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פסח  | 2018מרכז שיטור קהילתי גדרות
תושבי מועצה נכבדים,
תקופת החגים המגיעה כעת מוציאה רבים מאיתנו מהבתים ולפעמים יש רחובות שלמים
הנשארים כמעט נטושים לחלוטין .הקפידו למלא אחר מספר כללים אשר עשויים למנוע את
הפריצה הבאה:
כאשר אתם יוצאים למספר ימים מהבית ,נסו לגרום לבית להיראות כאילו אתם שם .בקשו
משכן שאתם סומכים עליו לאסוף בשבילכם את הדואר ,אם אתם משאירים רכב בחניה דאגו
שמישהו יזיז אותו לפעמים ,הדלקת אורות בשעות הערב וכיבוי לאחר מספר שעות.
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אל תפרסמו ברשתות החברתיות שאתם בחופשה בזמן שאתם באמת בחופשה אלא
התאפקו עד החזרה הביתה .גם לפורצים יש פייסבוק ופרסום בזמן אמת עלול להביא את
הפורץ אליכם הביתה.
אל תשאירו חפצים יקרי ערך בבית – גם כספת לא יכולה לתת  100%בטחון ,עדיף לאפסן את
הרכוש היקר במקום אחר כאשר אתם לא נמצאים.
מי מכם שמחובר למוקד של חברת אבטחה – עדכנו את המוקד שאתם לא נמצאים בבית
במהלך הימים הקרובים ובקשו לתת דגש רב לביתכם במהלך ימי ההיעדרות.

במהלך ימי החג וחול המועד יש תנועה רבה בכבישי הארץ ,עובדה המגבירה את הסיכון להיות
מעורב בתאונת דרכים .הקפידו על שמירת מרחק מהרכב שלפניכם ,בצעו עצירות להתרעננות,
היו ערניים למתרחש מסביבכם ובכל מקרה אל תשתמשו בטלפון הסלולארי בזמן הנהיגה.
להלן מספר עצות שימושיות על מנת שתחזרו הביתה בשלום מהטיול:
* תכננו את הטיול מראש ובחרו מסלול בהתאם ליכולות המשתתפים.
* הצטיידו במים ,טלפון סלולארי וערכת עזרה ראשונה.
* לבשו ביגוד ונעליים מתאימים למסלול ולמזג האוויר.
* טיילו רק במסלולים המסומנים.
* אל תבעירו אש במקום אסור.
* הישארו ללון רק במקומות מאושרים.
* בכל מקרה חירום התקשרו  – 100יחידות החילוץ
של המשטרה ערוכות בכוחות מתוגברים לאורך ימי החג.
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