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 17 לעומת  (וזאת  הדרום  מגן  רכב  גניבת  של  אחד  אירוע  היה  נובמבר  חודש  במהלך 
אירועים בנובמבר אשתקד). בתקופה האחרונה יש שקט יחסי בגזרתנו בעוד מסביב יש 
פעילות פלילית רבה כל הזמן. אנא מכם המשיכו לשמור על רמת ערנות גבוהה, על מנת 
שעברייני הרכוש ימשיכו לעבוד מסביב ולא יגיעו אלינו. בכל מקרה חריג התקשרו למוקד 
100 ודווחו מיד על כל אירוע גם בקבוצות הווטסאפ הייעודיות וגם לסייר הביטחון של 
צוות 3. בסך הכל בסיום 11 החודשים הראשונים של השנה נרשמו 65 אירועים, נתון 

המהווה ירידה של 36% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
להלן פירוט האירועים:

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

גן הדרום             4              4              0            0            8     47%-

כפר אביב              15            4                 3                  1            23        % 4-      

כפר מרדכי        2              1                 0                  0              3          57%-  

מישר               2           6            0                2            10    100%

משגב דב              6                1                 1                 0            8     64%-

עשרת               4              3              1              0            8     33%-

שדמה              3            1           1                0              5     69%-

סה"כ *          36 (58)        20 (29)        6 (6)      3 (8)       65 (101)   36%- 

* בסוגריים כמות האירועים בתקופה המקבילה אשתקד.
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מספר נקודות נוספות:

חגירת ילדים  – אני עדיין נתקל במקרים רבים של הורים שלא חוגרים את ילדיהם בצורה נכונה או 
גרוע מכך - לא חוגרים את ילדיהם כלל. ילד לא חגור עלול לעוף לכיוון השמשה הקדמית במקרה 
של תאונת דרכים או בלימת חירום והתוצאות עלולות להיות הרסניות. אנא מכם – הקפידו על כללי 
חגירה נכונה. אכיפת תנועה מתבצעת בנושא זה בישובים, הימנעו מאי הנעימות שבקבלת דו"ח 

תנועה ושימרו על חיי ילדיכם.

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.

גיוס נוער - בימים אלו אנו פותחים בפרוייקט של גיוס נוער מעל גיל 17 לבסיס ההפעלה. בני/בנות 
נוער שבריאותם תקינה ורוצים לקחת חלק בפעילות מרכז השיטור הקהילתי גדרות מוזמנים ליצור 

קשר עם מפקד בסיס ההפעלה משה קטיעי.

ספר  בבית  בדרכים  זהירות  בנושא  שיא  יום  התקיים   21.11.17 בתאריך   - בדרכים  זהירות  יום 
חגורת  חשיבות  על  בדגש  תנועה  משוטר  הדרכה  קיבלו  התלמידים  זה  יום  במסגרת  ”גדרות“. 

הבטיחות. השכבות הבוגרות עברו סימולציית התהפכות ברכב.

בברכה,

שגיא סגליס
מפקד מרכז השיטור הקהילתי

מ.א.גדרות

 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
                                                         




