
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 פ"אתש ב' אדר
14/2/21 

 
 לכבוד
 עינת קלישהגב' 

 חיפה ראש העיר
 -בדואר אלקטרוני-

 
 18אדמונד פלג  - גן חובה ליאו באק :הנדון

 שלום רב,
 

שהדרישה של העירייה מליאו באק לפנות את  הרהוב, 3/3/20מיום ת העיר לאחר שבישיבת מועצ
בכך שההקצאה תאושר  ןהיא לא רק לא ראויה אלא גם לא ישימה, סיכמת את הדיושבנדון הנכס 
כדי למצוא פתרון בר , על מנת לאפשר שיחה ודיאלוג אמתי בין העירייה לליאו באקנוספת,  בשנה

 קיימא למצב שנוצר.

על מנת להתחיל את הדיאלוג המובטח בנוגע נכ"ל העירייה מפניתי למר אוהד שגב  2020באוגוסט 
ענה נלמלא את הבקשה ואת הטפסים וככל ש נולנכס המשמש כגן והוא מצדו אמר שראשית עלי

 לפי הנחיותיו ולמול מחלקת נכסים מילאנו את הבקשה.  נובשלילה נקיים דיון בנושא. פעל

שרמזה היועצת המשפטית בשיחה עמך ועם צוותך למעט רמז , המהעירייכלל תשובה  נועוד לא קיבל
  .עם החלטתכם/ן שתף פעולהנ ו, שאולי לא תאשרו את העניין ואתם מקווים שאנ18/1/21מיום 

 

 :במספר מישורים םלדבריתייחס ברצוני לה

בה בוודאי בדרך הכוחנית והחד צדדית , כי ההחלטה תנו הייתהכבר בשנה שעברה טענ .1
אינה ראויה ואינה ערכית. היות ובשנה שעברה זה היה כל כך קיצוני מצד , התקבלה

שיתקיים בישיבת המועצה על ידך העירייה שהיה ברור שזה לא יעבור. ציפינו ואכן כך נאמר 
המשפחות וילדי לרווחת העירייה לליאו באק  על מנת לפתור את הסוגיה דיאלוג ראוי בין 

 .למעשה לא נתקיים כל דיאלוג.קוימוג אמיתי לא כפי שהובטח, שיח ודיאלו שלא. הגן
 , גם השנה ובדומה לשנים עברו, שנרשמו לגןהורי הילדים של אני מזכיר כי הרוב המכריע  .2

, כך שהדבר עולה בקנה אחד עם צרכי העיריה לממש את אזור הרישוםמ ותבשכונגרים 
העובדה כי הורי הילדים מבקשים לרשום את ילדיהם במסגרת  .אלו חובתה כלפי הורים

בקש להדגיש כי א כלפי הורים אלו וילדיהם.ורעת מחובת העירייה, שאינה עירונית אינה ג
הורים רושמים את ילדיהם למסגרות הגן בליאו באק כחלק מרצף חינוכי מגיל שנה ועד 

פקים חינוך ייחודי שאינו קיים גני ליאו באק מסי"ב. כיתה  הלימודים בסוף לסיום חוק
 בשום מקום אחר בעיר. למיטב ידיעתי 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

תמיהה, תסכול עורר תבכלל ובתזמון הזה בפרט  הדרישה לפנות את הנכסאין לי ספק כי  .3
בחטיבות  ליאו באקשכבר נרשמו לגן ולרובם אף ילדים נוספים ב, הוריםוזעם בקרב 

בעוד שנה אך גם ידעו ההקצאה שאמנם ידעו על ההחלטה משנה שעברה להאריך , השונות
אף לא אחד מההורים ומצוות ליאו . על הבטחתך לקיים עמנו דיאלוג על מנת למצוא פיתרון

  .כך תנהגושבשנת קורונה  העלה על דעתו, באק
תקופה כה לאחר לעירייה, ככל שיוחלט שכך צריך לעשות,  תהליך פינוי הגן והחזרתו .4

תוך הסדרה  מספר שנים עד למציאת חלופה מתאימה על פני להתפרסממושכת חייב 
היה באפשרותנו להחזיר את המבנה עד ילא . ם של הליך הפינוי וההשבה לעירייהוותיא

וזה  זה נכון היה לשנה רגילה  - שנמצא פתרונות מעשיים ורציניים לאתגר הניצב לפתחנו
 בשנת קורונה. , קל וחומרנכון, 

מנו לנהל עכי תמצאו את הדרך כוונה לבטל את ההקצאה והמ כםב ותקווה כי  תחזר כולי .5
 עשרות שנים.שעשיתם  במשך כפי , והמסגרותבכל הערוצים בענין זה, דיאלוג 

 

 בברכה,

       
 הרב אופק מאיר

 מנהל כללי           
 

 

 העתקים: 

 מועצת העיר חיפה ות/חברי

 יו"ר מועצת המנהלים ליאו באק –הגב' בתיה רומן 

 מנהל מחוז חיפה  –ד"ר סער הראל 

 


