
 

 

 שומרים על הבית:

 רקע

שכל שכונותיה כל ערי ישראל שכן היא העיר היחידה בארץ מהעיר לוד שונה 

 מעורבות.

השאר אירועי  במהלך השנה וחצי האחרונות גואה בלוד פשיעה חמורה ובין

בשבועות האחרונים מאז החל חודש הרמדאן עברנו סיוט , אלימות ואירועי ירי

 04:00אלי כולל  בשעה של ירי נפצים זיקוקין ומואזין שהתגבר באופן לא נורמ

 .לפנות בוקר

די יום אירועים קשים, הגורמים לפגיעה קשה תושבי לוד חווים מ

 בביטחון האישי, שלנו ושל משפחותינו.

ואנו  27.04.2021בשל האמור ערכנו מפגש חירום של תושבי העיר בתאריך 

 מצרפים במכתב זה את מסקנות המפגש.

 סיכום המפגש:

ה כלפי עהשבת הביטחון האישי לתושבי לוד, בניית הרת -המטרה .1

פגיעה מקיפה ויסודית במוקדי הפשיעה בעיר ומיגור עבריינים, 

 תופעת הירי.

ישראל ובאחריותה  מוטלת לפתחה של ממשלתנדגיש האחריות לכך  .2

  טחון פנים מר אמיר אוחנה.ירט לפתחו של השר לבהמוחלטת, ובפ

  -הדרישה שלנו .3

הקמת יחידת יואב שפלה שמקום מושבה משלה להחלטת מ

 הקבוע יהיה בעיר לוד.

לא נסתפק בתגבור כוחות זמני של טירוני מג"ב )שאנחנו מעריכים 

 בכח משימה""ואוהבים כמובן(, לא נסתפק גם ב"מבצעים" ו

למשימות אחרות ברחבי  שנמשך מספר שבועות ואז מתפוגג

 הארץ.

, ח משטרתי ייעודי עם כל הכלים המבצעייםואנחנו דורשים כ

 לביצוע המשימה. םהמודיעינייההכשרה המתאימה, והכלים 

הדרישה שלנו באה בעקבות המלצת גורמי מקצוע במשטרה ובממשלה  .4

מתוך הבנה שהצרכים של המאבק בפשיעה בלוד לא יכולים לקבל 

 מענה אלא בדרך זו.

שהתקבלה  3780מספר הדרישה שלנו מבוססת על החלטת ממשלה  .5

ואשר מכוחה הוקמה יחידת יואב דרום שאכן מצליחה  10.5.2018בתאריך 

 שגים רבים במלחמתה בפשיעה הבדואית בנגב.לצבור הי

כי העלות התקציבית של הקמת יחידה כזו בלוד  -את המובן מאליונציין  .6

תהיה פחותה עשרות מונים מהנזק הנורא שהפשיעה בעיר גורמת באופן 

 ישיר לעיר לוד ולכל מדינת ישראל.

כיווני פעולה אפשריים שנדונו במפגש היו הקמת סיירת הורים / משמר  .7

ת מערכי בתיאום ובשיתוף עם תחנת לוד וכן יציר ,אזרחי / משמרי שכונות

רה, הגענו למסקנה כי שהוגשו למשטתלונות דיווח ומעקב אחרי טיפול ב



 

יש חשיבות גם לפעולות אלה ונקדם גם אותן אך אין בהם כדי להשיג 

השבת הביטחון האישי לתושבי לוד,  -את המטרה שהצבנובאופן מלא 

 וכו'. בניית הרתעה כלפי עבריינים

אי לכך אנחנו פונים לאופן הפעולה העיקרי שאותו אנחנו מתכוונים  .8

 לקדם בשבועות הקרובים:

 

פרסם ראש העיר יאיר רביבו מכתב לשר  18.04.2021 בתאריך ה

נה ולמפכ"ל המשטרה רב ניצב יעקב לביטחון פנים אמיר אוח

השבת השקט והביטחון ממשלה לשבתאי ובו הציב אולטימטום ל

 .לעיר לוד

אנחנו מצטרפים למחאה ונותנים את כל הגב והתמיכה לראש 

 קו למעננו.העיר במאב

 

בה נוכל להשפיע בצורה אנחנו מבינים שאכן זו הדרך העיקרית ש

 עמוקה ואמיתית על עתידה של העיר לוד.

 

להיערכות, תושבי העיר להצטרף בשבועיים הקרובים אנחנו קוראים לכל  .9

והפעולות הנגזרות ממנה על אסטרטגיה את הגבש יהוקם ועד פעולה ש

מנת להפעיל לחץ ולהביא להחלטת ממשלה להקמת יחידת יואב שפלה 

 בלוד.

המאבק שלנו הוא המאבק של כל תושבי לוד, מכל הקהילות וכל  .10

המגזרים ואנחנו מבקשים שכל מי שמוכן להצטרף למאמץ ייצור איתנו 

 קשר וירכז סביבו אנשים משכונתו וקהילתו.

על פועלם לוד תחנת כאן המקום לציין כי אנחנו מעריכים את שוטרי   .11

 לא נגדם אלא למענם. אה שלנו היאביום ובלילה, המח להגנת העיר לוד

בשכונות  התנדבותי במקביל נפעל להקמת מערך של משמר שכונתי  .12

שטרת לוד שטרה, החל שיח מול מובתיאום עם המתוף יבששירצו בכך 

 בעניין ונקדם אותו בשבועות הקרובים בהתאם להיענות.

אנחנו מודעים לפאסימיות ואף לייאוש של רבים מתושבי העיר, אבל אם  .13

 מיתי שנצליח לגרום לשינוי!נפעל יחד ובעוצמה יש סיכוי א

 נחתום במילותיו של ראש העיר יאיר רביבו:

אנו מחריפים המאבק עד שיושב השקט ו בהיעדר המשילות. מאסנ

 לרחובות העיר.

 המצב בלוד הפך בלתי נסבל.

 אנו יוצאים לדרך. למלחמה על הבית!

 

 בברכה,

 ועד הפעולה.

 מעוניינים להצטרף למאבק?

 050-3400383 שלחו הודעת ווטסאפ ל


