
מספר נקודות נוספות:

לכ-170  בטוח  אינטרנט  בנושא  הרצאות  הועברו   6/2/18 בתאריך   – הבטוח  האינטרנט  שבוע 
תלמידי כיתות ז‘-ח‘. במהלך השיעורים הוצגו לתלמידים הסכנות האורבות להם ברשת והדרכים 

להתגונן מפניהן.

זהירות בדרכים – בתאריך 12/2/18 התארחתי בגן אלון לשיעור 
בנושא זהירות בדרכים.

במהלך השיעור קיבלו הילדים הסבר על חגירה נכונה וחציית 
כביש בצורה בטוחה. הילדים לקחו חלק פעיל בשיעור, שאלו 

שאלות ושיתפו מה קורה בנסיעות עם ההורים.

הגעה למוסדות החינוך – 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.

יש מספר פעולות שמומלץ לבצע על מנת למטב את הטיפול שתקבלו. אם  בכל אירוע חריג 
נתקלתם באירוע פריצה או חשד לפורצים/אדם חשוד/רכב חשוד,  התקשרו מיד למוקד 100 ומיד 
בגזרה 24 שעות,  3. מכיוון שהם נמצאים  צוות  גדרות של  לניידת בטחון  גם  כך התקשרו  אחר 
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 
מומלץ  לטובתכם.  יעבוד  שכמובן  מה  זו  בצורה  התגובה  זמני  את  לשפר  ניתן  ואיטי.  למסורבל 
להיכנס גם לקבוצת הביטחון הישובית בווטסאפ ולעדכן את חברי הקבוצה על מנת שיוכלו להגביר 

ערנות.

בברכה,

שגיא סגליס
מפקד מרכז השיטור הקהילתי
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תושבים יקרים,
במהלך חודש פברואר לא היו אירועי פע“ר ביישובי גדרות. יש לציין לטובה גם הפעם את 

ערנות התושבים.
חשוב לי לשתף אתכם במקרה שהיה בכפר אביב ב 25/2 בשעות הערב - תושבים זיהו 
שני חשודים מסתתרים בשיחים בישוב. התושבים דיווחו למוקד 100 ולאחר מכן בקבוצת 
כוחות  עם  ויחד  מהבתים  ויצאו  להודעה  הגיבו  נוספים  תושבים  בוואטסאפ.  הביטחון 

השיטור שהגיעו הצליחו למנוע פריצות לבתים באותו לילה.
בסמוך למקום שהסתתרו החשודים חנה רכבם ובתוכו נמצאו כלי פריצה רבים.

פעם נוספת מוכח שהקפדה על סדר פעולות נכון תורמת למניעת אירועים ולשמירה 
על הביטחון האישי.

בהקשר למקרה זה, ברצוני להתייחס לריבוי ההודעות שאינן קשורות לביטחון בקבוצות 
ובזמן  ”להשתיקן“  או  הקבוצות  את  לעזוב  לתושבים  גורם  הדבר  בישובים.  הוואטסאפ 

אמת יהיו פחות תושבים שיגיבו ונאבד את המטרה שלשמן נפתחו.

להלן פירוט האירועים מתחילת 2018 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד:

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

גן הדרום              0              1              0            0            1      50%-

כפר אביב               0            0                 0                  0            0          100%-   

כפר מרדכי        0             0                 0                 0               0          100%-  

מישר               0           0            0                0            0      100%-

משגב דב              0                0                 0                 0            0     100%-

עשרת               1             0              0              0            1     75%-

שדמה              0            0           0                0              0     100%- 

סה"כ *             1 (11)        1 (7)           0 (0)      0 (2)         2 (20)   90%- 

* בסוגריים כמות האירועים בתקופה המקבילה אשתקד.
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