
מספר נקודות נוספות:

אירוע נערה נעדרת  – בתאריך 15.1.18 התקבל דיווח על נערה נעדרת בסיכון בת 14.
מיד לאחר שפורסם דבר העלמותה החלו חיפושים.

אחר  בחיפוש  המשטרתי  למאמץ  גדרות  תושבי  של  דופן  יוצאת  להרתמות  נחשפנו  זה  באירוע 
הציעו  עשרות  ועוד  האירוע  ובניהול  בחיפושים  לסייע  הגיעו  אנשים  של  רבות  עשרות  הנערה. 

עזרתם בטלפון. בהזדמנות זו ברצוני להודות לכולם - חוזקה של קהילה נמדד באירועים כאלה.

ערנות תושבים  – בתאריך 31.1.18 בשעת הצהריים התקבל דיווח בקבוצת הווטסאפ של שדמה 
על רכב הנוסע בשדמה ובתוכו שני חשודים. מיד אחרי הדיווח הראשוני החלו תושבים נוספים 
לדווח על מיקום הרכב. ההודעה עברה לישובים השכנים שהעלו גם הם את רמת הערנות. לבסוף 

הרכב אותר ונבדק ע“י כוחות המשטרה.
גבוהה  ערנות  על  לשמור  המשיכו  הווטסאפ.  קבוצות  ליעילות  הוכחה  קיבלנו  נוספת  פעם 

והשתמשו בקבוצות אלו בתבונה.  

חניה  – בתקופה האחרונה התחלנו לשים דגש על נושא חניית רכבים על המדרכה או צמוד לאבני 
שפה בצבע אדום-לבן תוך הפרעה לתנועה. לרכבים שנצפו חונים בניגוד לחוק ובצורה המסכנת 
ומפריעה למשתמשי הדרך נרשם דו“ח תשומת לב. נהגים שקיבלו דו“ח כזה וימשיכו לחנות באותו 
והעמידו את  ולכם את אי הנעימות  לנו  אופן, מסתכנים בקבלת דו“ח תנועה. אנא מכם, חיסכו 

רכבכם במקום מסודר וחוקי.

במפרץ  ורק  אך  הספר  בבית  בבוקר  הילדים  הורדת  כי  לכם  מזכיר   – למוסדות החינוך   הגעה 
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,
התחלנו את שנת 2018 עם אותה מגמה שבה סיימנו את 2017 - ירידה בכמות הפע“ר 

(עבירות רכוש). במהלך חודש ינואר נגנב טרקטור מגן הדרום ונפרץ בית בעשרת.
ישנם מספר גורמים המשפיעים על הירידה המתמשכת ברמת הפשיעה בישובים, אולם 

הדבר החשוב הוא המשך שמירת הערנות והדריכות שלכם התושבים.
אין תחליף להתקנת אמצעי מיגון ולדיווח בזמן אמת על כל אירוע חשוד.

להלן פירוט האירועים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד:

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

גן הדרום             0              1              0            0            1      0%

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     0%

שדמה              0            0           0                0              0     100%- 

סה"כ *             1 (7)        1 (4)           0 (0)             0 (0)       2 (11)   82%- 

* בסוגריים כמות האירועים בתקופה המקבילה אשתקד.
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