
מספר נקודות נוספות:

חגירת ילדים - לאחר תקופה ארוכה שבה הסתפקנו בהדרכה והסברה להורים ולילדים, בתקופה 
את  חגרו  שלא  לנהגים  תנועה  דו"חות  מספר  נרשמו  וכבר  זה  בנושא  אכיפה  החלה  האחרונה 
ילדיהם ואף הושיבו אותם על ברכיהם בזמן שהם נוהגים. אנא הקפידו על חגירה נכונה של הילדים 

על מנת לא לסכן אותם.

נהיגת קיץ– מזג האויר מתחמם ואנו צריכים לעשות שינוי בהתנהגות שלנו בזמן נהיגה:
שתו הרבה מים, הצטיידו במשקפי שמש, ליבשו בגדים נוחים (לא בגד ים רטוב, לא לנהוג יחפים), 
חפשו חניה בצל ואם אין כזו מומלץ להניח על המושבים שמיכה או מגבת כדי שלא יהיו חמים 
כאשר תחזרו לרכב, וודאו שמערכות הרכב מוכנות לקיץ – מערכת קירור המנוע, צמיגים, מתזים 

ומגבים.

אירוע שבועות התקיים ב-17.5.18, במהלכו פעלו שלושה שוטרים וארבעה מתנדבים. האירוע 
– השוטרים שלצידי, מתנדבי  זו אודה לכל הגורמים המסייעים  הסתיים ללא חריגים, בהזדמנות 

בסיס מג"ב גדרות ומחלקת הביטחון במועצה.

חופשת הקיץ מתקרבת ואיתה הנסיעות לטיולים ארוכים בארץ ובחו"ל. אנא הקפידו לא לפרסם 
מראש מתי אתם נוסעים, לאן, לכמה זמן ועם מי. גם לפורצים יש פייסבוק ושאר רשתות חברתיות 

והרבה פעמים הם מנצלים את המידע שאתם מעלים בשביל להשיג את המטרות שלהם.

בברכה,

שגיא סגליס
מפקד מרכז השיטור הקהילתי

מ.א.גדרות

להלן דרכי יצירת קשר עם גורמי הביטחון במועצה:
… שגיא סגליס | מ. 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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תושבים יקרים,
במהלך חודש מאי היו שני אירועים – התפרצות לבית וגניבת רכב מכפר אביב. בתיחקור 
האירוע התברר כי בעלת הבית הלכה לישון בלילה ללא נעילת דלתות או הפעלת אזעקה. 
זה בדיוק מה שהפורצים מחפשים – בית לא ממוגן שיאפשר להם להיכנס בשקט ולצאת 

בחזרה בלי שתשימו לב שהם ביקרו אצלכם.
אני חוזר ומדגיש כל חודש, שימרו על הכללים הבסיסיים והגנו על רכושכם בצורה טובה 
הפתחים  כל  נעילת  הבית,  חלונות  בכל  פינים  התקנת  האזעקה,  מערכת  דריכת  יותר: 
גניבים מעינו של מי  כיבוי אורות בתוך הבית והדלקתם בחוץ, הסתרת חפצים  בלילה, 

שעומד בחוץ. 

מתחילת השנה נפרצו שישה בתים, את הפריצות הללו ניתן היה למנוע בקלות על ידי 
שמירה על כללים אלו. 

1. בבית שנפרץ בגן הדרום לא היו אזעקה ופינים
2. בשני הבתים שנפרצו בכפר אביב לא הופעלה אזעקה, לא היו פינים ובאחד הבתים    

    הדלתות כלל לא ננעלו בלילה.
3. בבית שנפרץ בכפר מרדכי לא היו אזעקה ופינים

4. בבית שנפרץ בעשרת היתה אזעקה אולם הדלת לא ננעלה כשהדיירים יצאו בערב.
5. בבית שנפרץ בשדמה לא היו אזעקה ופינים.

עובדתית – בית שבו נשמרים הכללים שציינתי, לא נפרץ!
שב ומזכיר - בכל מקרה חריג התקשרו למוקד 100 ודווחו מיד על כל אירוע גם בקבוצות 

הווטסאפ הייעודיות וגם לסייר הביטחון של צוות 3. 

להלן פירוט האירועים מתחילת השנה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד:

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

גן הדרום              1              1              0            0            2      33%-

כפר אביב               2            2                 0                  0            4          75%-   

כפר מרדכי        1             0                 0                 0               1          67%-  

מישר               0           0            0                0            0      100%-

משגב דב              0                0                 0                 0            0     100%-

עשרת               1             0              0              0            1     80%-

שדמה              1            0           0                0              1     75%- 

סה"כ *             6 (22)        3 (12)           0 (3)      0 (3)         9 (40)   78%- 

* בסוגריים כמות האירועים בתקופה המקבילה אשתקד.
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