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 ,תושבי מועצה נכבדים

 2016במהלך גיבוש תוכנית העבודה לשנת .  אירעו בגזרת מועצה אזורית גדרות עבירות רכוש רבות2015במהלך שנת 

מעבר . הוחלט כי מועצה אזורית גדרות תקבל תשומת לב רבה יותר במהלך השנה על מנת להוריד את כמת העבירות

נקודת גדרה וכוחות מקצועיים נוספים , כוחות של תחנת רחובות, ב והמתנדבים הפועלים בגזרה בשגרה"לכוחות מג

ייתנו דגש גדול יותר לישובי המועצה וזאת על מנת להעלות את תחושת הביטחון של התושב ולהוריד את תחושת 

. הפעילות התחילה לפני כשבועיים ואנו מקווים לראות תוצאות ראשונות כבר בתקופה הקרובה. הביטחון של הפורץ

 : אירועים9במהלך חודש ינואר אירעו בגזרת המועצה 

 כ"סה גניבת רכב פריצה לבית סוג האירוע/ישוב

 1 - 1 גן הדרום

 5 2 3 משגב דב

 3 1 2 עשרת

 

דבר זה נובע . 18:00-22:00 חלק מהאירועים התרחשו בשעות –במהלך החודש החלה מגמה של שינוי בשעות הפריצה 

מה שדחף את חוליות , כתוצאה מהפעלת לחץ גדול יותר של כוחות המשטרה והמתנדבים בשעות הקטנות של הלילה

 נעילת –דבר זה מחייב תשומת לב רבה שלכם . הפורצים לשנות את שעות הפעילות שלהן ולהקדים את הגעתן לגזרה

. הבית גם בשעות הערות וערנות רבה לרכבים ואנשים חשודים המסתובבים בחוץ

באירוע אחד השאיר אדם את רכבו מונע ונכנס . לפחות שני אירועים היו יכולים להימנע בקלות רבה, בנוסף לזה

באירוע אחר יצאו בעלי הבית לסידורים ולא נעלו . כאשר יצא לא מצא את הרכב שכמובן נגנב, הביתה לכמה דקות

כאשר חזרו לאחר שעה הביתה גילו שפורץ נכנס פנימה דרך הדלת הלא נעולה באין מפריע וגנב כסף . את הדלת

. ותכשיטים

התקשרו ,  בכל אירוע של רכב חשוד או אנשים שנראים לכם לא קשורים למקום– 100אל תתביישו להתקשר למוקד 

יש  (למעט אם יש אירוע חריג בגזרה סמוכה)כמעט בכל שעות היממה .  והעבירו דיווח מסודר ומפורט100למוקד 

 יועבר לניידת בשטח והתגובה המהירה תעלה את 100דיווח מהיר למוקד . ניידת משטרה אשר נמצאת בגזרת המועצה

. הסיכוי לאתר את אותו אדם או רכב חשוד ולבדוק אותו

אני שב ומזכיר לכם את הפעולות . הקפידו על כללים בסיסיים של הגנה על הרכוש ותוכלו למנוע את האירוע הבא

 הקפדה על פעולות אלו תפחית במידה ניכרת –אותן יש לנקוט על מנת להוריד את הסיכון של כניסה לסטטיסטיקה 

הדלקת , התקנת פינים בכל חלונות הבית,  דריכת אזעקה–את הרצון והיכולת של הפורץ להיכנס אליכם הביתה 

. השארת חפצים יקרי ערך במקום נסתר מהעין, תאורה מחוץ לבית וכיבוי התאורה בפנים

 בואו להתנדב בבסיס הפעלה –אני קורא לכל מי שמעוניין לעזור בשמירה על הרכוש ולקחת חלק במאבק בפשיעה 

למלא טפסים ואנו נשבץ אתכם בהכשרת , יש ללכת לרופא המשפחה ולהוציא אישור כשירות רפואית. גדרות

. המתנדבים הקרובה על מנת שתוכלו להשתלב בפעילות הבסיס
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 :להלן דרכי יצירת קשר עם גורמי הביטחון במועצה

 050-6277413: מפקד השיטור הקהילתי, שגיא סגליס .א

 050-6277971: מפקד בסיס הפעלה, ה'ראובן רוז .ב

 050-5076345: שוטר גדרות, משה קטיעי .ג

 050-2116746: ט המועצה"קב, שמעון הרפז .ד

 050-5204120(: 3צוות )ניידת בטחון גדרות  .ה

  

 מ"רס, שגיא סגליס         

          מפקד מרכז השיטור הקהילתי

 גדרות.א.         מ

 




