
מספר נקודות נוספות:

אבטחת אירוע עדלאידע - בתאריך 2.3.18 שני שוטרים וחמישה מתנדבים איבטחו את תהלוכת 
פורים ברחובות עשרת ולאחר מכן את הפעילות הקהילתית בגן דוד. כלל האירועים עברו בשלום 

וללא נפגעים.

יום המעשים הטובים – בתאריך 13.3.18 במהלך יום המעשים הטובים חולקו לנהגים ולילדים 
שמעוניין  מי  בדרכים.  זהירות  בנושא  ופעילות  הדרכה  ערכות  החינוך  למוסדות  בבוקר  שהגיעו 

לקבל חוברות בנושא מוזמן לפנות אלי.

במהלך  חשודים.  חפצים  בנושא  אלון  בגן  שיעור  העברתי   18.3.18 תאריך   – אלון  בגן  פעילות 
השיעור הילדים למדו מה זה חפץ חשוד, מה צריך לעשות כשנתקלים בחפץ כזה ומה אסור בכל 
חבלן  על  סיפור  ביחד  קראנו  ואפילו  חבלן  זה  ומה  למשטרה  מתקשרים  איך  לעשות,  מקרה 

משטרה.

גדרות  מג"ב  בסיס  למתנדבי  הודינו   22.3.18 בתאריך   - גדרות  מג“ב  למתנדבי  כוסית  הרמת 
בערב לכבודם. במהלך הערב כיבד אותנו בנוכחותו ראש המועצה שבירך את המתנדבים לקראת 
חג הפסח. הרמנו כוסית, חילקנו תעודות הוקרה למתנדבים מצטיינים וקינחנו בהרצאה מרתקת 

של שי סולם מאיתוראן בנושא גניבות רכבים.

חג שמח!
שגיא סגליס

מפקד מרכז השיטור הקהילתי
מ.א.גדרות

להלן דרכי יצירת קשר עם גורמי הביטחון במועצה:
… שגיא סגליס | מ. 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
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תושבים יקרים,
במהלך חודש מרץ היו שני אירועי פע"ר - התפרצות לבית בגן הדרום והתפרצות נוספת 
בשדמה. באירוע בגן הדרום בעל הבית לא דרך את האזעקה בעוד בבית שנפרץ בשדמה 
חשיבות  את  להבין  ניתן  שוב  בחלונות.  פינים  אין  המקרים  בשני  מערכת.  בכלל  אין 
ההקפדה על כללי המיגון - בית שמערכת האזעקה בו דרוכה ויש בו פינים בחלונות הוא 

בית שסיכוייו להיפרץ נמוכים מאוד.
מיד  ערב  באותו  נתפסה  בשדמה  לבית  ההתפרצות  את  שביצעה  שהחוליה  לציין  ראוי 

לאחר באירוע, הרכוש הוחזר לבעלים וכתב אישום יוגש בקרוב נגד המעורבים.

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      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     80%-

שדמה              1            0           0                0              1     0% 

סה"כ *             3 (12)        1 (8)           0 (1)      0 (3)         4 (24)   83%- 

* בסוגריים כמות האירועים בתקופה המקבילה אשתקד.
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