקימיה.
פרופ' כשר הינו פרופ' אמריטוס מהקתדרה ע"ש לאורה שוורץ-קיפ
לאתיקה מקצועית ולפילוסופיה של הפרקטיקה ,ופרופ' אמריטוס
לפילוסופיה באוניברסיטת תל-אביב.
לימד בחוגים למתמטיקה ולפילוסופיה ומדריך עד היום תלמידים לתארים
גבוהים באוניברסיטת בר-אילן ובאוניברסיטת תל-אביב.
במהלך שנותיו פרסם כשלוש מאות עבודות מחקר וערך עשרות ספרים
ועיתונים מקצועיים.
פרופ' כשר הינו חתן פרס ישראל לשנת  2000בפילוסופיה כללית וזוכה
פרס יצחק שדה לספרות צבאית על ספרו "אתיקה צבאית".
בשנים  1992-1994כיהן כיו"ר הוועדה לניסוח הקוד האתי של צה"ל וישב
כחבר בוועדה הציבורית להמלצות על כללי האתיקה לחברי הכנסת (ועדת
זמיר) ובוועדה הציבורית להמלצות על כללי אתיקה לשרי הממשלה (ועדת
שמגר) .פרופ' כשר היה מעורב בחיבור למעלה מ –  40קודים אתיים של
גופים משמעותיים בישראל אשר להם השפעה ישירה על חיי כלל אזרחי
ישראל וחבר בוועדות ציבוריות רבות בתחומי הביטחון ,בהן צוות שר
הביטחון לקביעת עקרונות המו"מ להחזרת החטופים והוועדה הציבורית
של ראש הממשלה לענייני אבטחת אישים (ועדת דגן ,ועדת חופי ,ועדת
שביט ,ועדת ירון).
בכורו ,רס"ן יהורז כשר ז"ל ,נהרג בתאונה בשנת  1991וזכרו מונצח בבית 'יד
לבנים' בעיר .לאחר מותו ,הקים כשר את 'עמותת יהורז' ,להנצחתו ובמסגרת
פעילות העמותה תרמה המשפחה רבות לגדוד השריון בו שירת וכן תרמה
הקרן פרסים וקורס בטכניון לזכרו .פרופ' כשר מתנדב מדי שנה להארכת
שירות המילואים ,ופעיל להנצחת חיילים בעיר רמת־גן  .מתנדב באופן קבוע
בבית 'יד לבנים' ברמת־גן ומרצה בפני תלמידי העיר בטקסים שונים ובבתי
הספר.
בזכות הישגיו המקצועיים בארץ ובעולם ,בזכות תרומתו לחינוך
הנוער בעיר רמת־גן ובזכות עשייתו הנרחבת לקידום כללי האתיקה
בקרב גופים ציבוריים המשפיעים באופן ישיר על חייהם של אזרחי
ישראל ,מוענק לו תואר 'יקיר העיר רמת־גן' לשנת תשע"ו.2016-
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נולד בשנת  1925בפולין ועלה ארצה בשנת  1936עם בני משפחתו.
לאורך שנים עבד במדור לנערים עובדים במשרד החינוך ומשם עבר למשרד
הסעד ,שם שימש כמפקח על בתי הספר 'מפתן' ,בהם עבדו נערות ונערים
שלא סיימו את חוק לימודיהם.
בתקופת כהונתו של ראש העיר הראשון של רמת־גן ,אברהם קריניצי ז"ל,
הוביל יחד עם מחלקת הרווחה בעירייה ,את הקמתו של בית ספר 'מפתן'
לבנים בעיר ,בו למדו החניכים את מקצוע הנגרות.
במסגרת זו ,העניק לעשרות בני נוער שנשרו מלימודיהם את ההזדמנות
לבנות לעצמם עתיד פעיל ויצרני.
