
מספר נקודות נוספות:

נהיגת חורף
בקרוב ניכנס לעונת החורף, דבר שדורש מאיתנו להתאים את הנהיגה שלנו למזג האויר השונה. 
בידקו את הבלמים, האורות, הצמיגים והמגבים על מנת לוודא שהרכב שלכם מוכן לחורף. התאימו 
את מהירות הנסיעה לכביש החלק בו מרחק העצירה גדול יותר, שימרו מרחק גדול יותר מהרכב 

שלפניכם והימנעו (כמו בכל עונות השנה...) מהסחות דעת כמו שימוש בטלפון סלולארי. 

קיום אירוע במרחב ציבורי
בחלק  המקומית.  הרשות  של  באישור  חייב  הציבורי  במרחב  אירוע  לקיים  המעוניין  אדם  כל 
צורך  יש  נוספים)  במקרים  או  אלכוהול  צריכת  יש  שבו  באירוע  מדובר  אם  (למשל  מהמקרים 
באישור משטרה ובהוצאת רישיון עסק. על המארגן להתחיל את ההליך מול הרשויות זמן סביר 
לפני האירוע על מנת להספיק להמציא את כל האישורים הנדרשים. שימו לב - כל אירוע המתקיים 

במרחב הציבורי ללא אישורים מתאימים עלול לגרור פתיחת הליכים פליליים כנגד המארגנים.

פעילות במוסדות החינוך
להעביר  אתחיל  בקרוב  השנה.  גם  ובגנים  הספר  בבית  לפעול  ממשיך  גדרות  קהילתי  שיטור 
שיעורים בגני הילדים וגם בבית הספר יעברו התלמידים מספר שיעורים איתי לאורך השנה. בנוסף 
ממשיך השוטר סטייסי להעביר את שיעורי התגבור באנגלית, פרוייקט שהוא יזם ומוביל בהצלחה 

שנה שניה.

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,
חוזרים לשגרה אחרי חופשת הקיץ ועם סיום החגים... 

במהלך החודשים יולי-ספטמבר אירעו בישובי גדרות 16 אירועי פע"ר (עבירות רכוש) – 
10 בתים נפרצו, 5 רכבים נגנבו ורכב אחד נפרץ. 

בכל הבתים שנפרצו חוזר העניין של אי הפעלת מערכת האזעקה וחוסר בפינים בחלונות. 
אני שב ומדגיש בכל פורום אפשרי – השילוב של דריכת אזעקה והתקנת פינים בחלונות 

מונע כניסת פורצים לביתכם ב-99.9% מהמקרים. 
בתקופה   3 לעומת  אירועים   6) בנתונים  עליה  יש  שבו  היחיד  הישוב  הוא  מרדכי  כפר 
המקבילה אשתקד), יחד עם זאת יש לזכור שרק לפני שלוש שנים היו שם 27 אירועים 

בשנה כך שלאורך זמן המגמה היא עדיין של שיפור וירידה בכמות האירועים.
אני חוזר ומדגיש כמו בכל חודש, שימרו על הכללים הבסיסיים והגנו על רכושכם 

בצורה טובה יותר:
דריכת מערכת האזעקה, התקנת פינים בכל חלונות הבית, נעילת כל הפתחים בלילה, 
כיבוי אורות בתוך הבית והדלקתם בחוץ, הסתרת חפצים גניבים מעינו של מי שעומד 

בחוץ. 
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. 

לתקופה  ובהשוואה   2018 שנת  מתחילת  האירועים  פירוט  המצורפת  בטבלה 
המקבילה אשתקד:

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

גן הדרום              1              1              0            0            2      71%-

כפר אביב               4            3                 0                  0            7          68%-   

כפר מרדכי        5             0                 1                 0               6          100%  

מישר               1           1            0                0            2      71%-

משגב דב              1                2                 0                 0            3     57%-

עשרת               3             1              0              0            4     50%-

שדמה              1            0           0                0              1     75%- 

סה"כ *             16 (32)        8 (17)           1 (6)      0 (3)         25 (58)   57%- 

* בסוגריים כמות האירועים בתקופה המקבילה אשתקד.
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