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תושבים יקרים,
במהלך חודש אוקטובר היו שישה אירועי פע"ר בישובים – התפרצות לבית בכפר אביב, 
התפרצות לבית וגניבת שני רכבים במישר, התפרצות לבית במשגב דב והתפרצות לבית 

בשדמה.
בסך הכל בסיום עשרת החודשים הראשונים של השנה נרשמו 64 אירועים, נתון המהווה 

ירידה של 24% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
להלן פירוט האירועים:

ישוב/אירוע   פריצה לבית    גניבת רכב   פריצה לרכב   פריצה לעסק   סה"כ  

גן הדרום             4              3              0            0            7     42%-

כפר אביב              15            4                 3                  1            23       15%

כפר מרדכי        2              1                 0                  0              3          57%-  

מישר               2           6            0                2            10    100%

משגב דב              6                1                 1                 0            8     58%-

עשרת               4              3              1              0            8     33%-

שדמה              3            1           1                0              5     44%-

סה"כ *          36 (50)        19 (23)        6 (6)      3 (3)       64 (84)   24%- 

* בסוגריים כמות האירועים בתקופה המקבילה אשתקד.
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בהתפרצויות לבתים בכפר אביב, מישר ומשגב דב – אין אזעקה או פינים ובאחד האירועים החלון 
אף היה פתוח לרווחה. בהתפרצות לבית בשדמה – יש אזעקה, הפין בחלון לא היה סגור עד הסוף, 
ולגנוב  להיכנס  הגיב הפורץ הספיק  עד שהבעלים  אולם  הופעלה  נכנס האזעקה  הפורץ  כאשר 
מספר פריטים. ניתן לראות בניתוח פשוט של האירועים כי הבתים שבהם מקפידים למלא אחר 
המלצות המיגון מוגנים יחסית ולא נכנסים אליהם. גם הבית בשדמה אליו נכנסו - אם הפין בחלון 

היה סגור עד הסוף הפורץ לא היה מצליח לפתוח את החלון ולהיכנס.

מזכיר לכם שוב את העקרונות למניעת פריצה לביתכם:

שלא  למי  בבית.  אינכם  וכאשר  הניתן  ככל  מוקדם  לילה  בכל  והפעלתה  אזעקה  התקנת   <<
מותקנת אזעקה בביתו ולא מעוניין להוציא אלפי שקלים, יש אזעקת מגנט שניתן להרכיב על החלון 
נפרדים אחד מהשני  נפתח המגנטים  ברגע שהחלון  ליצור מערכת התרעה מקומית.  ולמעשה 
אונליין  בחנויות  או  באיביי  כזה  אמצעי  לרכוש  ניתן  רם.  בקול  לצפצץ  מתחיל  שמחובר  ופעמון 

אחרות תמורת שקלים בודדים.

>> התקנת פינים בכל חלונות הבית.

>> כיבוי תאורה בתוך הבית – מומלץ להשאיר את השטחים 
הציבוריים בבית (סלון, פינת אוכל וכו') חשוכים, ניתן להשאיר 

אור קטן במסדרון.

>> הדלקת תאורה בחצר – ניתן להשאיר אור קבוע או 
פרוז'קטור שמחובר לחיישן תנועה.

>> הסתרת חפצים גניבים – הפורצים מחפשים בדרך כלל 
תיקים, פלאפונים, מחשבים נישאים, מפתחות של רכב ותכשיטים. 

מומלץ להשאיר חפצים אלו במקום שלא מאפשר לראות אותם כאשר 
עומדים מחוץ לבית.