מיכאלי מתנדב באגודת 'עזרה למרפא' בעיר ,מעביר שיעורים בנושאי
יהדות למורים במועדון 'אמונה' ואף שימש לאורך שנים ארוכות גבאי בית
הכנסת 'דובב עוז' .גם היום ,ממשיך מיכאלי בפועלו למען הזולת ופעיל
בבית הכנסת ובוועדת ביקור חולים הפועלת במסגרתו.
מיכאלי אף יזם את פעילות 'קמחא דפסחא' ברמת־גן ופועל על מנת לקדם
יוזמות צדקה נוספות .בעברו אף פעל רבות בשיתוף הרבנות הראשית
לשחרור עגונות בישראל.
בזכות עשייתו רבת השנים למען חינוך וקידום בני נוער בישראל
כולה וברמת־גן בפרט ,בזכות עשייתו הנרחבת למען הזולת ובזכות
רוח ההתנדבות המפעמת בו ,מוענק לו תואר 'יקיר העיר רמת־גן'
לשנת תשע"ו.2016-
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נולד בשנת . 1945
נשוי לשוש ואב לשני ילדים.
בתקופת שירותו הצבאי השתתף במבצעים צבאיים והיסטוריים רבים ,בהם
שחרור ירושלים בשנת  1967וחציית התעלה בשנת  .1973מירנץ אף השתתף
במלחמת שלום הגליל ובמלחמת ההתשה.
לאחר שחרורו ,החל את עבודתו במערכת הבנקאית בישראל וקידם את
פעילותו ההתנדבותית באגודת הכדורסל של בית"ר רמת־גן .במסגרת
פעילותו זו ,דאג לקדם במיוחד את תחום פעילות הנוער תוך שכנועם של
תלמידי בתי הספר היסודיים לקחת חלק בפעילות הספורטיבית הנערכת
בשעות אחר הצהריים ,מתוך רצון להעמיק את קידום הספורט בעיר.
מירנץ פעל רבות למציאת תקציבים ולקידום כלכלי של הפרויקט ,תוך
דאגה לסבסוד תשלומי בעבור ילדים מעוטי יכולת ,העסקת מאמנים בכירים
וקידום קבוצות הילדים להישגים רבים בליגות הילדים שזכו בתארים רבים
לאורך שנות פעילותו בארגון .פעילות האגודה נמשכת עד היום במסגרת
עירוני רמת־גן.
בזכות עשייתו רבת השנים בתחום הספורט ,בזכות פועלו ותרומתו
למען ילדים מעוטי יכולת ובזכות הישגיו בתחום הספורט ברמת־
גן בפרט ובישראל בכלל ,מוענק לו תואר 'יקיר העיר רמת־גן' לשנת
תשע"ו.2016-
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נולד בשנת  .1946תושב רמת־גן.
נשוי ,אב לשלוש בנות וסב לשישה.
כיהן כחבר מועצת העיר רמת־גן במשך  10שנים ,מילא בהתנדבות תפקידים
בכירים והיה חבר בוועדותיה המרכזיות של עיריית רמת־גן .בקדנציה
האחרונה בעירייה ,הקים את מינהל התרבות ובמסגרתו ייסד את פרס
רמת־גן לספרות ,ייסד את פסטיבל התנ"ך ,הביא את מופע האופרה 'כרמן'
והסימפוניה התשיעית של בטהובן אל כיכר רמב"ם באירועים שסחפו
תושבים רבים והעניק לתושבי העיר אפשרויות לפעילות תרבותית איכותית.
אחיו הצעיר ,עמוס ז"ל ,שנפל במלחמת יום הכיפורים ,ואביו – שמואל ז"ל,
מונצחים שניהם בבית יד לבנים ברמת־גן .ניר פעל במשך שנים רבות למתן
עזרה וייעוץ למשפחות השכולות.
במסגרת פעילותו בעיר ,ייסד את עמותת הורי בית הספר "המתמיד" שהפכה
לאחר זמן למרכז קהילתי "המתמיד".
ניר אף כיהן כיו"ר בית האבות העירוני ,כיו"ר חוג ידידי התזמורת הקאמרית
רמת־גן ועוד.
