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תושבים יקרים,
במהלך חודש אוגוסט היו חמישה אירועי פע"ר בישובים - נגנבו שני רכבים ממישר (מהם 
שתי  בוצעו  לגדרה),  מישר  שבין  החקלאי  בשטח  שאותר  לאחר  לבעליו  אחד  הוחזר 
התפרצויות לבתים בכפר אביב ונפרץ רכב אחד בעשרת. כל האירועים (למעט הפריצה 

לרכב) התרחשו בשעות 03:00-05:00.
נתון  אירועים,   49 נרשמו  השנה  של  הראשונים  החודשים  שמונת  בסיום  הכל  בסך 

המהווה ירידה של 30% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
להלן פירוט האירועים:

באחת מהפריצות לבתים בכפר אביב הופעלה האזעקה בשעה 04:00 לערך, בעל הבית התעורר 
והבריח את הפורצים אולם לא הועבר שום דיווח בזמן אמת למשטרה ו/או לצוות 3. רק בשעה 
09:00 לערך התקבל דיווח במשטרה. אני מזכיר לכולם – ללא דיווח בזמן אמת אף אחד לא יידע 
שמסתובבים פורצים בגזרתנו. ברגע שמתקבל דיווח לפחות ניידת משטרה אחת תגיע לאזור, צוות 
3 יגביר נוכחות בישוב שבו הפורצים נמצאים, תחנת המשטרה הנוגעת תלמד את הנושא במידה 

ומדובר בתופעה ותשקיע כוחות בהתאם.
עברנו את חודשי הקיץ בשקט יחסי – 8 אירועים לעומת 26 בקיץ אשתקד, ירידה של כ-70%. זהו 
נתון שהושג על ידי הרבה עבודה קשה של כוחות השיטור והמתנדבים אולם גם לערנות ושמירה 
על הכללים על ידי התושבים יש כאן חלק גדול ועל כך מגיע לכם שאפו. רק בעבודה משותפת 
הבסיסיים–  הכללים  על  לשמור  המשיכו  יותר.  לקשים  בגזרתנו  הפורצים  של  חייהם  את  נהפוך 
ערך  יקרי  בחוץ, שמירת חפצים  והדלקתה  הבית  בתוך  כיבוי התאורה  בחלונות,  פינים  אזעקה, 

מחוץ לטווח הראיה של הפורצים וכו'.

מספר נקודות נוספות:

שביל האופניים החדש שנחנך לפני מספר חודשים נועד לרוכבי האופניים בלבד. כל שימוש   <<
אחר (ריצה, הליכה, טיול עם עגלות תינוק וכו') הוא בניגוד לחוק ומסכן את רוכבי האופניים ואת 
המשתמשים האחרים. אנא מכם – השאירו את שביל האופניים לרוכבים והשתמשו במדרכות כפי 

שעשיתם עד כה.

>> חזרה ללימודים – בשעה טובה הילדים חזרו למסגרות, מזכיר לכם כי הורדת הילדים בבוקר 
בבית הספר אך ורק במפרץ ההורדה או במקומות חניה מסודרים. הקפידו לא לעצור באדום-לבן 
על מנת שלא תהוו הפרעה לתנועה וכמובן לא תסכנו את ילדיכם. הישמעו להוראות השוטרים, 

מתנדבים ומאבטחים על מנת לאפשר לנו לשמור על ילדיכם בצורה הטובה ביותר.

>> רכיבה על 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 הנושא לילדים, בעת חציית כביש במעבר חציה חובה לרדת מהאופניים וכמובן להביט 

לכל הכיוונים על מנת לוודא שהכביש פנוי ובטוח לחציה.

>> בכל אירוע חריג שבו החלטתם להתקשר 100, בדגש על אירועי הפע"ר בלילות, אנא התקשרו 
גם לניידת בטחון גדרות של צוות 3. מכיוון שהם נמצאים בגזרה 24 שעות, ההגעה שלהם לזירת 
האירוע תהיה לרוב מהירה יותר מזו של ניידת המשטרה. לעיתים יש אירועים שמתרחשים קרוב 
מאוד לניידת הביטחון אך הם לא יודעים על קיומו של האירוע והטיפול הופך למסורבל ואיטי. ניתן 

לשפר את זמני התגובה בצורה זו מה שכמובן יעבוד לטובתכם.

לסיום, אאחל מכל שוטרי ומתנדבי בסיס הפעלה גדרות שנה טובה ומתוקה, 
שנה שבה ניפגש אך ורק בנסיבות טובות...

 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
                                                         

                
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     70%-

כפר אביב              14            4                2                1            21       50%

כפר מרדכי        2              1                 0                  0              3          50%-  

מישר               1           4            0                2            7    75%

משגב דב              3                1                 0                 0            4     78%-

עשרת               4              2              1              0            7     22%-

שדמה              2            1           1                0              4     56%-

סה"כ *                27 (41)           15 (21)         4 (5)                3 (3)        49 (70)   % 30- 

* בסוגריים כמות האירועים בתקופה המקבילה אשתקד.
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