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לוד
ראש העיר:
עו"ד יאיר רביבו
שנת הקמה:
המאה ה 15-לפנה"ס
מקור השם:
נזכרת לראשונה כאחת מערי
כנען שנכבשו ע"י תחותימס
השלישי ( 1447 – 1501לפני
ספירת הנוצרים).
שוחררה ע"י גדוד קומנדו 89
של צה"ל ,במהלך "מבצע
דני" ,ביום ה' בתמוז תש"ח
()11.7.1948
שטח שיפוט:
כ 13,000-דונם
מיקום:
במרכז שפלת החוף ,בצומת
דרכים בין ת"א לירושלים.
אוכלוסיה:
כ 80,000-תושבים
_______________________
סמלה של העיר צוייר ע"י זאב
פבזנר .הסמל מתאר את
אופייה החרושתי ,על רקע
התלמים המסמלים את
סביבתה החקלאית של העיר.
מתחת לשער רחב הפתוח
בפני באיה ,שובצו המילים:
"ושבו בנים לגבולם" (מתוך
ירמיה ל"א)16 ,
ואכן זכתה העיר ,ורבים מן
העולים אשר שבו לארץ
ישראל ,קבעו בה את ביתם
ומצאו בה את פרנסתם.
_______________________

שלום רב,
אתמול בלילה פורסם כי משרד האוצר דחה את בקשת חברת אל-על לקבל חבילת
סיוע ,בניגוד לקריאותיך לשמור על המחויבות של המדינה לסייע לחברה.
אני פונה אליך על מנת לקרוא להתערבותך הדחופה בהחלטה מיידית לאישור של
ערבות מדינה ומתן הלוואה לאל-על ,על מנת לאפשר לה לצלוח את המשבר.
תמיכת המדינה בטווח הקרוב בחברת אל על הינה חיונית על מנת לאפשר לחברה
להתמודד עם ההשלכות המהותיות של משבר הקורונה.
חברת אל-על מעסיקה  10,000עובדים ,מרביתם תושבי הפריפריה מהערים לוד,
רמלה וערי השפלה .קריסת אל על משמעה פיטורי כלל העובדים ואובדן הכנסה לכ-
 30,000בתי אב במעגל השני.
בשבועות האחרונים נרתמה אל על לביצוע משימות לאומיות ,כמו השבת ישראלים
מכל רחבי העולם והעברת מטענים .מדינת ישראל חייבת לשמר את תעשיית
התעופה הישראלית ,על מנת שזו תוכל להמשיך ולשרת את המדינה ואזרחיה
בעתיד .אסור לנו להשלים עם אובדן היכולת לחלץ ישראלים בעולם ,ולאבד את
היכולת לקיים רכבות אוויריות חיוניות בשעת משבר או חירום .ביטחון תעופתי
הוא מרכיב אסטרטגי בביטחון הלאומי!
אדוני ראש הממשלה ,אם לא יימצא פתרון לפני החג ,לא תישאר תעופה ישראלית
שהיא חיונית וקריטית למדינה!
בשם תושבי העיר לוד אותם אני מייצג ובשם תושבי הפריפריה אני מחזק את ידיך
בימים אלה וקורא לך לקבל את ההחלטה הנכונה לטובת מדינת ישראל בטווח הזמן
המיידי.
אשא תפילה ,שימי המגיפה הללו יחלפו במהרה מהעולם ,והבריאות והשלום ישכנו
במחוזותינו.
בברכת חג כשר ושמח לכל עם ישראל
וברגשי ידידות והערכה,
עו"ד יאיר רביבו
ראש העיר

לוד-פסיפס של תרבויות