בזכות תרומתו לעיר רמת־גן ולקידומה ,בזכות רוח ההתנדבות
המפעמת בו ובזכות עשייתו ללא לאות למען ציבור המשפחות
השכולות בעיר ,מוענק לו תואר 'יקיר העיר רמת־גן' לשנת
תשע"ו.2016-
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נולדה בשנת  1936בישראל.
מתגוררת ברמת־גן למעלה מ 50-שנה.
מתנדבת מאז שנת  1988בויצ"ו רמת־גן ,ואף מונתה ליו"ר האגף למעמד
האישה בארגון ,תפקיד אותו מילאה עד השנה שעברה.
במסגרת הפעילות ניהלה ,הדריכה והנחתה מגוון רחב של קורסי העשרה
לנשות רמת־גן ,והעניקה לנשים רבות את ההזדמנות להשתלב במעגל
העבודה ובמקביל פיתחה יוזמות לקידום נשים בתחומי המנהיגות,
הפוליטיקה ,המגזר הציבורי ועוד.
בפועלה בעיר אף יצרה שיתוף פעולה מבורך עם אגף החינוך בעירייה
והעניקה לבנות הנוער כלים למנהיגות עתידית במסגרת מיזם ייחודי
שנמשך מספר שנים.
מקדמת את שיתוף הפעולה בין ויצ"ו רמת־גן ,עיריית רמת־גן ותושבי העיר,
באופן התורם להתפתחותה ולקידומה של רמת־גן בכלל ונשות העיר בפרט.
בזכות תרומתה לקידום מעמד האישה בישראל בכלל וברמת־גן
בפרט ,בזכות עשייתה ההתנדבותית רבת הנשים למען נשים ובזכות
פועלה הרב להעמקת המנהיגות בקרב בנות הדור הצעיר ,מוענק לה
תואר 'יקיר העיר רמת־גן' לשנת תשע"ו–.2016
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נולדה בשנת .1942
עבדה במסגרת קהילתית שנים רבות ,כחונכת ותומכת במסגרת אגף הרווחה,
בהדרכת הורים לארגון וסדר ובילוי זמן איכות עם הילדים.
בנוסף לעבודתה שימשה במשך  18שנים כחברת ועד שכונת עמידר.
במסגרת תפקיד זה ,ארגנה קייטנות לילדי השכונה ,לאימהות ברוכות
ילדים ועזרה בארגון טיולים למשפחות ברוכות ילדים .בנוסף ,הייתה פעילה
בארגוני ויצ"ו ,אמונה והוועד למען החייל.
טיפלה לאורך שנים בילדים בסיכון ,אספה לתקופה מסוימת לביתה ילדה
שהוריה לא יכלו לטפל בה זמנית ,וביתה שימש לאורך שנים כבית זמני
לילדים לתקופות קצרות עד למציאת סידור הולם עבורם.
גליה יזמה את שיפור פני השכונה על ידי ארגון תחרות הגינה היפה וממשיכה
גם היום לתרום למען הקהילה .בין היתר משמשת כ"דודה" בוועד למען
החייל ,מתנדבת בלשכת הגיוס ותורמת מזמנה למפגשים עם קשישים.
בזכות פועלה רב השנים לארגון פעילויות תרבותיות שונות ברמת־
גן ,בזכות נדיבותה וטוב ליבה המיטיב עם רבים מאד בעיר ובקהילה
מוענק לה תואר 'יקיר העיר רמת־גן' לשנת תשע"ו.2016-
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האחים פוזליילוב נולדו בפתח תקווה בתקופת המנדט הבריטי בשנות
העשרים.
ממקימי ענף היהלומים בארץ וממקימי בורסת היהלומים ברמת־גן.
