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 1122במאי  12פרוטוקול בחירות מ 

 

 מתמודד יחיד. –נבחר מר שמעון יום טוב  ליו"ר ועד הורים עירוני

 מתמודדת יחידה. –נבחרה הגב' חגית שמחוני  ליו"ר מועצת ההורים

 בוחרים 36הגיעו  

 להצביע.שניים מהם החליטו שלא 

 מעטפה אחת פסולה.

 מעטפות כשרות. 06

 להלן רשימת הנבחרים לועד הורים עירוני  לשנתיים הקרובות:

 נציגים( 7)  חינוך יסודי:

 .קולות 85 –רענן שורץ .1

 .קולות  80 –איציק שמסיאן .2

 .קולות 88 –טל גינדי .3

 .קולות 84 –ניסים נחום .4

 .קולות86 -אילנית אמסלם.8

 .קולות 40 –אלון מוכתר .0

 .קולות 37 –דורית קסוטו .7

 .קולות 11  -אריה אשכנזי .5

 נציגים( 7) חינוך על יסודי:

 .קולות 80 –איציק שורי .1

 .קולות 88 –דרור חכמון .2

 .קולות 83 –רועי דביר .3

 .קולות 81דוד פרין  .4

 .קולות 41 -איריס קופיט.8

 .קולות 48 –יפית שירקני .0

 קולות. 38 –. רינת משיח 7

 ______________________________________________________________________ 

 קולות 18 –די אביבה גרי.5

 קולות 13 –.גלית נחמן 1

 אבי קציני – נציג הגנים
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 עמיחי פינק – נציג החינוך מיוחד 

 .אבי קצב – נציג המגזר הדתי

 

 עדת בחירות ולחברי הועדה לילך נחום, מירי מימוני נעים, אביבית גלעד וליהי מאורתודה מיוחדת ליוסי פרץ יו"ר ו

 שעשו את עבודתם במקצועיות וביעילות.

 תודה לאילו שפרשו על עשייה ברוכה...אביבית גלעד, שוש היינריך, דלית מיוחס ודורית כהן.

 דרכך.תודה  ליו"ר מועצת ההורים הפורש מר שמעון שמיר והצלחה בהמשך 

 .ועמיחי פינק , דוד פריןברכות חמות למצטרפים החדשים: דורית קסוטו, יפית שירקני, רינת משיח, אלון מוכתר

 

 כתבה : עדנה כליפי

 

 

 ועד ההורים העירוני מזכירת, עדנה כליפי

 edna_kalifi@hotmail.comדוא"ל:         

 682-4237053                         נייד: 

 

 

 http://www.facebook.com/VaadHorimHolonתעשו לנו לייק : 

       ghttp://www.vaadhorimholon.or       בקרו באתר שלנו            

 https://twitter.com/VaadHorimHolonתעקבו אחרינו :              
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