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תושבים יקרים,
במהלך חודש יוני היה אירוע אחד – התפרצות לבית בעשרת. האירוע התרחש באמצע 
השבוע בשעה 13:00 לערך, קצת חריג משום שלרוב אין אצלנו בגזרה התפרצויות יום. 
אציין כי הבית היה ריק מיושביו והאזעקה פעלה וככל הנראה הבריחה את הפורצים לפני 

שהצליחו לגנוב משהו מהבית. 

בסך הכל בסיום ששת החודשים הראשונים של השנה נרשמו 41 אירועים, נתון המהווה 
ירידה של 7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

להלן פירוט האירועים בששת החודשים שחלפו:

במהלך החודשים יולי-אוגוסט 2016 היו בגזרתנו 26 אירועי פע"ר. חודשי הקיץ מהווים כר נוח 
לפעילות של עברייני הרכוש, משום שרבים מאיתנו נמצאים מחוץ לבית לתקופות ארוכות. הקפידו 
לשמור על החופשה שלכם בשקט כמה שאפשר – ללא פרסומים ברשתות החברתיות – עד שאתם 
חוזרים הביתה. יש חוליות רבות שמחפשות את הפוסטים המספרים על החופשה וכשאתם תחזרו 
הביתה מהטיול תגלו שמישהו טייל אצלכם בבית. בקשו משכן שאתם סומכים עליו לשמור לכם על 
הבית בזמן שאתם לא נמצאים – הדלקת וכיבוי אורות, הזזה של הרכב שנשאר בחניה מדי פעם, 
ובאופן כללי הגברת ערנות לאזור החצר שלכם. הקפידו לסגור ולנעול את כל פתחי הבית כולל אלה 

שלדעתכם אין סיכוי שמישהו ייכנס מהם.

מספר נקודות נוספות:

>> בריכת עשרת – ילדים ובני נוער נכנסים במהלך החופש לבריכת 
השחייה במתנ"ס, לאולם הפיס ולמקומות נוספים ללא רשות 

ולאחר שעות הפעילות. מעבר לענייני הביטוח (אם חלילה ייפצע 
אחד מהם במהלך השהות במקום אין לו כיסוי ביטוחי) מדובר 

בעבירה פלילית העלולה לגרור אחריה פתיחת תיק במשטרה, על כל 
המשתמע מכך. אנא מכם הסבירו לילדכם את המשמעות ואת 

ההשלכות של מהלך כזה על מנת למנוע אי נעימות.

>> חגורות בטיחות- במהלך חודשי הקיץ אנו יוצאים לנסיעות ארוכות עם בני 
המשפחה. הקפידו לחגור לכולם חגורות בטיחות והשתמשו בהתקני הבטיחות 

המחוייבים על פי חוק לפי גיל הילד. הסבר מפורט על נושא זה ונושאים נוספים ניתן למצוא באתר 
המעולה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

>> רוכבי אופניים – אני נתקל לעיתים בילדים הרוכבים על אופניים וכאשר הם חוצים את הכביש 
הם לא יורדים מהאופניים ולעיתים אף לא מביטים אם מגיע רכב לעברם. הורים יקרים – חדדו את 
לכל  להביט  וכמובן  מהאופניים  לרדת  חובה  חציה  במעבר  כביש  חציית  בעת  לילדים,  הנושא 

הכיוונים על מנת לוודא שהכביש פנוי ובטוח לחציה.

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

… משה קטיעי | מפקד בסיס הפעלה      050-5076345
… סטייסי מקגיל | מש"ק אשכול גדרות      054-4509637

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

… ניידת בטחון גדרות (צוות 3)      050-5204120
                                                         

                
חופשה בטוחה ונעימה.

שגיא סגליס
מפקד מרכז השיטור הקהילתי

מ.א.גדרות

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

גן הדרום             1              2              0            0            3     57%-

כפר אביב              10            3                2                1            16       220%

כפר מרדכי        2              1                 0                  0              3          0%  

מישר               1           2             0                2            5    400%

משגב דב              3                1                 0                 0            4     75%-

עשרת               4              2              0              0            6     20%

שדמה              2            1           1                0              4     43%-

סה"כ *                23 (25)           12 (14)         3 (3)                3 (2)        41 (44)   % 7- 

* בסוגריים כמות האירועים בתקופה המקבילה אשתקד.
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