מספר נקודות נוספות:

>> חגירת ילדים  – אני עדיין נתקל במקרים רבים של הורים שלא חוגרים את ילדיהם בצורה נכונה 
או גרוע מכך - לא חוגרים את ילדיהם כלל. במספר מקרים אף היו הורים שנוהגים בזמן שילד יושב 
על ברכיהם או שמחזיקים ביד אחת את ההגה ועל ידם השניה נח תינוק!!! בדיוק כמו שלא תיתנו 
לילד שלכם לשתות אלכוהול, לעשן או להיכנס לים לבד בגיל שלוש, כך האחריות עליכם גם בכל 
מה שקשור לחגירה נכונה ושמירה על חייו בזמן שהוא אתכם ברכב. ילד לא חגור עלול לעוף לכיוון 
השמשה הקדמית במקרה של תאונת דרכים או בלימת חירום והתוצאות עלולות להיות הרסניות. 
אנא מכם – הקפידו על כללי חגירה נכונה. אכיפת תנועה מתבצעת בנושא זה בישובים, הימנעו 

מאי הנעימות שבקבלת דו"ח תנועה ושימרו על חיי ילדיכם.

>> בכל אירוע חריג יש מספר פעולות שמומלץ לבצע על מנת למטב את הטיפול שתקבלו. אם 
נתקלתם באירוע פריצה או חשד לפורצים/אדם חשוד/רכב חשוד,  התקשרו מיד למוקד 100 ומיד 
בגזרה 24 שעות,  3. מכיוון שהם נמצאים  צוות  גדרות של  לניידת בטחון  גם  כך התקשרו  אחר 
ההגעה שלהם לזירת האירוע תהיה לרוב מהירה יותר מזו של ניידת המשטרה. לעיתים יש אירועים 
שמתרחשים קרוב מאוד לניידת הביטחון אך הם לא יודעים על קיומו של האירוע והטיפול הופך 
מומלץ  לטובתכם.  יעבוד  שכמובן  מה  זו  בצורה  התגובה  זמני  את  לשפר  ניתן  ואיטי.  למסורבל 
להיכנס גם לקבוצת הביטחון הישובית בווטסאפ ולעדכן את חברי הקבוצה על מנת שיוכלו להגביר 

ערנות.

>> פגישות עם תושבים - החודש התקיימו שתי פגישות מרכזיות. פגישה עם הוועד המקומי 
בכפר אביב ופגישה נוספת עם תושבי הישובים בבית רות שבמשגב דב. בשתי הפגישות נערך דיון 
מעמיק בנושא פשיעת הרכוש בישובים. במהלך הפגישות הדגשתי שוב את המלצות המשטרה 
לשמירה על הרכוש ומיגון הבית. הועלו מספר דרכי פעולה – חלקן מיושמות כבר בשטח וחלקן 

תועלנה לדיון נוסף בשיתוף עם כלל הגורמים הרלוונטיים.

>> תפיסת שודדי עתיקות – בפעילות של שיטור קהילתי גדרות בשת"פ רשות העתיקות נתפסו 
ארבעה חשודים בשוד עתיקות בקבר שייח' בבשיט שבעשרת. בחיפוש על גופם ובמקום נמצאו 
מספר כלי חפירה ועבודה ועל פי החשד הם ביצעו חפירה בקיר פנימי של הקבר וחפירה נוספת 

צמוד לקיר החיצוני שלו. כנגד הארבעה יוגש כתב אישום בעבירה שדינה עד חמש שנות מאסר.

>> סובב גדרות – ביום שישי 27.10 נערך אירוע "סובב גדרות". שוטרי ומתנדבי שיטור קהילתי 
גדרות איבטחו את 300 המשתתפים וסייעו בחסימת הצירים. האירוע עבר בשלום, ללא נפגעים 

וללא תקלות.

שימו לב שבתאריכים 1.11.17-31.3.18 חלה חובת הדלקת אורות בדרך בין עירונית. מסמך 
בנושא נהיגת חורף יופץ בימים הקרובים.

 להלן דרכי יצירת קשר עם גורמי הביטחון במועצה:
… שגיא סגליס | מפקד מרכז השיטור הקהילתי     050-6277413

… משה קטיעי | מפקד בסיס הפעלה      050-5076345
… סטייסי מקגיל | מש"ק אשכול גדרות      054-4509637

… שמעון הרפז | קב"ט המועצה      050-2116746
… קובי צ'יטונה | סגן קב"ט המועצה      050-5814017

… ניידת בטחון גדרות (צוות 3)      050-5204120
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