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סיכום שנת  | 2017מרכז שיטור קהילתי גדרות
תושבים יקרים,
בשנת  2017המשיכה מגמת הירידה בכמות אירועי הפע“ר .מגמה זו התחילה בשנת
 .2016אחת הסיבות המרכזיות לכך היא קבוצות הביטחון בוואצאפ בישובים.
מצד אחד קבוצות אלו שיפרו את תגובת התושבים בזמן אמת והעלו את רמת הביטחון.
מצד שני ,עם עליית המודעות ,ירדה תחושת הביטחון.
הירידה בתחושת הביטחון נובעת בעיקר בגלל השיח הזמין בקבוצות הוואצאפ .שיח זה
העלה את נושא עבירות הרכוש לסדר היום של כולנו וכתוצאה מכך ישנה אשליה שבכל
לילה מסתובבים פורצים בישובים.
אם נשים בצד את התחושות ונתייחס למספרים ,נוכל לראות באופן ברור את הירידה
המשמעותית משנת  2015בכמות האירועים.
להלן סיכום האירועים בישובים בשנים :2015-2017
ישוב/אירוע

שנת 2015

גן הדרום
כפר אביב
כפר מרדכי

מישר
משגב דב

עשרת
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שנת 2017
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אירועים בולטים בשנת 2017
<< ב 12.1.17 -בוצעה פריצה לבית בכפר אביב ונגנבו ממנו
שני רכבים אשר נלקחו ע"י חברי החוליה לבני עייש .הרכבים
אותרו במקום ולאחר מארב ותצפיות של מספר שעות
נתפס חשוד המגיע לאחד הרכבים ונכנס אליו .הנ"ל נעצר
להמשך חקירה.
<< ב 7.2.17 -נתפסו שני חשודים אשר ניסו לבצע רכישה
במשגבית באמצעות כרטיס אשראי גנוב .בחיפוש ברכבם
נתפס רכוש החשוד כגנוב .הנ"ל עוכבו לחקירה בתחנת רחובות.
<< ב 6.7.17 -בוצע מחסום על כביש  ,7הצוות במקום זיהה
רכב עוצר בשול כמאתיים מטר לפני המחסום .הצוות הגיע לרכב
החשוד ובסריקה בסמוך אליו נמצא מסך  LCDמונח בשיחים .החשוד נעצר לתחנת המשטרה
לחקירה ולאחר מספר שעות התקבלה תלונה על פריצה לבית בכפר אביב וגניבה של מסך LCD
שכמובן נמצא תואם לזה שנתפס בשטח .כנגד החשוד הוגש כתב אישום.
<< ב 23.10.17 -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.

פתיחת תחנת משטרה ביבנה
להזכירכם ,בחודש אפריל  2017נפתחה תחנת המשטרה החדשה ביבנה .תחנה זו נותנת שירותי
משטרה ליבנה ,גדרה והמועצות האזוריות באזור.

פעילות שגרתית במהלך השנה
<< אירועים קהילתיים:
סך הכל אובטחו ע“י מרכז השיטור הקהילתי  8אירועים קהילתיים מרכזיים:
טקס יום הזיכרון בגן דוד ובבית העלמין ,יום העצמאות ,מצעד לפידים ,פסטיליינס ,טקס אש ,סובב
גדרות ושבועות.
את אירועים אלו איבטחו  22שוטרים ו 44-מתנדבים
<< אבטחת מוסדות חינוך:
שוטרי ומתנדבי מרכז שיטור קהילתי נמצאים לאורך השנה באזור מוסדות החינוך על מנת לאפשר
ולהבטיח הגעה בטוחה של ילדיכם לגנים ולבית הספר.
<< הרצאות ושיעורים לתלמידים:
במהלך השנה הועברו מספר הרצאות לתלמידי בית הספר בנושאים שונים :אינטרנט בטוח,
אלכוהול ,עישון ,אחריות פלילית ,זהירות בדרכים ועוד.
<< יום קהילה  -משטרה :26.7.17
האירוע נערך במגרש הכדורסל בבית הספר .ביום זה השתתפו כמאתיים ילדים שנחשפו לחלק
מיכולות המשטרה וצפו בתצוגות של חבלן ,כלבן ,פרשים ובילוש .הילדים עברו בעמדות של משמר
הגבול ,משטרת התנועה” ,איחוד הצלה“ וכיבוי.
<< ביקורים באתרי הבניה השונים במועצה:
לאורך כל השנה מבוקרים ומפוקחים אתרי הבניה והשטחים החקלאיים במועצה וזאת על מנת
לשלול עד כמה שניתן הימצאות גורמים עויינים/חבלניים באזור.

לסיום ,אאחל שגם בשנה האזרחית החדשה נצליח במאמץ משותף של
כולנו להוריד את כמות האירועים.
שגיא סגליס
מפקד מרכז השיטור הקהילתי
מ.א.גדרות
להלן דרכי יצירת קשר עם גורמי הביטחון במועצה:
… שגיא סגליס | מפקד מרכז השיטור הקהילתי
… משה קטיעי | מפקד בסיס הפעלה
… סטייסי מקגיל | מש"ק אשכול גדרות
… שמעון הרפז | קב"ט המועצה
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