היו בין החלוצים הראשונים שהביעו תמיכתם הגורפת להעברת בורסת
היהלומים מתל אביב לרמת־גן ,ובכך סייעו רבות להתפתחותה הכלכלית
של העיר ,לייצור מקומות עבודה רבים לבני העיר ,להפיכתה של העיר
למרכז הון וסחר ישראלי ובינלאומי ולקידום מעמדה של רמת־גן בין ערי
הארץ והעולם.
האחים פוזיילוב הקימו את חברת "יהלומי פז" הנמצאת בבעלותם עד
היום ונמנית מאז שנות השישים עם החברות המובילות בענף היהלומים
הישראלי.
בזכות תרומתם הרבה לענף היהלומים בפרט ולכלכלה הישראלית בכלל,
נקרא אולם המסחר המרכזי בבורסת היהלומים על שמם של האחים
פוזיילוב ,שממשיכים למלא תפקידים בכירים בענף.
לאורך השנים ,תרמו האחים פוזיילוב רבות -הן בעשייה והן בממון -לקהילת
יוצאי בוכרה בארץ ,תרמו לקידום בני נוער וסייעו לקיום אירועים קהילתיים
שונים בשכונות העיר רמת־גן.
האחים פוזיילוב הינם ממייסדי ברית יוצאי בוכרה וייסדו את קרן 'אבוקה'
המעניקה מלגות ללימודי תואר אקדמי לאלפי סטודנטים עולים ומעוטי
יכולת .בנוסף ,הקימו בית תמחוי המספק מזון לעולים ,קשישים ,חסרי בית
ועוד ,הנזקקים לסיוע בסיסי.
במסגרת 'ברית יוצאי בוכרה' מבצעים האחים פוזיילוב מבצעי חלוקת
חבילות מזון לנזקקים בראש השנה ובפסח ,מקדמים פעילות תרבותית
ברחבי הארץ ומסייעים לבני נוער עולים שנטשו את מערכת החינוך ומצויים
בסיכון.
בזכות תרומתם לכלכלת העיר ולהתפתחותה של העיר רמת־גן ,בזכות
עשייתם הנרחבת למען יהודי בוכרה בעיר ובארץ ובזכות פועלם הרב
לקידום אוכלוסיות שונות ולסיוע לנזקקים רבים ,מוענק להם תואר
'יקירי העיר רמת־גן' לשנת תשע"ו.2016-
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נולד בשנת .1935
את שירותו הצבאי עשה בהתנדבות בחטיבת הצנחנים ולחם במבצע 'עלה
זית' ,מלחמת קדש ,מלחמת ששת הימים ומלחמת יום כיפור.
שימש כחבר דירקטוריון הספארי ברמת־גן וכחבר דירקטוריון הפארק
הלאומי במשך שתי קדנציות.
שימש כיו"ר הוועד המקומי ברמת-אפעל בהתנדבות ,וכחבר מועצת רמת-
אפעל .במסגרת תפקידו פעל לרווחת תושבי רמת-אפעל ,כשלחם לצמצום
היקף הבניה בסביבה ולקידום תשתיות עבור התושבים .משעלה נושא
איחוד הרשויות ,פעל נמרצות לאיחוד רמת-אפעל עם רמת־גן.
לאורך שנותיו שימש גם כמנכ"ל 'גני יהושע' ,פארק הירקון ופארק דרום
(מנחם בגין) בתל אביב .במסגרת פועלו ,הקים את גן הסלעים בפארק
הירקון ,הצפארי ,עשר טחנות ואתרים נוספים.
בנוסף ,שימש כמזכיר המשמרת הצעירה של מפא"י ,חבר הועדה המרכזית
וחבר מרכז מפא"י .במסגרת זו ,ארגן חילופי משלחות בין ישראל וגרמניה
ואף עמד בראש משלחות שפעלו לקידום ולפיתוח יחסי החוץ של ישראל.
פרצלינה שימש כיו"ר איגוד טניס שולחן וסגן יו"ר האיגוד האירופאי.
במסגרת זו ,תרם רבות ובהתנדבות לקידום ענף הטניס שולחן בישראל.
