
אוגוסט 2017

סיכום יולי 2017 | מרכז שיטור קהילתי גדרות

א. גדרות
מ.

תי 
יל

קה
ר 

טו
מרכז שי

מ

תושבים יקרים,
במהלך חודש יולי היו שתי התפרצויות לבתים בכפר אביב. שני האירועים התרחשו באותו 
לילה, בין השעות 03:00-04:00 לערך. בשני הבתים לא היתה אזעקה או פינים, ובאחד 
מהם אף העידו בעלי הבית שהם לא נוהגים לנעול את החלונות כשהם הולכים לישון. אני 
נשמע כמו תקליט שרוט אבל שוב בית ללא אמצעי הגנה הוא הבית שנפרץ. אי אפשר 
למדוד מניעה אולם אם מתחילת השנה נפרצו 25 בתים, ולרובם המוחלט אין מערכות 
הגנה בסיסיות (אזעקה + פינים בחלונות), כנראה שאמצעי ההגנה האלה אכן מצליחים 

למנוע מהפורצים להיכנס.
בסך הכל בסיום שבעת החודשים הראשונים של השנה נרשמו 44 אירועים, נתון המהווה 

ירידה של 31% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
להלן פירוט האירועים:

נוח לפעילות של עברייני הרכוש, משום שרבים מאיתנו  - חודשי הקיץ מהווים כר  מזכיר לכם 
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 
טייל אצלכם  וכשאתם תחזרו הביתה מהטיול תגלו שמישהו  הפוסטים המספרים על החופשה 
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:

ביום רביעי 26.7.17 נערך יום קהילה-משטרה בבית הספר. במהלך היום ביקרו במתחם   <<
הפעילות כ-200 ילדים ומבוגרים אשר קיבלו הצצה לפעילות המשטרה וכוחות ההצלה השונים. 
במתחם הפעילות הוקמו עמדות תצוגה של מג"ב, משטרת התנועה, כבאות והצלה ואיחוד הצלה. 
הילדים הסתובבו בין העמדות השונות, קיבלו הסברים על הגופים השונים ואף התנסו בלבישת 
הציוד המבצעי. בנוסף נערכו תצוגות של חבלן, כלבן, בילוש ופרשים. הילדים שאלו שאלות רבות, 

לקחו חלק פעיל וניכר עליהם שנהנו מהחוויה. 

בימים  לפעילות  לחזור  אמור  דב)  שדמה/משגב  (כיכר  גדרות  כיכר  מכיוון  הכניסה  שער   <<
הקרובים לאחר שהיה מושבת כחודשיים בעקבות תאונת דרכים.

המשפחה.  בני  עם  ארוכות  לנסיעות  יוצאים  אנו  הקיץ  חודשי  במהלך   – בטיחות  חגורות   <<
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     67%-

כפר אביב              12            4                2                1            19       36%

כפר מרדכי        2              1                 0                  0              3          40%-  

מישר               1           2             0                2            5    150%

משגב דב              3                1                 0                 0            4     76%-

עשרת               4              2              0              0            6     25%-

שדמה              2            1           1                0              4     56%-

סה"כ *                25 (35)           13 (21)         3 (5)                3 (3)        44 (64)   % 31- 

* בסוגריים כמות האירועים בתקופה המקבילה אשתקד.
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