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תושבי מועצה נכבדים,
במהלך החודשיים הראשונים בשנת 2017 נרשמו 20 אירועי פע"ר (פעילות עבריינית 
נגד רכוש), נתון זה מהווה עלייה של אירוע אחד לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 

להלן פירוט האירועים:

למרות העלייה המתונה, יש תחושה בקהילה כי בכל לילה יש אירועים ופריצה רודפת פריצה. 
יודעים יותר  בהרבה שיחות שלי עם תושבים מתברר כי התחושה הזו נובעת מכך שכיום הם 
העלייה  כלומר,  הביטחון.  בנושא  העוסקת  היישובית  הווטסאפ  בקבוצת  חברים  שהם  משום 
המתונה בכמות האירועים היא לא הסיבה לתחושות הציבור אלא המודעות והידע הקיים אצלכם 

היום לעומת מספר חודשים קודם לכן. 
יחד עם זאת, אל לנו לזלזל בכמות האירועים שנרשמו מתחילת השנה. 11 בתים נפרצו מתחילת 
כללי  על  לשמור  ערנות,  להגביר  יש  לבעליהם).  הוחזרו  (חלקם  נגנבו  רכבים  ושבעה  השנה 

הזהירות שהופצו אליכם בעבר ולדווח במיידי למוקד 100 על כל דבר חשוד ועל כל אירוע חריג.
כמו בהרבה מקרים בעבר, חלק גדול מהאירועים יכול היה להימנע אם התושב היה ממלא אחר 
ההמלצות שאני מעלה כאן פעם אחר פעם. אנשים שיוצאים מהבית לשעה בלי לנעול כלל את 
אזעקה  מערכת  האזעקה,  מערכת  את  דורכים  ולא  לישון  שהולכים  אנשים  הכניסה,  דלת 
אלה  כל   – בסוויץ'  הזמנת טכנאי, השארת מפתח הרכב  ללא  ארוכה  כבר תקופה  שמקולקלת 

מקרים שקרו כאן וזה רק בחודשיים הראשונים של השנה. 
המשך בעמוד הבא...

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

0% גן הדרום             1              1              0             0            2   

100% כפר אביב              2            2                 0                 0            4  

כפר מרדכי        2              0                 0              0              2       0%  

400% מישר               1           2             0                 2             5 

-67% משגב דב              2                0                 0                  0            2   

-20% עשרת               2              2              0               0            4   

0% שדמה              1            0           0                 0              1   

5% סה"כ *            11 (13)           7 (4)          0 (1)                 2(1)         20 (19) 

* בסוגריים כמות האירועים בתקופה המקבילה אשתקד.
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תשומת ליבכם לנושאים הבאים:
גדרות אמצעי  אזורית  ובמימון מועצה  נרכש בסיוע  - בתחילת השנה  • רכישת אמצעי טרמי 
טרמי חדש המשמש את השיטור הקהילתי והמתנדבים בסיורים בגזרה. אמצעי זה מהווה סוג 

של שובר שוויון בגזרה ומשדרג את יכולות השוטרים והמתנדבים בלילות.
• פריצה - ביום חמישי 12.1.17 בוצעה פריצה לבית בכפר אביב ונגנבו ממנו שני רכבים אשר 
נלקחו ע"י חברי החוליה לבני עייש. הרכבים אותרו במקום ולאחר מארב ותצפיות של מספר 

שעות נתפס חשוד המגיע לאחד הרכבים ונכנס אליו. הנ"ל נעצר להמשך חקירה.
• תפיסת חשודים - ביום שלישי 7.2.17 נתפסו שני חשודים אשר ניסו לבצע רכישה במשגבית 
באמצעות כרטיס אשראי גנוב. בחיפוש ברכבם נתפס רכוש החשוד כגנוב. הנ"ל עוכבו לחקירה 

בתחנת רחובות.
• הגשת כתבי אישום - השבוע הוגשו כתבי אישום כנגד חברי חוליית פורצים מתוחכמת אשר 
פעלה גם באזורנו. חוליה זו ביצעה בין השאר את הפריצה לביתו של ראש אכ"א לשעבר. אצלנו 
החוליה פעלה במספר מקרים הידועים למשטרה וכנראה בעוד מקרים אליהם עדיין לא הצלחנו 
לקשור אותה. החוליה נתפסה לאחר פעילות מודיעינית וחקירתית מאומצת של מספר יחידות 

משטרה.
• פעילות בבי“ס גדרות - במהלך השבועות האחרונים העברתי מספר שיעורים לתלמידי בית 
וכן שיעורים לקראת פורים. שימו לב לחיים  – אינטרנט בטוח, אלכוהול  הספר במגוון נושאים 

שמנהלים ילדיכם – מעורבות שלנו יכולה למנוע אסונות רבים.
בזמן שמתקיים במקום  חנייה  אין מספיק מקומות  בית העם  באזור   – אירועים בבית העם   •
אירוע. הנכם מתבקשים לחנות במקומות חנייה מסומנים ומסודרים. באירועים הבאים תתבצע 
פעילות משטרתית במקום ונגד רכבים שיימצאו חונים במקומות אסורים (אדום לבן, על מדרכה, 

על מעבר חציה, בתוך גינות פרטיות וכו') יירשמו דו"חות – לתשומת לבכם.

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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