בזכות תרומתו הרבה למען פיתוח גוש דן בכלל ורמת־גן בפרט,
ובזכות פעילותו הציבורית למען רמת-אפעל שאפשרה את איחודה
של מועצת אפעל לעיר ,מוענק לו תואר 'יקיר העיר רמת־גן' לשנת
תשע"ו.2016-
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יקירי רמת־גן :1982-2015
תשמ”ג | 1982-אברהמוביץ אוריאל ז”ל | אברמוב מרדכי יצחק ז”ל | הרב אושפיזאי מנחם יהודה ז”ל | ד”ר בדר יוחנן ז”ל | בורנשטיין שלום ברוך
ז”ל | בן-ימיני ישראל ז”ל | בראון משה ז”ל | גליצקי יוסף ז”ל | דובינר בטי ז”ל | ד”ר דוד מאיר ז”ל | ד”ר הופמן לידסלאוס ז”ל | הירש בלה ז”ל | הצייר
הופשטטר אוזיאש ז”ל | הלוי שלום ז”ל | הסופר חורגין יעקב ז”ל | הרב חורש מאיר ז”ל | הרב חתוקה צדוק ז”ל | פרופ’ ישורון שרגא ז”ל | השופט
ד”ר כהן יוסף מגורי ז”ל | כהן לאו ז”ל | מרכוס מיכאל ז”ל | פרופ’ מרקוס מקס ז”ל | סיניגליה נאמנה ז”ל | סלוצקי חיה ז”ל | ספקטור יהושע ז”ל |
המשורר סקולסקי ז”ל | עופר יצחק ז”ל | פורת אורנה ז"ל | קוגן אהרון ז”ל | קליר אברהם ז”ל | ר’ קיטאי יוסף ז”ל | הצייר שוורין לודויג ז”ל
פרופ’ שר דוד ז”ל | תשמ”ו  | 1986-אבישר שלום ז"ל |אדלר מתתיהו ז”ל | אופיר שלמה ז”ל | עו”ד בן יהודה נפתלי ז”ל | פרופ’ הלברכט
יצחק ז”ל | זיו אב יצחק ז”ל | זליבנסקי אבא ז”ל | חמי זכריה ז”ל | יעקובסון שושנה ז”ל | יקים מרים ז”ל | כהנא מידה ז”ל | ד”ר מירלמן
יוסף ז”ל | מרגולין יוסף ז”ל | פוטיק שמואל ז”ל | פיקרסקי שמואל ז”ל | פתל דוד | צוייק מרדכי ז”ל | רוט דוד ז”ל | ריבלין גרשון ז”ל |
שטוקפיש דוד ז”ל | תשנ”א  | 1991-איזנשטדט ארדון יוסף ז”ל | ארצי חמדה ז”ל | עו”ד ביבי מרדכי | גוטביר משה ז”ל | הוסטיג ישראל ז”ל
| הימן זבולון ז”ל | וינריב בנימין ז”ל | זילברמן יוסף ז”ל | זמר טוב יעקב ז”ל | הרב חוזה סעדיה ז”ל | יורקביץ יצחק ז”ל | לנדאו אירנה ז"ל |
מודריק משה ז”ל | נדיב שבתאי ז”ל | נוי מרדכי ז”ל | ד”ר ניסים עזרא ניסים ז”ל | סלוצקי ירחמיאל ז”ל | פלסטר גיטה ז”ל | קרני יוסף ז”ל
| רדבינוביץ שלמה ז”ל | רוזן אלי ז”ל | רכס יוסף ז”ל | שובל חנה ז"ל | תשנ”ג | 1992-אבן-זהב צבי ז”ל | אילון צבי ז”ל | גולדמן שאול ז”ל |
גמליאל משה | הירש שלמה ז”ל | וינדרבוים ראובן ז”ל | השופט (בדימוס) חלימה אברהם ז”ל | ירושלמי יהושע ז”ל | כהן אריה ז”ל | ליש אפרים
