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את ישיבת  אני מתכבד לפתוח, טוב ערב, חברים  :יצחק רוכברגרמר 

הנושא שעומד . 7357תאריך היום ה .10המניין שמספרה המליאה שלא מן 

מרק מימוני כחבר המועצה במקומו של מיכאל ' לפנינו הוא כניסתו של פרופ

שהיתה חברה במועצת העיר ולא , שירלי ברנדס –אבל אני רוצה לפני זה . כץ

הודיעה לי שהיא מבקשת לסיים את , צהלישיבות המוע הגיעה תקופה ארוכה

הבא בתור שהיה אמור להיכנס , בעקבות כך. נכתב גם מכתב על ידה. תפקידה

על ביקש לשחרר אותו -בשל עיסוקיו כקברניט באל, אבל מיקי, היה מיקי כץ

מרק ' פרופ, כפי שאמרתי, הבא בתור הוא. וגם הוא כתב לי מכתב, מחברותו

זה . מי אתה, תגיד אחר כך כמה מילים מה עשית, מרק, מי שלא מכיר. מימוני

, היה, מרק ותיק מאוד ברמת השרון. אבל רצוי שהחברים ידעו, לא חובה

ל בית חולים שניידר לילדים בפתח "מייסד ומנכ, רופא ילדים, עדיין למעשה

 . שתיים-אני יכול לברך אותך בעוד דקה. תקווה

 ? יקי כץאפשר לראות את המכתב של מ  :אבי גרוברמר 

 . שלחתי לכם  :יצחק רוכברגרמר 

 . לא  :אבי גרוברמר 

אני אביא . יש לי אותו, אז תיכף אני אתן לכם אותו  :יצחק רוכברגרמר 

 ? מה אני עובד עליך, לך אותו תיכף

 .שהוא חושב שאתה עובד עליו, ככה זה נראה, כן   :טל עזגדמר 

 . פרח אמרה שאין  :אבי גרוברמר 

 . הוא קיבל אולי. אני לא קיבלתי  :פרח מלך' גב

 .אני העברתי לך במייל, יונה  :סמדר ברדה' גב
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יונה ברגור"ד  ?מתי. לא העברת לי במייל  :ר 

 . נו, עזוב  :יצחק רוכברגרמר 

יונה ברגור"ד  .את המכתב שלך קיבלתי  :ר 

אני מביא , כן העברתם, לא העברתם. אל תענו לו  :יצחק רוכברגרמר 

 . את המכתב

 ? מה העניין, רוצים לראות את המכתב  :אבי גרוברמר 

אני , יונה פנה אליי שהוא לא קיבל את המכתב  :סמדר ברדה' גב

 .העברתי לו ביום חמישי

יונה ברגור"ד המכתב של שירלי . יתכן שלא שמתי לב, יכול להיות  :ר 

 . ישנו

אם היית לוחץ למטה המשך של עוד . זה בהמשך  :סמדר ברדה' גב

 . היית רואה את זה, דף

יונה ברגור"ד  . עובדה שאף אחד לא קיבל. יכול להיות  :ר 

 . או שאף אחד לא העביר לדף השני  :שרגא קירשנרמר 

אין לי , הוא צודק'? אל תעני לו'אני לא אמרתי לך   :יצחק רוכברגרמר 

 ?אני עובד עליך, מה. בישיבה הבאה אני אביא את זה. את זה

צריך לעשות את , יש פרוצדורה. שום עובד, אל  :אבי גרוברמר 

 . זה הכל, הפרוצדורה

, אבל אמרתי לך כמה דקות אני אביא לך את זה  :יצחק רוכברגרמר 

יצטרך , בטרם כניסתו להיות חבר מועצה, לפי הנוהל, חברים. הלאה. אבי
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 . מרק, בבקשה. להצהיר אמונים

