הנהגת הורים עירונית חולון

פרוטוקול ישיבת הנהגת הורים מתאריך 16.01.19
משתתפים:
בתאל בן דוד,יו"ר הנהגת הורים
דנה שקד ,יו"ר מועצה
אילן רובינוב ,יו"ר גנים
מירי חדד ,סגן יו"ר ישורון
דודי בן עמי ,יו"ר חנ"מ
אודליה צריקר ,יו"ר יחד
איילת ארנון סבו ,יו"ר בן צבי
רוית עוזרי ,יו"ר מיטרני

שושי סימנטוב ,סגנית יו"ר קציר
הדר דימישקה ,נציגה אורט
הילה דור ,נציגה אורט
ניסים נחום ,סגן קציר
אורלי חיון ,סגנית ישעיהו
דורון צדקה ,סגן אשכול
תהילה גייגר אוסטרוביץ ,יו"ר
התבור

בת אל -יו"ר הנהגת ההורים:
אני מתרגשת להיות כאן ולפתוח את הפגישה הראשונה שלנו כהנהגה חדשה .מחכה ומצפה
להיות חלק ולשיתוף פעולה של כולם יחדיו .במסגרת פגישה ראשונה זו ,עלנו לבחור בעלי
תפקידים ולהתחלק לועדות עבודה.
ס .יו"ר הנהגת הורים ויו"ר בי"ס על יסודיים -מר ניסים נחום .הצבעה פה אחד ,אין מתנגדים.
דוברת ההנהגה -גב' מירי חדאד – הצבעה פה אחד ,אין מתנגדים.
ס .יו"ר בי"ס יסודיים -מר אלרון פנחס – הצבעה פה אחד ,אין מתנגדים.
ממלא מקום יו"ר המועצה -מר אלרון פנחס – הצבעה פה אחד ,אין מתנגדים.
ממלאת מקום יו"ר ההנהגה -מינוי אישי ,גב' רוית עוזרי .אין מתנגדים.
בקשות שעלו מטעם הנוכחים:
 .1איילת ארנון בקשה ליווי של של יפית שירקני מהנהגה היוצאת כמנטורית בוועדת
הבריאות .התקיימה הצבעה ואושרה השתתפותה של יפית כעמיתה בכל הוועדות
ובהנהגה ,ללא זכות הצבעה.
 .2צירוף אבי קצב מהנהגה היוצאת כמנטור לועדת כספים .התקיימה הצבעה ואושרה פה
אחד השתתפותו כעמית בכל הוועדות ובהנהגה ,ללא זכות הצבעה.
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ועדות ההנהגה:
במסגרת ההנהגה מתקיימות  10ועדות בשלל תחומים.
יו"ר ועדה מורשה לצרף חבר אחד מחברי המועצה ,כאשר ההצבעה על כך תעלה בישיבת הנהגה
עוקבת.
מס'
1

ועדה
ועדת קשר

יו"ר הועדה
בת-אל בן דוד

2

ועדת כספים

דורון צדקה

חברי הועדה
ניסים נחום
רוית עוזרי
אלרון פנחס
מירי חדאד
שושי סימן טוב
ניסים נחום
רוית עוזרי
גיא יצחקי

3

ועדת בטיחות

ניסים נחום

4

ועדת היסעים

אודליה צריקר

5

ועדת בריאות

איילת ארנון

6

ועדת תקנון

דודי בן-עמי

7

ועדת ספורט

שושי סימנטוב

8

ועדת נוער

הדר דימישקה
הילה דור

הדר דמישקה
הילה תבור
מירי חדאד
אורלי חיון
גיא יצחקי
חזי מרודי
ניסים נחום
מיטל שרבני
דודי בן עמי
אודליה צריקר
שושי סימן טוב
עמית מלווה
*יפית שרקני
דורון צדקה
תהילה גייגר אוסטרוביץ
אודליה צריקר
רוית עוזרי
אלרון פנחס
ניסים נחום
דורון צדקה
מירי חדאד
אורלי חיון

9

רוית עוזרי
ועדת השאלת אילן רובינוב
אסתר יצחקוב
ספרים
מירי חדאד
איילת ארנון
ועדת קרן קרב תהילה גייגר אוסטרוביץ' דנה שקד

10
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בקשות לצירוף חברי מועצה לועדות:
 .1ניסים העלה בקשה לצרף אליו לועדת בטיחות את חבר המועצה חזי מרודי .התקיימה
הצבעה בעניין והוחלט פה אחד שחזי יצטרף לועדת הבטיחות.
 .2בת אל העלתה בקשה לצרף לועדת השאלת ספרים את חברת המועצה אסתר יצחקוב.
התקיימה הצבעה והוחלט פה אחד שאסתר תצטרף לועדת השאלת ספרים.

לפגישה זומן מר זאב גולדבלט מנכ"ל פורום ההורים היישוביים במסגרת זו זאב בירך על
הנהגת ה הורים החדשה בעיר והביעה את תקוותו לחידוש חברות העיר חולון בפורום,
תוך הדגשה יתרונות חברות במסגרת זו.
התקיימה הצבעה של חברי הנהגה והוחלט פה אחד להצטרפות מחודשת.

בהצלחה לכולנו .

רשמה :מיכל קטלן ,מזכירת ההנהגה
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