ז”ל | מנדלסון חיים ז”ל | נוביץ מנחם ז”ל | ציטיאט יגאל (נאג’י) ז”ל | צימרינג יהושע ז”ל | קליין דב ז”ל | קפלן אידה ז”ל | ד”ר קרייזלר דוד
תשנ”ה | 1994-בדנר משה (מקס) ז"ל | בור פנינה ז”ל | ד”ר יוליוס הלר ז”ל | הרשקוביץ אסתר ז”ל | הרשקוביץ יעקב ז”ל | ווסטרייך נורברט
| ולנשטין אלכסנדר ז”ל | זיו אל יצחק ז"ל | חיות טוביה ז"ל | יצרן מרים ז”ל | כהן אלכסנדר ז”ל | כץ רפאל ז”ל | ד”ר מורד נורי ז”ל | סופר
אנואר ז”ל | עזני שלום ז”ל | פולק יהודית | פפר יוסף ז”ל | פרישמן פריבה ז”ל | קובלסקי מאיר | רוזנבלום אשר ז”ל | רוזנפלד דבורה
רוסינסקי דוד ז”ל | ריפמן שלום ז”ל | שורץ אברהם ז”ל | שוסטק אליעזר ז”ל | תשבי אהובה ז"ל | תשנ”ז | 1997-אורנשטיין מינה ז”ל |
ארליך יצחק ז”ל | בורשטיין יהושע ז”ל | בנטוב חנה ז”ל | גורודצקי שמואל | דומב מיכאל ז”ל | ד”ר הורוביץ יהושע ז”ל | פרופ’ הורושובסקי
הנרי ז”ל | הירשפלד שמואל ז“ל | ד”ר הלוי מרים ז”ל | הנדל גרשון ז”ל | הרב כהן (סלים) שלמה ז”ל | מרמלשטיין שלמה ז”ל | הרב עובדיה
מנחם (עבאדי) ז”ל | עמית מאיר ז”ל | עצמון רות | ד”ר פלד (פלדמן) ישראל | פסטרנק אליהו ז”ל | קליימן בנימין ז”ל | רוזנבאום יחיאל ז”ל
תשנ”ח  | 1998-אדלר ישראל ז”ל | אפלבוים שלמה ז”ל | ד”ר ברכות דניאל ז”ל | עו”ד גבאי עזרא | גליל עמיר | הרב גפן יצחק ז"ל | דוידי אהרון
ז”ל | הדר יוסף ז”ל | הרצברג תושיה ז”ל | זילברשטיין ישראל | זמר שולה ז”ל | חופי יצחק ז”ל | הרב טירי ניסים ז”ל | הרב יגל אברהם | כהן
יהודה ז”ל | פרופ’ כצנלסון אלכסנדר | לב יצחק ז”ל | לוקר אליעזר | מט דני ז”ל | פרופ’ מנדלסון היינריך ז”ל | עו”ד נאור שמואל ז”ל | נוביק
מאיר | ענבר (בורשטיין) אמנון ז"ל | פרופ’ קדרי מנחם צבי ז”ל | קול שרגא ז”ל | קמינסקי ציפורה | קצב נוזהת | רייף אליהו ז”ל | תמיר פלג ז”ל
תש”ס | 2000-אדמתי מוניה (משה) ז”ל | אהרוני יעקב סיקא | אוירבך שושנה | בנאי יעקב ז”ל | בן-יעקב שולמית ז”ל | בר-עם מיכה |
גליס נפתלי ז”ל | ורסנוב אורי | ז’ולטי יהושע ז"ל | חתוקה זכריה ז”ל | לרמן יוסף ז”ל | מגון גרשון | מלחי שרה | מנוסי דידי ז”ל | סמולסקי
לאה ז”ל | רוזן חנן ז”ל | עו”ד רזיאל עובדיה ז”ל | רכטר גדליהו ז”ל | רמתי יוסף |שילון בן-ציון ז”ל | עו”ד שעשוע סלים | שקדי בוק אסתר
ז”ל | תשס”ב | 2001-אפרים משה ז”ל | בונדי רות | ברמץ זאב | פרופ’ גיטר שמעון ז"ל | פרופ’ גלון רחל | דורשט אפרים ז"ל | הולצמן
