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תושבי מועצה נכבדים,
(פעילות  פע"ר  אירועי   24 נרשמו   2017 בשנת  הראשונים  החודשים  שלושת  במהלך 
עבריינית נגד רכוש), נתון זה מהווה ירידה של 27% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 

להלן פירוט האירועים:

מגמת הירידה בכמות האירועים מעודדת, אך חשוב להמשיך לשמור על ערנות כל הזמן. הקפידו 
לשמור על הכללים הבסיסיים וכך תפחיתו את הסיכוי שלכם להפוך לקורבן הבא.

שלמים  רחובות  יש  ולפעמים  מהבתים  מאיתנו  רבים  מוציאה  כעת  המגיעה  החגים  תקופת 
את  למנוע  עשויים  אשר  כללים  מספר  אחר  למלא  הקפידו  לחלוטין.  נטושים  כמעט  הנשארים 

הפריצה הבאה:
כאשר אתם יוצאים למספר ימים מהבית, נסו לגרום לבית להיראות כאילו אתם שם. בקשו      
        משכן שאתם סומכים עליו לאסוף בשבילכם את הדואר, אם אתם משאירים רכב בחניה דאגו 
שעות. מספר  לאחר  וכיבוי  הערב  בשעות  אורות  הדלקת  לפעמים,  אותו  יזיז  שמישהו      

אלא      בחופשה  באמת  שאתם  בזמן  בחופשה  שאתם  החברתיות  ברשתות  תפרסמו  אל   
      התאפקו עד החזרה הביתה. גם לפורצים יש פייסבוק ופרסום בזמן אמת עלול להביא את 

        הפורץ אליכם הביתה.

אל תשאירו חפצים יקרי ערך בבית – גם כספת לא יכולה לתת 100% בטחון, עדיף לאפסן את     
        הרכוש היקר במקום אחר כאשר אתם לא נמצאים.

מי מכם שמחובר למוקד של חברת אבטחה – עדכנו את המוקד שאתם לא נמצאים בבית      
       במהלך הימים הקרובים ובקשו לתת דגש רב לביתכם במהלך ימי ההיעדרות.

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

גן הדרום             1              1              0             0            2     50%-

כפר אביב              2            2                1                 1            6       200%

כפר מרדכי        2              1                 0                  0              3          50%  

מישר               1           2             0                 2            5    400%

משגב דב              2                0                 0                  0            2     85%-

עשרת               3              2              0               0            5     0%

שדמה              1            0           0                0              1     83%-

סה"כ *                12 (20)           8 (9)          1 (3)                3 (1)        24 (33)   27%-

* בסוגריים כמות האירועים בתקופה המקבילה אשתקד.
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במהלך ימי החג וחול המועד יש תנועה רבה בכבישי הארץ, עובדה המגבירה את הסיכון להיות 
מעורב בתאונת דרכים. הקפידו על שמירת מרחק מהרכב שלפניכם, בצעו עצירות להתרעננות, 

היו ערניים למתרחש מסביבכם ובכל מקרה אל תשתמשו בטלפון הסלולארי בזמן הנהיגה.
להלן מספר עצות שימושיות על מנת שתחזרו הביתה בשלום מהטיול:

* תכננו את הטיול מראש ובחרו מסלול בהתאם ליכולות המשתתפים.
* הצטיידו במים, טלפון סלולארי וערכת עזרה ראשונה.
* לבשו ביגוד ונעליים מתאימים למסלול ולמזג האוויר.

* טיילו רק במסלולים המסומנים.
* אל תבעירו אש במקום אסור.

* הישארו ללון רק במקומות מאושרים.
* בכל מקרה חירום התקשרו 100 – יחידות החילוץ של המשטרה ערוכות בכוחות מתוגברים      

   לאורך ימי החג.

מרכז שיטור קהילתי גדרות מאחל לכולכם חג פסח שמח ושקט!!!

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
מ.א.גדרות
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