
מספר נקודות נוספות

יום קהילה - משטרה >>
בתאריך 7.8.19 נערך יום קהילה-משטרה במתנ"ס גדרות. במהלך הפעילות הוצגו לילדים יכולות 
משטרת ישראל – חבלן, כלבן, רחפן, מג"ב, משטרת התנועה. בנוסף הוקמו עמדות של "איחוד 
וקסדת  הבטיחות  חגורת  חשיבות  להדגמת  סימולטור  וכן  המועצתית  החילוץ  ויחידת  הצלה" 

האופניים. יום זה נערך בשיתוף פעולה עם מתנ"ס גדרות.

פטירתו של רס“ב סטייסי מקגיל ז“ל >>
במהלך החודש נפטר לצערינו במפתיע רס"ב סטייסי מקגיל ז"ל, אשר שירת בגדרות בשנתיים 
האחרונות. במהלך תקופתו בגדרות הוביל סטייסי פרוייקט ייחודי ברמה הארצית בנושא לימוד 
אנגלית בבית הספר וכמות הילדים שהגיעו לכבד אותו בדרכו האחרונה בלטה לטובה וריגשה את 

כולנו.

שינויים במערך השמירה >>
בתחילת חודש ספטמבר השתנה מערך השמירה בישובים בלילות ואת השומרים בשערי הכניסה 
יחליף מעתה סייר נוסף שיגביר את הנוכחות בישובים. פירוט בנושא יעלה לאתר המועצה ולדף 

הפייסבוק שלה בקרוב.

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).

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.

עם החזרה לספסל הלימודים שיטור קהילתי גדרות מאחל לכלל התלמידים
וצוותי ההוראה שנת לימודים מוצלחת, פוריה ושקטה.

בברכה,
שגיא סגליס

מפקד מרכז השיטור הקהילתי
מ.א.גדרות

                                                         

סיכום אוגוסט 2019
תושבים יקרים,

במהלך חודש אוגוסט אירעו בישובי גדרות 8 אירועי פע"ר (עבירות רכוש):
לבית, משגב דב– 2  - התפרצות  והתפרצות לרכב, כפר מרדכי  גניבת רכב   - גן הדרום 

התפרצויות לבית, מישר - גניבת רכב, התפרצות לבית והתפרצות לעסק.
בכל האירועים ניתן לראות כי הרכוש לא ממוגן על פי ההמלצות – לא מותקנת אזעקה או 

שמותקנת אך לא נמצאת בשימוש ואין פינים בחלונות.

בסך הכל מתחילת 2019 דווחו בישובי גדרות 38 אירועי פע"ר, עלייה של 100% לעומת 
התקופה המקבילה אשתקד.

פורצים  כניסת  מונע  בחלונות  פינים  והתקנת  אזעקה  דריכת  של  השילוב  להזכירכם– 
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!

מזכיר לכם כי בכל מקרה חריג התקשרו למוקד 100 ודווחו מיד על כל אירוע גם בקבוצות 
הווטסאפ הייעודיות וגם לסייר הביטחון של צוות 3.
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