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תושבים יקרים,
במהלך חודש מאי חווינו עליה חדה בכמות אירועי הפע"ר בישובים. בחודש זה דווחו 13 
אירועי פע"ר, המהווים כ-50% מכמות האירועים בכל ארבעת החודשים הראשונים יחד. 
נתון  אירועים,   40 נרשמו  השנה  של  הראשונים  החודשים  חמשת  בסיום  הכל  בסך 

המהווה עליה של 8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

במהלך החודש האחרון נפרצו 8 בתים, בכולם חוזרת אותה תמונה – האזעקה לא דרוכה ואין פינים 
בחלונות. אני חוזר ואומר – מוכח ששמירה על כללי ההתגוננות מונעת פריצה לביתכם. היה מקרה 
אחד שבו פורץ נכנס לבית דרך החלון והאזעקה החלה לעבוד רק אחרי שכבר התקדם לפנים הבית 
בגלל שהגלאים לא זיהו אותו, אולם ברגע שהאזעקה החלה לעבוד ובעלת הבית הגיבה, הפורץ 
ברח החוצה. ברגע שהפורץ נתקל בבית ממוגן, הוא יעבור לבית הבא אחריו. אף פורץ לא יתעקש 
להיכנס דווקא לבית שלכם, את הסמארטפון והלפטופ הוא יכול לגנוב גם מבית אחר, שממוגן קצת 

פחות.
מספר נקודות נוספות:

>> אכיפת תנועה – לצערי, אני עדיין נתקל בהורים אשר לא חוגרים את 
ילדיהם בנסיעות בתוך הישובים. החיים של הילדים שלכם נמצאים 
אצלכם בידיים. אין צורך בתאונה, מספיקה בלימת חירום כדי שילד 

לא חגור יעוף לכיוון השמשה הקדמית או הכסא שלפניו. אנא מכם – 
הקפידו לחגור את הילדים גם בנסיעות הקצרות.

>> תחנת המשטרה החדשה ביבנה נפתחה במהלך חודש מאי. 
תחנה זו נותנת שירותי משטרה לישובי גדרות למעט גן הדרום. 

>> גיוס מתנדבים – חוזר על הקריאה אליכם – בואו להתנדב בבסיס 
ההפעלה גדרות. בעקבות אילוצים מערכתיים הכשרת המתנדבים החדשים שתוכננה להיפתח 
להצטרך  המעוניינים  נוספים  מועמדים  לקלוט  לנו  מאפשר  הדבר  נדחתה.  השנה  יותר  מוקדם 
הביטחון  ובהעלאת  הרכוש  על  בשמירה  למאמץ  ולתרום  להתנדב  מעוניין  אתה  אם  לשורותינו. 
לימוד,  גדרות. הדרישות הבסיסיות הן 12 שנות  האישי בישובים, הצטרף אלינו לבסיס הפעלה 
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
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ישוב/אירוע   פריצה לבית    גניבת רכב   פריצה לרכב   פריצה לעסק   סה"כ  

גן הדרום             1              2              0             0            3     40%-

כפר אביב              10            3                2                 1            16       700%

כפר מרדכי        2              1                 0                  0              3          0%  

מישר               1           2             0                 2            5    400%

משגב דב              3                1                 0                  0            4     73%-

עשרת               3              2              0               0            5     0%

שדמה              2            1           1                0              4     33%-

סה"כ *                22 (22)           12 (11)         3 (3)                3 (1)        40 (37)   % 8+ 

* בסוגריים כמות האירועים בתקופה המקבילה אשתקד.
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