
סיכום יוני 2019

אני שב ומדגיש בכל פורום אפשרי – השילוב של דריכת אזעקה והתקנת פינים בחלונות 
מונע כניסת פורצים לביתכם ב-99.9% מהמקרים.

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.

מספר נקודות נוספות

יום קהילה - משטרה
בתאריך 7.8.19 מתוכנן יום קהילה-משטרה במתנ"ס, ביום זה יציגו כוחות משטרה שונים את 
האמצעים והיכולות העומדים לרשותם, בנוסף תיערך תצוגה של אמצעי "איחוד הצלה" וכל זה 

ישולב עם פעילות של המתנ"ס לילדים הקטנים והגדולים. מומלץ בחום!!!

עליה בכמות האירועים בגן הדרום
בימים האחרונים נפרצו שני בתים בגן הדרום. משטרת ישראל תגביר את הנוכחות בישוב בלילות 
המומלצים  ההגנה  באמצעי  ולהשתמש  להתקין  ערנות,  להגביר  לתושבים  קורא  אני  הקרובים. 

ולדווח במיידי על כל דבר חשוד למוקד 100 ובקבוצת הווטסאפ של הישוב.

חניון בית העם
מאחורי מגרש הטניס שברחוב האשל בעשרת הוכשר ונפתח זה מכבר חניון לטובת באי גן דוד 
ובית העם. ההליכה מהחניון לכניסה לבית העם קצרה ונוחה. אנא מכם – כאשר אתם מגיעים 
תנועה  דוחות  מוסדר.  חניה  במקום  רכבכם  את  לחנות  הקפידו  העם,  בבית  אירוע  או  למופע 

יירשמו לנהגים שיחנו במקומות חניה לא מוסדרים (אדום-לבן, מדרכה, מעבר חציה ועוד).

חניה שלא כחוק
בכל הישובים קיימת תופעה של רכבים שחונים ברחוב וחוסמים נתיב נסיעה, בדגש על שעות 
הלילה. נהג שיעמיד את רכבו על נתיב נסיעה מסתכן ברישום דו"ח תנועה בגין הפרעה לתנועה 

בניגוד לתקנה 71(1) לתקנות התעבורה. הימנעו מאי הנעימות וחנו כחוק.

התנדבות במג“ב גדרות
מזכיר לכם כי תושבים המעוניינים להילחם בפשיעה ולשמור על הבית מוזמנים להצטרף אלינו, 

פרטים נוספים אצל משה קטיעי מפקד בסיס ההפעלה.

בברכה,
שגיא סגליס

מפקד מרכז השיטור הקהילתי
מ.א.גדרות

                                                         

תושבים יקרים,
במהלך חודש יוני אירעו בישובי גדרות 3 אירועי פע"ר (עבירות רכוש)– התפרצות לרכב 

בעשרת, התפרצות לבית בכפר אביב והתפרצות לעסק במשגב דב.
ולא היתה מערכת אזעקה תקינה, ברכב שנפרץ  פינים בחלונות  היו  בבית שנפרץ לא 

הושאר תיק גלוי לעין.
בסך הכל מתחילת 2019 דווחו בישובי גדרות 25 אירועי פע"ר, עלייה של 167% לעומת 
התקופה המקבילה אשתקד. יחד עם זאת, מדובר בירידה של 41% לעומת אותה תקופה 

בשנת 2017, וברור לנו שאת הנתונים של 2018 יהיה קשה מאוד לשחזר.

בטבלה המצורפת פירוט האירועים מתחילת שנת 2019 ובהשוואה לתקופה המקבילה 
אשתקד:

א. גדרות
מ.
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ישוב/אירוע   פריצה לבית    גניבת רכב   פריצה לרכב   פריצה לעסק  

גן הדרום              0              0              0            0            0                2     

כפר אביב              4            4                2                 1            11              4

כפר מרדכי        3              0              0            0            3                1   

מישר               1           2             0                0            3            0      

משגב דב              1              1              0            1            3           0

עשרת               0              1              1            0            2               1     

שדמה              1              1              0            1            3          1

סה"כ *            10 (6)           9 (3)            3 (0)           3 (0)         25           9 

* בסוגריים - כמות האירועים בתקופה המקבילה אשתקד.
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