
 
 
 
 

 
 

 
 2021באוגוסט,  22

 :לכבוד

 , רו"ח פאיז חנא מחוז חיפה במשרד הפניםמנהל 

 , ד"ר הראל סער משרד החינוךמנהל מחוז חיפה ב

 שלמה כ"ץ , מרמנהל מחוז חיפה במשרד לאיכות הסביבה

 יו"ר ארגון המורים, מר רן ארז

 

 ק בחיפה  אהאסבסט מביה"ס ליאו בבפרויקט פינוי לוחות דית יהמיבקשה להתערבותכם הנדון: 

 

לפני למעלה משנה,  כידוע,   פינוי  למיליון ₪    5.9  של    סכוםמשרד לאיכות הסביבה  תיקצב הכבר 
. התקציב למימון  חיפהב ק  אמהחטיבה העליונה של בית הספר ליאו במ"ר לוחות אסבסט    1,400

מתוך    קטתדאג להוציא לפועל הפרוימשרד החינוך לעיריית חיפה כדי שהיא הפרוייקט הועבר דרך 
למניעת מפגעי אסבסט ואבק  ע בחוק  שנקבהאחרון  המועד  ,  4/8/2021ידיעה כי יש לבצעו עד ליום  

   . ממבנים ציבורייםפריך  לפינוי אסבסט  2011-מזיק, התשע"א

בשנה    רב הנסתר על הגלוי באופן שבו התנהלה העירייה בהקשר לקידום הפרויקט  ,למרבה הצער
והיריעה קצרה מלהכיל את מספר הפעמים בהם ביקשו חברי האופוזיציה תשובות לשאלות  שחלפה  

כי תציג בפניהם תוכנית מבנים    כך למשל, ביקשו הח"מ לא אחת.  הבהרה, ונדחו פעם אחר פעם
 .  והשלכות ביצועו על תשובי השכונה  הפרויקטזמן ביצוע חלופית לתלמידים למשך 

לכך שראש העיר, ד"ר עינת    בסמוךשבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב,    בשורה התחתונה:
רותם לשימוע    ,קליש  לאיכות הסביבה,  זומנה  להבין  במשרד  הפינוי  המבקש  פרויקט  טרם  מדוע 

ב בוצע ליאו  הנהלת  קיבלה  במבנה המדוברא,  יוכלו להשתמש  לא  כי  הודעה מהעירייה  )מצ"ב    ק 
 . ההודעה(

זו רן ארז, שווידא  מר  המורים,    יו"ר ארגון, שמנוגדת אגב, לקריאתו של  המשמעות של החלטה 
אישורה של מנכ"לית  חרף  ו  1.9.21מצידו מול המשרד לאיכות הסביבה שבית הספר יוכל להיפתח ב  

ק ובתנאי  אאת פתיחת השנה בליאו במצידה  לא תמנע  ש   קבעה מפורשותהמשרד לאיכות הסביבה, ש
ותלמידות  תלמידי    1,200איננה אלא הפקרתם של    –  ת רלוונטית()מצ"ב תכתוב  שהמקום נקי ובטוח 

 והוריהם, שמצפים, כמו שאר תלמידי ישראל, להתחיל את שנת הלימודים שלהם כסדרה.   קאליאו ב

לא רק שהנהלת בית הספר ערכה מטעמה את כל הבדיקות והדיגומים הנדרשים על  עוד אציין כי  
להלן קישור לתוצאות הבדיקות שהועברו על ידי  בעבר )מנת לוודא שהמקום נקי ובטוח כשם שהיה  

לה גם למשרד  חיפה    (  גנת הסביבהבית הספר  שעיריית  גם  חלופה    לא הצליחהאלא  כל  להעמיד 
, למרות שהיה עליה לעשות כן ממילא לצורך הוצאת הפרוייקט  קאליאו בתיכון  מבנית עבור תלמידי  

 .ופשת הקיץ הנוכחיתלפועל בח

בקש בכל לשון של בקשה את התערבותכם הדחופה על מנת לאפשר את פתיחת שנת  נלאור זאת,  
ב יד העירייה  או בכל מבנה חלופי אחר שתעמק כסדרה,  אב  הלימודים תשפ"ב בבית הספר ליאו

1.9.21. 

