
אוקטובר 2017

סיכום ספטמבר 2017 | מרכז שיטור קהילתי גדרות

א. גדרות
מ.

תי 
יל

קה
ר 

טו
מרכז שי

מ

תושבים יקרים,
– שלוש התפרצויות לבתים  אירועי פע"ר בישובים  במהלך חודש ספטמבר היו שמונה 
וגניבת רכב בגן הדרום, פריצה לרכב בכפר אביב, שתי התפרצויות לבתים במשגב דב 

וגניבת רכב בעשרת. 
בסך הכל בסיום תשעת החודשים הראשונים של השנה נרשמו 57 אירועים, נתון המהווה 

ירידה של 26% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

להלן פירוט האירועים:

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

גן הדרום             4              3              0            0            7     36%-

כפר אביב              14            4                3                1            22       16%

כפר מרדכי        2              1                 0                  0              3          50%-  

מישר               1           4            0                2            7    75%

משגב דב              5                1                 0                 0            6     68%-

עשרת               4              3              1              0            8     11%-

שדמה              2            1           1                0              4     56%-

סה"כ *           32 (47)        17 (21)        5 (6)      3 (3)       57 (77)   % 26- 

* בסוגריים כמות האירועים בתקופה המקבילה אשתקד.
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בניתוח של האירועים אני מקבל שוב את אותם נתונים מהשטח – לא דורכים את האזעקה, לא 
מתקינים פינים בחלונות ומשאירים חפצים גניבים גלויים לעין כל. באחת ההתפרצויות אף ניסרו 
סורגים בלי שבעלי הבית ישמעו, כך שגם מי שיש לו סורגים לא יכול לוותר על אזעקה או פינים. 
זיכרו לדווח בזמן אמת למוקד 100 ולניידת בטחון גדרות (צוות 3). ברגע שמתקבל דיווח לפחות 

ניידת משטרה אחת תגיע לאזור וצוות 3 יגביר נוכחות בישוב שבו הפורצים נמצאים.

מזכיר לכם שוב את העקרונות למניעת פריצה לביתכם:

התקנת אזעקה והפעלתה בכל לילה וכאשר אינכם בבית.
התקנת פינים בכל חלונות הבית.

כיבוי תאורה בתוך הבית – מומלץ להשאיר את השטחים הציבוריים בבית (סלון, פינת אוכל וכו') 
חשוכים, ניתן להשאיר אור קטן במסדרון.

הדלקת תאורה בחצר – ניתן להשאיר אור קבוע או פרוז'קטור שמחובר לחיישן תנועה.
נישאים,  מחשבים  פלאפונים,  תיקים,  כלל  בדרך  מחפשים  הפורצים   – גניבים  חפצים  הסתרת 
אותם  לראות  מאפשר  שלא  במקום  אלו  חפצים  להשאיר  מומלץ  ותכשיטים.  רכב  של  מפתחות 

כאשר עומדים מחוץ לבית.

מספר נקודות נוספות:

>> 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.

>> 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 
חשמליים,  אופניים  לחציה.  ובטוח  פנוי  שהכביש  לוודא  מנת  על  הכיוונים  לכל  להביט  וכמובן 

הוברבורד ושאר כלים מנועיים – הרכיבה מותרת אך ורק מגיל 16.

>> 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 חג סוכות שמח! 
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