מאיר ז”ל | ירון גאולה | כהן נתן ז"ל | לביא טוביה ז”ל | מגן דוד משה ז”ל | נוסבוים זליג ז”ל | צדוק נחמן | רדלר אטי(אסתר) | רוזנבלום
אריה ז”ל | ד”ר שוחט אהרון ז”ל | תשס”ו | 2006-אלדמע גיל ז”ל | אלחנני אבא ז”ל | אראל (פוגץ’) יהודה ז”ל | בן-אהרן שושנה |
ברנר צבי | גבאי יהודה | גוילי רפאל ז”ל | גולדשטיין אלכסנדר ז”ל | גרינברג טור-מלכא עליזה | דיאמנט מנוס ז”ל | וינדרבוים פנחס|
מנדלוביץ’ מנחם ז"ל | מסטבוים אלכסנדר | עו”ד מרון ל .משה | פרופ’ סמרה יחזקאל | קוברינסקי איסר | שהרבני ישראל | שכטר ראובן
תשס”ח | 2008-יצחק אלצור (אולשטיין) | האלוף (מיל’) חיים ארז | יהודית אריאל | עו”ד בן-ציון באיער | כלב בורשטין ז”ל | הרב יוסף דוידי
אליהו הכהן | אברהם הרשלום | אברהם ורד | פרופ’ דניאל כצנלסון | השופט חיים ליטוינסקי | עו”ד אריה מולודיק | הרב אריה נדב | ידידיה
נחום ז”ל | הרב נחום הכהן קוק ז”ל | פרופ’ בנו רותנברג ז”ל | פרחיה רכטר | משה שטרן ז”ל | פרופ’ שמואל (מילון) שפרכר תשע”ב| 2012-
אדן יעקב | עו”ד אליאש אמוץ | אשל אהרון (ארול) | בורשטיין יחיאל (חיליק) | בן עובד יוסי | ברקוביץ עמוס | גיאת חיים ז"ל | גנוז יצחק |
גרונר יוסי | הבר איתן | זליגמן רות | חסיד רחל ז”ל | יופה גאולה | כהן אלברט | כהן צדקיהו | מילנר טוביה ז"ל | ד”ר נדל חיים | נחשון שושנה
נחתומי עמנואל | סווירי שאול | עמרני גבי | ד”ר עפרון-בליימן יהודה | קונביץ חיים ז”ל | שופטת בדימוס ד”ר קפלן-הגלר עדנה | שגיא צורי
תשע”ג | 2013-תמר אברהם | ד”ר משה אגמון | אורי בידץ | אהרון בר | בוריס דיקנשטיין | זבולון הראלי | ראובן וקשי | פרופ’ יזהר זהבי | אביחיל
חזן | אפרים כהן | הרב חיים עזרא כהן | פרחיה זאב לייבוביץ | בנימין זאב לירון ז"ל | ד”ר יצחק מור | עליזה (עפרון) נאור | עו”ד אברהם פומרנץ
| אברהם פרי (פראנק) | יצחק פרינץ | יוסף צרף | עו”ד חיים קאזיס | אהרון קובר | הרבנית יונה קורח | פרופ’ ארנסט קראוס | דוד רוקני | יצחק
שגב | אמנון שכנר | תשע"ה | 2015-עו"ד שלום אבן עזרא ז"ל | יוסי אחימאיר | נחמה אריאל | עליזה בורגר | יונה בר מעוז | רבקה גיל-אור |
שלום דהרי | צביה טייבי | ד"ר ריטה טריינין | גדעון סילש | נחמה רביד | זאב רווח | יעקב רוזן | מרדכי רחימי | סוזאן שהרבני | ד"ר לאון שעשוע

23

