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11/01/2019 
 

 למכובדי שלום,
 
 

נבחרו  2019להנהגת הורים חולון  09/01/19בבחירות דמוקרטיות שנערכו ביום רביעי ה 
 הנציגות הבאות:

 
 

 בת אל בן דוד -יו"ר הורים עירוני 
במהלך השנים ליוותה  ומבוגרים. בילדים N.L.P בשיטת מאסטר ומנחה, מטפלת בן דוד היא

מאבקים רבים בעיר, דאגה לרווחת תלמידי חולון ונאבקה לשיפור התנאים במוסדות החינוך. 
"הוועד הוא של כולנו", אמרה בן דוד עם בחירתה, "וכעת עלינו לשלב כוחות ולצאת לדרך 

נבחרה הנהגה חדשה, צוות איכותי. כולנו במקום של  חדשה, דרך של אחדות ושיתוף פעולה.
אנו נתנהל מול הרשות בשיתוף פעולה, בשיח מכבד ותמיד נזכור  לון.עשייה למען ילדי חו

תודה על האמון שנתתם בי. אני זמינה תמיד  שתפקידנו לדאוג בראש ובראשונה לילדי העיר.
 עבורכם.

 
 

 דדנה שק  -יו"ר מועצת ההורים 
ירה שקד, אם לשלושה תלמידים ב"אורט חולון" וב"רביבים", אדריכלית, מנהלת פרויקטים בכ

שנים במסגרת ועדי ההורים בעיר,  11ויועצת בטיחות אש בחברה פרטית. שקד חברה זה 
ב"רביבים" ו"אורט". שקד מסרה כי "במהלך השנים קידמנו  מתוכן שש שנים כיו"ר משותף

והבאנו לשיפור התנאים הסביבתיים עבור תלמידי בתי הספר, החל משיפוץ רחוב השומר, 
דים, תוספות של מתקנים בגינות הציבוריות בסביבת בתי הספר דרך שיפוץ ושדרוג בגן היל

שבזכותו ירד תקן כתות הלימוד בכל הארץ  2014 -וכלה בייזום והובלת 'מאבק הסרדינים' ב
 תלמידים". 34לעד 

 
 בבחירות קודמות נבחרו:

 
 אילן רובינוב, יו"ר גנים

 דודי בן עמי, יו"ר חינוך מיוחד
 הדתי/חרדיגיא יצחקי, יו"ר המגזר 

 
 
 בהצלחה לכולם והמשך שיתוף פעולה פורה!!! 
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 העתקים:
 מנכ"ל פורום ההורים היישוביים, זאב גולדבלט

 יו"ר פורום ההורים היישוביים, אייל באום
 ראש מנהל החינוך, אריאלה קידר

 מנהלת אגף גנים, גילה יצחק
 מנהלת אגף חינוך יסודי, סיגל פתאל

 יוסי ביירמנהל אגף על יסודי, 
 מנהל אגף אירגון ובקרה, לודביק ורגה
 מנהל אגף לחינוך חרדי, מרדכי ממילא

 מנהלת טיפול בפרט, רותי יצקן
 אגף חדשנות בחינוך, משה לייבה

 מרכז ההסעים, רובי בדר
 תפעול ומנהלה, ארז אלי

 מנכ"ל העירייה, יוסי סילמן
 עוזר ראש העיר, יוסי זיידה

 איריס צורמנהלת אגף רווחה, 
 

 
 

 
 יפית שירקני

 יו"ר וועדת בחירות
 2018הנהגת הורים חולון 

 חירותיו"ר וועד ב, שירקני יפית

  shirkuni@gmail.comדוא"ל: 

 


