
מספר נקודות נוספות:

מצעד לפידים – בתאריך 29.11.18 התקיים מצעד הלפידים המסורתי של המתנ"ס וצופי גדרות. 
המצעד אובטח על ידי שיטור קהילתי גדרות ומתנדבי מג"ב ועבר ללא אירועים חריגים.

מוקד 105 - לפני מספר חודשים נפתח המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת. זה הוא מערך 
אזרחי-משטרתי ייחודי בארץ ובעולם. משולבים בו משטרת ישראל ונציגים של המשרד לבטחון 
ומשרד  והשירותים החברתיים  הרווחה  פנים, משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד העבודה, 
נוער  ובני  ילדים  עבור  בטוחה  סביבה  יצירת  למען  ביחד  פועלים  הללו  הגופים  כל  המשפטים. 
במרחב המקוון, לרבות ברשתות החברתיות. בכל פעם שאתם נתקלים במקרה הקשור לפגיעה 
בילדים או בני נוער ברשת – פגיעות פליליות (כמו פדופיליה, אינוס וירטואלי והפצת תכנים בעלי 
אופי מיני) או כאלה שאינן פליליות אך עלולות להיות להן השפעות הרסניות (כמו חרם, נידוי או 

שיימינג), התקשרו למוקד 105. המוקד עובד 24/7 ומאוייש בכל גורמי המקצוע הרלוונטיים.

הדלקת אורות ביום - שימו לב - החל מתאריך 1.11.18 ועד תאריך 31.3.19 חובה להדליק אורות 
בכבישים בין עירוניים גם ביום.

בברכה,

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 נובמבר אירעו בישובי גדרות 5 אירועי פע"ר (עבירות רכוש) –טרקטורון 
נגנב בגן הדרום, ובכפר אביב נפרצו שלושה בתים ונגנב רכב. בכל הבתים שנפרצו לא היו 
פינים בחלונות. באחד הבתים בכפר אביב הופעלה אזעקה אולם עד שבעלי הבית ירדו 

למטה הספיק הפורץ להיכנס מהחלון, לקחת מספר פריטים ולברוח מהמקום.
אני שב ומדגיש בכל פורום אפשרי – השילוב של דריכת אזעקה והתקנת פינים בחלונות 

מונע כניסת פורצים לביתכם ב-99.9% מהמקרים.
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 2018 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד:

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

גן הדרום              2              2              0            0            4      50%-

כפר אביב              7            4                 1                  0            12          48%-   

כפר מרדכי        5             0                 1                 0               6          100%  

מישר               1           1             0                0            2      80%-

משגב דב              1                2                 0                 1            4     50%-

עשרת               3             1              0              0            4     50%-

שדמה              1            0           0                0              1     80%- 

סה"כ *            20 (36)      10 (19)        2 (7)           1 (3)      33 (65)   49%- 

* בסוגריים כמות האירועים בתקופה המקבילה אשתקד.
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