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תושבים יקרים,
במהלך חודש אפריל דווחו שלושה אירועי פע"ר, 2 התפרצויות לבתים בכפר אביב וגניבת 
ריינג'ר בגן הדרום (ונטישה שלו מחוץ לתחומי המושב – הוחזר לבעליו). בסך הכל בסיום 
ארבעת החודשים הראשונים של השנה נרשמו 27 אירועים, נתון המהווה ירידה של 23% 

לעומת התקופה המקבילה אשתקד. להלן פירוט האירועים:

מגמת הירידה בכמות האירועים מעודדת, אך חשוב להמשיך לשמור על ערנות כל הזמן. הקפידו 
את  עברנו  הבא.  לקורבן  להפוך  שלכם  הסיכוי  את  תפחיתו  וכך  הבסיסיים  הכללים  על  לשמור 
תקופת החגים באופן רגוע יחסית מבחינת כמות האירועים, אולם חשוב לזכור כי הפורצים לא 
הפסיקו לנסות, הם פשוט הצליחו פחות. המשיכו לשמור על רמת ערנות גבוהה והקפידו לדווח 

מיד על כל דבר חשוד למוקד 100.
מספר נקודות נוספות:

>>  הסדרי התנועה והחניה באזור מוסדות החינוך נקבעו על מנת לאפשר לילדכם להגיע בבטחה 
אתם  כאשר  הצהריים  בשעות  גם  אלו,  להסדרים  להישמע  מכם  ומצופה  והגנים  הספר  לבית 
זה מיועד לעצירה קצרה ככל הניתן לצורך  אין לחנות בנתיב ההורדה, נתיב  מגיעים לאיסופים. 
הורדה או איסוף בלבד. בנוסף אסורה כמובן החניה בתוך צומת הרחובות האורן-האשל. לתשומת 
לבכם - במידה והתופעה תימשך תיערך במקום אכיפת תנועה, דבר שאני מעדיף להימנע ממנו 

אך לא בכל מחיר.

>> תנועת רכבי אלטעזאכן בישובים – כל אדם הנושא תעודת זהות כחולה או תעודת זהות אחרת 
הצמודה לאישור כניסה לישראל כחוק רשאי להסתובב בכל מקום במדינת ישראל באופן חופשי. 
נכון גם לגבי רכבי האלטעזאכן המסתובבים בישובים. אסור לאיש מיושבי הרכב להיכנס  הדבר 
לחצר פרטית ללא אישור בעל המקום, אולם כל עוד הרכב והאנשים נעים במרחב הציבורי זוהי 
זכותם המלאה. שימרו על ערנות כאשר אתם מזהים מישהו לא מוכר מסתובב בישובכם, אולם קחו 

בחשבון כי ככל הנראה מותר לו להיות שם על פי חוק. 

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

גן הדרום             1              2              0             0            3     25%-

כפר אביב              4            2                1                 1            8       300%

כפר מרדכי        2              1                 0                  0              3          50%  

מישר               1           2             0                 2            5    400%

משגב דב              2                0                 0                  0            2     87%-

עשרת               3              2              0               0            5     0%

שדמה              1            0           0                0              1     83%-

סה"כ *                14 (21)           9 (10)          1 (3)                3 (1)        27 (35)   23%-

* בסוגריים כמות האירועים בתקופה המקבילה אשתקד.

שינוי לעומת 
ה  פ ו ק ת ה
ה  ל י ב ק מ ה

אשתקד



>>  פתיחת תחנת משטרה ביבנה - אם לא יחול שינוי של הרגע האחרון, במהלך החודש הקרוב 
אמורה להיפתח תחנת המשטרה החדשה ביבנה. תחנה זו תיתן שירותי משטרה ליבנה, גדרה וכל 
המרחב הכפרי באזור (גדרות למעט גן הדרום, ברנר, נחל שורק ועוד מספר ישובים). ברגע שיהיו 
עדכונים נוספים אעביר אליכם אולם ברמה העקרונית לא אמור להיות הבדל גדול – מי שיזדקק 

לשירותי משטרה יקבל כפי שקיבל עד היום, במקום להגיע לרחובות תקבלו את השירות ביבנה.

>> גיוס מתנדבים – בעקבות אילוצים מערכתיים הכשרת המתנדבים החדשים שתוכננה להיפתח 
להצטרף  המעוניינים  נוספים  מועמדים  לקלוט  לנו  הדבר מאפשר  נדחתה.  השנה  יותר  מוקדם 
לשורותינו. אם אתה מעוניין להתנדב ולתרום למאמץ בשמירה על הרכוש ובהעלאת הביטחון 
האישי בישובים, הצטרף אלינו לבסיס הפעלה גדרות. הדרישות הבסיסיות הן 12 שנות לימוד, 
וללא עבר פלילי. כמובן שהפנייה מתייחסת גם לבנות המין  כשירות רפואית, שירות צבאי מלא 

החזק...

להלן דרכי יצירת קשר עם גורמי הביטחון במועצה:
… שגיא סגליס, מפקד מרכז השיטור הקהילתי: 050-6277413

… משה קטיעי, מפקד בסיס הפעלה: 050-5076345
… אלי זילברמן, מש"ק אשכול גדרות: 050-6273385

…  שמעון הרפז, קב"ט המועצה: 050-2116746
…  קובי צ'יטונה, סגן קב"ט המועצה: 050-5814017

… ניידת בטחון גדרות (צוות 3): 050-5204120
                                                         

                
שגיא סגליס

מפקד מרכז השיטור הקהילתי
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