אני . בלת הפניםערב טוב לכם ותודה רבה על ק  :מרק מימוני' פרופ

מצהיר , ל"בן של מוריס ודניס מימוני ז, 17177451. ז.ת, מרק מימוני' פרופ

למדינת ישראל ולמלא באמונה את  אני מתחייב לשמור אמונים: בזאת

 . שליחותי במועצה

אני באמת תושב רמת השרון קרוב . אני אגיד, ביקשת שאני אגיד כמה מילים

אני . '54-כמעט מאז עלייתי ארצה ב, ילדים שנה וזה גם נכון שאני רופא 43-ל

זה , הקריירה שלי בארץ, אתם שמעתם, המקצוע שלי. '57-תושב רמת השרון מ

, נהייתי פרופסור אני לא זוכר באיזה שנה, בארץ שקיבלתי את הפרופסורה

ונהייתי אחר כך פרופסור מן המניין , 40אני זוכר רק שאני הייתי בן 

 אני מאוד גאה. בפקולטה לרפואה על שם סאקלר, באוניברסיטת תל אביב

למרות שאני למדתי רפואה בבית ספר , שעשיתי את הקריירה שלי בארץ

אבל למדתי כמעט את כל מה שאני , בבית ספר לרפואה מפואר, לרפואה בפריז

בבית החולים אני עברתי מהר . יודע במדינת ישראל ואני מאוד מרוצה על כך

י "ואחר כך נבחרתי ע, מנהל מחלקה, מחלקה מאוד מסלול של סגן מנהל

ר של כל "הוועד של בית חולים ביילינסון ושניידר ואחר כך יור "חבריי כיו

, של בתי החולים של קופת חולים הכללית במשך הרבה שנים, קופת החולים

להיות מנהל של , אחרי שפנו אליי, ואז נאלצתי כמובן להתפטר בזמן שנבחרתי

שנים וזה  7אני הייתי מנהל של בית חולים שניידר במשך  .בית חולים שניידר

. שנה בדיוק 73את בית החולים לפני  גם נכון שהייתי חלק מכל הצוות שהקים

אני הייתי גם רופא עצמאי ואני עדיין רופא של קופת חולים באותו זמן 

היו לי כמה תפקידים . אני מכהן כרופא עצמאי פה ברמת השרון. הכללית

יש אחד שאני מעלה כי . ויש לי עדיין כמה מהם, י מדלג עליהםאחרים שאנ

י שר "מוניתי ע. ר של ועדת ההשתלות מן החי"אני יו –אני מאוד פעיל בזה 
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. שנים נוספות בימים האחרונים 4-אני מוניתי מחדש ל, שנים 4הבריאות לפני 

גם אבל , זו ועדה שמחליטה אם ראוי או לא ראוי לתת או לטפל בכליה בעיקר

אני . אתה צריך להגיד לא זו עבודה מאוד קשה ולפעמים. כן כל אבר מן החי

זו עבודה , פסיכולוגית, ברוך השם יש גם עורך דין ועובדת סוציאלית, לא לבד

 . מאוד מעניינת

אני , לברך, אם למישהו יש מה לומר. אני שמח  :יצחק רוכברגרמר 

 . אשמח

אנחנו , נחנו מדבריםאני חושבת שתמיד כשא  :שירה אבין' גב

אבל אין ספק שהעשייה שלך , מדברים על תרומה לא רק לעיר אלא גם למדינה

אני שמחה ואני בטוחה שתוכל לתרום גם , היא ברוכה לאורך השנים באמת

  .ושיהיה הרבה בהצלחה, לנו ולהיות שותף לתהליכים שאנחנו עושים כאן

 ?ופסורכפרופסור לפר, מה רצית לומר  :יצחק רוכברגרמר 

פחות או יותר כשמינו אותי  45אני גם הייתי בן   :שרגא קירשנרמר 

אבל אני בכל לב מברך , לא תכננתי להגיד. ואני גם לא זוכר מתי זה היה

אני עובד עם הסיעה הזו הרבה . הם מכירים אותך, הם חבריך לסיעה. אותך

 . צטרפתזמן ואני חושב שנעשים פה הרבה דברים למען היישוב ואני שמח שה

אני סבור שתמלא את תפקידך . ברכות, ראשית  :עידן למדןמר 

רק למען הסדר . כמו כל התפקידים האחרים שתיארת, באחריות ובאמונה

שיהיה לנו מסודר , את המכתב תדאג להפיץ לנו אחרי הישיבה, איציק, הטוב

 . מבחינת החומר

אני , בריםח. לא אחרי הישיבה, תקבל אותו עכשיו  :יצחק רוכברגרמר 

. תכנון ובנייה כחבר מן המניין כמובן מרק ייכנס להיות חבר בוועדת, מבקש
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כי מתברר שצריך לעשות על זה הצבעה וזה לא , אני מבקש להצביע על זה

 ? מי בעד חברותו. אוטומט

רק , כל חברי המועצה חברים בוועדה לתכנון ובנייה  :שרגא קירשנרמר 

אז מכיוון שהוא עכשיו חבר מועצה צריך  .צריך לעשות את המינוי בהצבעה

 . להצביע על זה

 

החלפת חברת מועצת העיר את פה אחד הוחלט לאשר   :32החלטה מספר 

מרק מימוני כחבר מועצה במקומו של ' שירלי ברנדס שהתפטרה וכניסת פרופ

 0 מיכאל כץ שוויתר על מועמדותו

 

ובנ  :יצחק רוכברגרמר   ? ייהמי בעד צירופו לוועדת תכנון 

 . פה אחד. אתה יכול כבר להצביע גם   :טל עזגדמר 

 

' את מינויו של חבר המועצה פרופ פה אחדהוחלט לאשר   :33החלטה מספר 

 0מרק מימוני כחבר ועדת משנה לתכנון ובנייה

  

 . אנחנו סיימנו את הישיבה  :יצחק רוכברגרמר 

 

 __________________ 
 פרח מלך

 ל העירייה"מנכ
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 לטותקובץ הח

מרק מימוני ' החלפת חברת מועצת העיר שירלי ברנדס שהתפטרה וכניסת פרופ

 . כחבר מועצה במקומו של מיכאל כץ שוויתר על מועמדותו

 

החלפת חברת מועצת העיר פה אחד את הוחלט לאשר   :32החלטה מספר 

מרק מימוני כחבר מועצה במקומו של ' שירלי ברנדס שהתפטרה וכניסת פרופ

 0 שוויתר על מועמדותומיכאל כץ 

 

' פה אחד את מינויו של חבר המועצה פרופהוחלט לאשר   :33החלטה מספר 

 0מרק מימוני כחבר ועדת משנה לתכנון ובנייה

  

 