, קרי,  יםמליון שקל  7.9ל  קט נאמדת בסכום שהעירייה כי עלות הפרוי  "גילתה "רק לאחרונה  בנוסף,   
  יה מהמשרד להגנת הסביבה וגובה המימון אשר הועבר לעירי   חריגה של שני מליון שקלים מהצפוי

ר  לאח  ,תבצע כבר לפני למעלה ממספר חודשים ולא ברגע האחרון)כאמור, אומדן שהיה אמור לה
ת חיפה מבקשת להשית סכום זה על בית הספר עצמו  יעירי.  (ת המועד האחרון בחוק לתוקףסיכנ

תוספת של שני  לבית הספר אין היכולת לממן  ,"מ, אך ככל הידוע לנוועבר לחכפי שנכתב במייל שה
א מדוע מבקשת ראש העיר מהח"מ לאשר תקציב שחלק ממנו נעדר מקור ברור  , כך שלמליון שקלים

http://leobaeckhaifa.org/wp-content/uploads/2021/08/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%90%D7%A7-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94-8.8.2021.pdf
http://leobaeckhaifa.org/wp-content/uploads/2021/08/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%90%D7%A7-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94-8.8.2021.pdf
http://leobaeckhaifa.org/wp-content/uploads/2021/08/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%90%D7%A7-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94-8.8.2021.pdf
http://leobaeckhaifa.org/wp-content/uploads/2021/08/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95-%D7%91%D7%90%D7%A7-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94-8.8.2021.pdf


 
 
 
 

 
 

 
לגשר על    ניתן יהיהלזמן דיון דחוף עם כל הגורמים הרלוונטיים, על מנת שבקש  נ משכך,  למימון.  

ולהוציא לפועל לאלתר את הפרויקט לפינוי לוחות האסבסט, בהתאם לדרישת   הפער התקציבי 
   המשרד לאיכות הסביבה.

שנמצאים במצב  והצוות החינוכי,  יהםמשפחותתלמידים,  1,200המחויבות שלנו היא ל  בעת הזאת  
   ת לימודים מסודרת. של חוסר וודאות ואין ראוי הדבר שהם ישלמו את המחיר ולא יזכו לפתיחת שנ

מצידנואנ לעשות  מתחייבים  ל  ו  מנת  על  שביכולתנו  העיר  ככל  במועצת  התקציב  לאישור  הביא 
יתקיים  לפרוי  כי  וידוא  תוך  זהקט  מסוג  רגיש  בפרויקט  כנדרש  והאחראי  הבטוח  אולם    .באופן 

על   האחרונה בהסתמך  השנה  של  העיר  הניסיון  ראש  ש,  בהתנהלות  ועזרתכם  הרי  הירתמותכם 
 .   ים לצורך הצלחת הפרויקטקריטי 

 

  בברכה,       

 , חברי מועצת העיר חיפה

 ד"ר אור ברק  "ד שרית גולן שטיינברג עו סופי נקש

 יואב רמתי יוסי שלום חדווה אלמוג

 שמשון עידו אלי לנדאו ביצביקה בר

 יעקוב פיינגולד  יצחק בלס אלי בן דיין

 י בליצבלאו מוט אביהו האן תמי ברק

 תבור להט יעל שנער לאופר הילה

 

 

 העתק:

 עינת קליש רותם –ראש העיר חיפה 

 עו"ד ימית קליין –היועצת המשפטית של עירית חיפה 

 גב' עדנה הררי אברהם, מזכירת מועצת העיר חיפה 


