
מספר נקודות נוספות:

הנחיות  לגזרתינו.  להתקרב  עזה  מרצועת  המשוגרים  ובלונים  עפיפונים  החלו  לאחרונה 
המשטרה במקרה ונתקלתם בבלון או עפיפון תואמות להנחיות ההתנהגות במקרה של כל חפץ 
חשוד – יש להתרחק מהמקום ולהתקשר מיד למוקד 100. הדגישו נושא זה לילדים - אמנם בלון 
ועפיפון נתפסים אצלם (וגם אצלנו עד לא מזמן...) כחפצים תמימים, אולם עליהם להבין כי מדובר 

בחפץ חשוד לכל דבר ולנהוג בהתאם.

נוער לבריכה שלא  - גם השנה, במהלך החופש הגדול, אירעו מקרים של כניסת בני  ואנדליזם 
בשעות הפעילות וכמובן ללא אישור. מזכיר לכם - מעבר לענייני הביטוח (אם חלילה ייפצע אחד 
מהם במהלך השהות במקום אין לו כיסוי ביטוחי) מדובר בעבירה פלילית העלולה לגרור אחריה 
ואת  המשמעות  את  לילדכם  הסבירו  מכם  אנא  מכך.  המשתמע  כל  על  במשטרה,  תיק  פתיחת 

ההשלכות של מהלך כזה על מנת למנוע אי נעימות.

חופשת הקיץ - חופשת הקיץ כבר החלה ואיתה הנסיעות לטיולים ארוכים בארץ ובחו"ל. אנא 
הקפידו לא לפרסם מראש מתי אתם נוסעים, לאן, לכמה זמן ועם מי. גם לפורצים יש פייסבוק 
ושאר רשתות חברתיות והרבה פעמים הם מנצלים את המידע שאתם מעלים בשביל להשיג את 

המטרות שלהם.

הקפידו  המשפחה.  בני  עם  ארוכות  לנסיעות  יוצאים  אנו  הקיץ  חודשי  במהלך  בטיחות  חגורת 
לחגור לכולם חגורות בטיחות והשתמשו בהתקני הבטיחות המחוייבים על פי חוק לפי גיל הילד. 
לבטיחות  ניתן למצוא באתר של הרשות הלאומית  נוספים  ונושאים  זה  נושא  על  הסבר מפורט 

בדרכים.

בברכה,

שגיא סגליס
מפקד מרכז השיטור הקהילתי
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תושבים יקרים,
במהלך חודש יולי היו חמישה אירועי פע"ר בישובי גדרות:

אירוע אחד של גניבת באגי של תושב משגב דב, לדבריו הבאגי חנה בשטח מספר ימים 
וכאשר הבעלים הגיע למקום לא איתר את הכלי. האירועים האחרים היו בכפר מרדכי – 
הפורץ  הצליח  לא  האירועים  בשלושת  לרכב.  ופריצה  לבתים  לפרוץ  נסיונות  שלושה 
ער  היה  הבעלים  נוסף  ובמקרה  האזעקה  הופעלה  בשני מקרים   – הבית  לתוך  להיכנס 
בבית וככל הנראה הפורץ ראה את התנועות בפנים ונמלט. מבחינת המודל של מניעת 
האירועים מדובר בהצלחה ושוב אנו רואים כי שימוש במערכות הגנה מונע את כניסת 
– הפורצים ממשיכים  הפורץ לתוך הבית. כמו שאמרתי בחודשים השקטים האחרונים 
לנסות את מזלם כל הזמן וברגע שתהיה להם הזדמנות הם יחזרו לפרוץ אצלנו בישובים. 
העובדה כי הניסיונות נכשלו יכולים לגרום לפורצים להתרחק שוב מאזורנו, אולם לא ניתן 

להבטיח דבר ויש להמשיך לשמור על ערנות והקפדה על הכללים.
אני חוזר ומדגיש כמו בכל חודש, שימרו על הכללים הבסיסיים והגנו על רכושכם בצורה 

טובה יותר:
דריכת מערכת האזעקה, התקנת פינים בכל חלונות הבית, נעילת כל הפתחים בלילה, 
כיבוי אורות בתוך הבית והדלקתם בחוץ, הסתרת חפצים גניבים מעינו של מי שעומד 

בחוץ. 
עובדתית – בית שבו נשמרים הכללים שציינתי, לא נפרץ!

שב ומזכיר - בכל מקרה חריג התקשרו למוקד 100 ודווחו מיד על כל אירוע גם בקבוצות 
הווטסאפ הייעודיות וגם לסייר הביטחון של צוות 3. 

להלן פירוט האירועים מתחילת השנה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד:

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

גן הדרום              1              1              0            0            2      33%-

כפר אביב               2            2                 0                  0            4          75%-   

כפר מרדכי        4             0                 1                 0               5          67%  

מישר               0           0            0                0            0      100%-

משגב דב              0                1                 0                 0            1     75%-

עשרת               1             0              0              0            1     83%-

שדמה              1            0           0                0              1     75%- 

סה"כ *             9 (25)        4 (13)           1 (3)      0 (3)         14 (44)   68%- 

* בסוגריים כמות האירועים בתקופה המקבילה אשתקד.
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