
 

 

 

 

 

 

 

 

 2020אוגוסט 

 שלום, מרכז חינוך ליאו באק ות/באי

במתחם החטיבה העליונה )ומכך , במגבלות הקורונה, שנת הלימודים תיפתח כרגילבפתח הדברים אבקש להודיע, כי 

 .שגם הגנים וחטיבת כיתות היסוד(

 

האסבסט וחומר האיטום המקיף אותו, נועדה להיעשות במהלך חופשת הקיץ עדין על אף התכנון המקורי, לפיו הסרת 

בלוח זמנים כפי שתקבע העירייה בתיאום עם מרכז חינוך ליאו לא ברור מועד תחילת העבודות, והעבודה תתבצע 

המורכבת גם כך בגלל , יעה בשגרת הלימודיםמחד ובמינימום פג, באק באופן שבו תתבצע העבודה המקצועית ביותר

מרגע שייקבעו לוחות הזמנים תקבלו על כך הודעה מסודרת, לרבות בנוגע לפתרונות שיבטיחו מאידך. , הקורונה

 למידה בטוחה וסדירה.

 

בדיקות ודגימות מעבדה נרחבות  קיימנו, על מנת להסיר כל צל של ספקמאחר והחזרה ללימודים הינה במצב הנוכחי ו

 (.מצ"בין כפי שהיה בעשרים שנה האחרונות )ביותר בכל מתחם החטיבה העליונה על מנת לוודא שהמקום נקי לחלוט

כולל במסדרונות המחברים והמעברים למבנים , חדש בכל מתחם החטיבה העליונהף סקר אסבסט מקי קיימנוכמו כן 

ין שום חלל שלא נכלל בסקר הקודם על מנת לוודא שא, הסמוכים וכולל את משרדי המתנ"ס והגנים שבתחום המבנה

 . נמצא שהמצב תקין וניתנו המלצות להמשך תחזוקה שגרתית. שנערך

 

 ותלנגד עינינו. מרכז חינוך לאו באק ימשיך להי העומדהנושא הבריאותי הוא המהותי והמרכזי חשוב לי להדגיש, כי 

דאגנו כפי ש  שיימסרו לו ולמעלה מכך, בכל הדרישות  לעמודימשיך ו - והעובדיםהצוות  ,מתחם בטוח עבור הילדים

לפנות למקומות חלופיים את הגנים וקייטנת הקיץ של כיתות היסוד בתקופה האחרונה לקראת העבודות, לבקשת 

להקפיד קלה כבחמורה  יםמתחייב ואנף שלא היה בהכרח צורך פורמאלי לכך על פי התקנים שנתקבלו. א-הורים, על

בתהליך עד לסיומו כל שבידינו להיות מעורבים ומעורים , לשאול את השאלות, ולעשות בכל הנוגע לבריאות ילדינו

 . מהמשרד להגנת הסביבה עם קבלת אישור האכלוסשל הפרויקט המוצלח 

 

סטנדרט לאתם ההורים ואנחנו ההנהלה, וכולנו רוצים בביצוע בהתאם  - ענייןבטיפול ב חילהצללרצון כולנו שותפים 

 הורים שעות ארוכות בשיחות עם ולכן משקיעים מאוד לחששות של ההורים  אנו מודעיםהגבוה ביותר שאפשר. 

מוציאים לכן גם ו ,ההזום לכלל ההורים שרבים מכם השתתפו בפגישת לכן גם כינסנו את , ולשוחח לשאול  יםשמבקש

 אגרת זאת.  

 

חלק פעיל בעיצוב דרכנו  ולכל ההורים המעורבים, שתומכים ולוקחיםוהמורים אני מבקש להודות לוועדי ההורים 

ת . בואו ושאלו שאלוןאנא הימנעו מהקשבה לשמועות והפצת - המשותפת לחינוך מיטבי לילדינו. ולכלל ההורים

וקבלו תשובות מהימנות וכנות מהצוות, מהוועד ומנציגות ההורים המיוחדת שהוקמה לעניין האסבסט.  דלתי הייתה 

 ותהיה תמיד פתוחה לכל שאלה ותהיה, ברוח של הקשבה, שיח וכבוד הדדי. 

 ,בברכת חודש טוב ושנת פעילות ולימודים מוצלחת ופורייה

 

 הרב אופק מאיר

 כללי מנהל
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