ועד ההורים העירוני  -חולון

פרוטוקול בחירות 6.6.2016
ליו"ר מועצת ההורים נבחר מר רענן שורץ -מתמודד יחיד.
ליו"ר ועד הורים עירוני נבחר מר שמעון יום טוב – מתמודד יחיד.
הגיעו  57בוחרים
אחת בחרה שלא להצביע
 56פתקים לבנים כשרים( .לועד הורים עירוני).
בספירת הקולות הסתבר שאלון מוכתר ושושי סימן טוב קיבלו אותו מס' קולות ( )28במקום השביעי מטעם היסודי.
נערכה הצבעה חשאית נוספת רק לשניהם.
אלון קיבל  20קולות וזכה
שושי קיבלה  16קולות
להלן רשימת הנבחרים לועד הורים עירוני לשנתיים הקרובות:
חינוך יסודי 7( :נציגים)
 – .1ניסים נחום –  52קולות.
 – .2בת אל בן דוד 50 -קולות.
 – .3חני פרלה 34 -קולות.
 - .4טל גינדי 33 -קולות.
 – .5אייל לוי –  33קולות.
 – .6דנה שקד 32 -קולות.
 - .7אלון מוכתר 28 -קולות.
 -8שושנה סימן טוב 28 -קולות
 -.9שירי דולב –  25קולות
 -.10דורון צדקה 23 -קולות.
 -.11אריה סיקורה 15 -קולות.
 -.12אורלי חיון 6 -קולות
חינוך על יסודי 7( :נציגים)
 -. 1חני משה 51 -קולות
 -.2דוד פרין 44 -קולות
 -.3רועי דביר 39 -קולות
 -.4דורית קסוטו 38 -קולות.
 -.5שי מלך 38 -קולות.
 -.6איציק שמסיאן –  36קולות
.7יפית שירקני 34 -קולות.
.8חגית עזוז 30 -קולות
 -.9טלי גם זה לטובה –  12קולות.
נציג הגנים -אבי קציני
משרד הוועד :רח' ויצמן  61חולון ,בניין מנהל החינוך ,טלפון ,03-5027366 :פקס03-5027168 :
שעות פעילות :ימים א' ,ג' משעה 7:30 – 14:30 :יום ג' אחה"צ משעה16:00 – 19:00 :

ועד ההורים העירוני  -חולון

נציג חינוך מיוחד – עמיחי פינק
נציג המגזר הדתי – אבי קצב

תודה מיוחדת לחגית שמחוני יו"ר ועדת בחירות ולחברי הועדה :ריקי אנגלר שר ,איריס קופיט ,אבינועם גולן ,דרור
חכמון שעשו את עבודתם ביעילות ובמקצועיות.
תודה לאילו שפרשו על עשייה ברוכה לאורך כל השנים בועד :איריס קופיט ,דרור חכמון ואילנית אמסלם.
תודה ליו"ר המועצה חגית שמוחני שפרשה והצלחה בהמשך דרכך.
ברכות חמות למצטרפים החדשים :בת אל בן דוד ,חני פרלה ,אייל לוי ,דנה שקד ,חני משה ,ושי מלך.

כתבה והדפיסה:
עדנה כליפי ,מזכירת ועד ההורים העירוני
דוא"לednakalifi57@gmail.com
נייד:

052-4237683

תעשו לנו לייק http://www.facebook.com/VaadHorimHolon :
http://www.vaadhorimholon.org
בקרו באתר שלנו
https://twitter.com/VaadHorimHolon
תעקבו אחרינו :

משרד הוועד :רח' ויצמן  61חולון ,בניין מנהל החינוך ,טלפון ,03-5027366 :פקס03-5027168 :
שעות פעילות :ימים א' ,ג' משעה 7:30 – 14:30 :יום ג' אחה"צ משעה16:00 – 19:00 :

