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         2.4.2020 

 
            לכבוד    כבוד ל        לכבוד

 תהמשפטי ההמחלק   צ שמעון דהןסנ"   גלעד ארדןר מ

 משטרת לוד  משטרת לוד תחנת מפקד               השר לביטחון פנים

 9770149-08 בפקס:  9770110-08 בפקס:  5811551-02פקס מס' ב

 רב,שלום 

 -דחוף  -

 בלודערביות הלשכונות  יציאהבבכניסה והצבת מחסומים הנדון: 

 

לפנות א בלוד, הרינו ח וס"המתגוררים בשכונות ס" ,ה וליד שעבאן, סאמי שעבאן וריאד אבו חמאדה"בשם 

 לארבעת ישראל בכניסה וביציאה המחסומים שהוצבו היום על ידי משטר אתמיידית בדרישה להסיר אליכם 

 :והכל כמפורט להלן בלודהערביות  השכונות

שכונות ערביות בעיר לוד:  לארבעוחול בכניסה וביציאה בטון , הציבה המשטרה מחסומי 2.4.2020 ,היום .1

תושבים ערבים, ביניהם מרשיי.  4,000אלו מתגוררים יותר מ בשכונות  .אנד"ו יודפת, חשכונת ס"א, ס"

ל נמסר כי המחסומים מים הנ"תושבים אל ראש העיר לוד בדרישה להסיר את המחסופניות בעקבות 

 ."יסוף נשק בעקבות אירועי היריאמבצע הוצבו במסגרת "

 שהוצבו היום:תיעוד מהמחסומים להלן 
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בכניסה וביציאה מארבע השכונות בהן מהצבת מחסומים אלו נמנעה גישת התושבים כתוצאה   .2

מהנשים, הילדים רבים . הוגבל באופן מוחלטכל תושבי השכונות התנועה של ופש ח. מתגוררים

 כמו טיפולים רפואיים ם לא לצרכים חיוניים ביותרגכונות והקשישים מנועים מלצאת או להיכנס לש

  .כתוצאה מהטלת סגר על השכונותי רלגמתושבים הופסקו  4,000 -של כהם חיי. ורכישת מזון

לאפשר גישה ושבים מקבלת משנה חומרה בימים אלו כאשר קיים צורך תנועתם הגורפת של התהגבלת  .3

 . בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ומזון מהירה במקרים של צורך בקבלת טיפול רפואי

ו במסגרת מבצע איסוף נשק, מהווה ענישה קולקטיבית בהמחסומים הוצשנמסר לתושבים לפיו הנימוק  .4

על ופוגעת בזכויותיהם החוקתיות  או עם ארועי ירי לכלל התושבים שאין להם כל קשר עם החזקת נשק

לא ניתן להגביל הרי שגם אם קיים צורך לאיסוף נשק או טיפול במקרים של ירי באור, לא עוול בכפם. 

  .תושבים 4,000 -באופן גורף את תנועתם של כ

נת בחוק יסוד: לכל אדם והוא נגזר מהזכות לכבוד המעוג חופש התנועה הוא זכות יסוד המובטחכידוע  .5

 59, 1( 4פ"ד נא), התחבורה ואח'נ' שר  ליאור חורב ואח' 5016/96בג"צ  :אור) כבוד האדם וחירותו

מסמיכה כות לחופש התנועה באופן בלתי חוקי שכן אין הוראת חוק הזפוגעת בהמחסומים צבת ה. ((1997)

נגד הצבת מחסומי  ץ עתירה"שם קיבל בג עאדל מנאעעם עניין שוו ה סגור שכנות שלמות.את המשטרה ל

 עאדל מנאע נגד רשות המסיםר "ץ  ד"בג) היתר בשל העדר סמכות בחוק להציבם, בין גבביה בירושלים

 .(20.12.2010תן ביום ני)

 

 

 

 

 



 

 3 

 

 

 

לאור דחיפות העניין נודה ל. "נהמחסומים הידי להסרת ילפעול באופן מ בזאת לפיכך, הנכם מתבקשים .6

    שעות. 24לתשובתכם תוך 

 

 

      
 בכבוד רב, 

 
 הר, עורכת דיןזסאוסן            

 
 
 
 
 

  :יםהעתק
 02-6467001היועץ המשפטי לממשלה מר אביחי מנדלבליט, בפקס  -
  lod.muni.il@mayor1 :, בדואר אלקטרוניד יאיר רביבו"העיר לוד עוראש  -
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