
סיכום שנת 2018

פעילות השיטור במהלך השנה
אבטחת אירועים

במהלך השנה עסק שיטור קהילתי גדרות באבטחת אירועים בתחומי המועצה:
אירוע פורים ותהלוכת העדלאידע בעשרת, אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות, אירוע שבועות בגן 
דוד, פסטיליינס, מבצע חזרה ללימודים, טקס אש צופים, אבטחת בחירות לרשויות המקומיות, 

מצעד לפידים של המתנ"ס ומצעד לפידים של כפר מרדכי.

בסך הכל באירועים אלו הופעלו 47 מתנדבים שהשקיעו כ-175 שעות מזמנם הפרטי.

פעילות שגרתית של בסיס מג"ב גדרות
במהלך השנה יצאו כ-350 צוותים לסיורי נוכחות ובולטות בגזרת מועצה אזורית גדרות. צוותים 
אלו ביצעו סיורים, מחסומים, מארבים ותצפיות. נוכחות המתנדבים סייעה רבות להורדת כמות 
תושבים  אותם  לכל  קורא  אני  הישובים.  תושבי  של  הבטחון  תחושת  ולהעלאת  הרכוש  עבירות 
שאכפת להם – בואו להתנדב בבסיס מג"ב גדרות ותירמו את חלקכם למאבק בפשיעה ולשמירה 

על הבית.
כאות הוקרה על פועלם של המתנדבים, התכנסנו על מנת לומר להם תודה בראש השנה ובפסח. 
המתנדבים המצטיינים קיבלו תעודות הוקרה ולחלקם הוענקו דרגות. בהזדמנות זו ראוי להגיד 
תודה רבה לכל אותם אנשים שיוצאים בכל שעות היממה, בחום ובקור, על מנת לשמור על תושבי 

הישובים ולהילחם בפשיעה.

אבטחת מוסדות חינוך
שוטרי ומתנדבי מרכז שיטור קהילתי נמצאים לאורך כל שנת הלימודים באזור מוסדות החינוך על 
מנת לאפשר ולהבטיח הגעה בטוחה של ילדיכם לגנים ולבית הספר. אנא מכם – הישמעו להוראות 
השוטרים/מתנדבים/מאבטחים במקום על מנת למנוע אי נעימויות או תקלות. הקפידו לחנות את 
רכביכם כחוק בדגש על רחוב הגפן, נושא זה יקבל תשומת לב רבה יותר במהלך השנה הקרובה.

הרצאות ושיעורים לתלמידים:
הרצאות  הועברו  השבוע  במהלך  הבטוח.  האינטרנט  בשבוע  חלק  לקח  גדרות  קהילתי  שיטור 
לתלמידי כיתות ז'-ח' במהלכן למדו התלמידים אודות הסכנות הרבות שקיימות בעולם הוירטואלי 
ועל הדרכים להתגונן מפניהן. ממליץ להורים ללילדים בכל הגילאים להיכנס לאתרים העוסקים 
בתחום האינטרנט הבטוח (לדוגמה "איגוד האינטרנט הישראלי", האתר של גלעד האן או כל אתר 

רציני אחר העוסק בתחום) ופשוט לקרוא קצת מהחומרים הנמצאים שם.

הועברו הרצאות בנושא אלכוהול לתלמידי כיתות ז'-ח', התלמידים שמעו על הסכנות הכרוכות 
בשימוש באלכוהול ועל יחס החוק לשימוש באלכוהול בקרב קטינים.

תלמידי בית הספר קיבלו הדרכה לקראת חופשת הקיץ –לקראת היציאה לחופש הגדול נכנסתי 
לכיתות ה'-ח' למספר שיעורים, במהלכם קיבלו הילדים הדרכה בנושאים שונים, ביניהם זהירות 

בדרכים, נסיעה בטוחה, התנהגות בריכוזי קהל, סכנות בים, נחשים, אינטרנט בטוח ועוד.

בנוסף, השוטר סטייסי מנצל שני יתרונות יחסיים שלו– שפת האם שלו היא אנגלית, ובנוסף יש לו 
תעודת הוראה. סטייסי יזם פרוייקט בשנת הלימודים שעברה, במסגרתו הוא יושב בצורה פרטנית 
נושאים  מגוון  על  איתם  ומדבר  האנגלית  בלימודי  המתקשים  ח'  כיתות  תלמידי  עם  ואישית 
(באנגלית כמובן...). התלמידים משפרים את הישגיהם ואת רמת הדיבור וההבנה שלהם ובשנת 

הלימודים הנוכחית הפרוייקט הורחב וכולל כעת גם את תלמידי כיתות ז'.

ביקורים באתרי הבניה השונים במועצה
לאורך כל השנה מבוקרים ומפוקחים אתרי הבניה והשטחים החקלאיים במועצה וזאת על מנת 
לשלול עד כמה שניתן הימצאות גורמים עויינים/חבלניים באזור. שימו לב כי העסקה של פועלים 
מהשטחים ללא אישורי העסקה כחוק עלולה לגרור נקיטת הליכים פליליים, הטלת קנסות וסגירת 

אתרי עבודה לתקופות ממושכות.

קיום אירועים במרחב הציבורי
שימו לב כי כל אירוע שברצונכם לערוך במרחב הציבורי מחוייב בקבלת אישור מהרשות המקומית 
ובמקרים מסויימים גם בהוצאת רישיון עסק ואישור של גורמים מקצועיים כמו משטרה, כיבוי, 
משרד הבריאות או גורמים אחרים. אירוע שיתנהל שלא על פי הכללים והחוקים – מארגני האירוע 

צפויים להיחקר במשטרה על כל המשתמע מכך.

סקר שיטור קהילתי גדרות
לאחרונה התבקשתם למלא סקר שעסק ברמת שביעות הרצון שלכם משירותי המשטרה בגדרות 
ובנושאים הראויים לקבל התייחסות רבה יותר לדעתכם בשנה הקרובה. תוצאות הסקר נותחו על 

ידנו והתוצרים מסייעים לנו בבניית תוכנית העבודה לשנת 2019.
אנו מודים לכל מי שמילא את הסקר על שיתוף הפעולה.

שיטור קהילתי גדרות מאחל לכולכם שנה אזרחית
מוצלחת, שקטה והמשך שיתוף פעולה פורה.

שגיא סגליס
מפקד מרכז השיטור הקהילתי

מ.א.גדרות

                                                         

תושבים יקרים,
עם סיומה של שנת 2018 מובא בפניכם סיכום של פעילות השיטור הקהילתי ומערך 
מתנדבי מג"ב במועצה אזורית גדרות. המסמך כולל בתוכו סקירה של אירועי הפע"ר, 
הפעלת  בסיס  פעילות  של  סיכום  השנה,  לאורך  המאובטחים  האירועים  של  סקירה 

המתנדבים, ומספר נקודות נוספות.

זו התחילה בשנת  בשנת 2018 המשיכה מגמת הירידה בכמות אירועי הפע“ר. מגמה 
2016 וממשיכה שנה שלישית ברציפות כפי שניתן לראות בטבלה הבאה:

חלקן  לפחות  אשר  סיבות,  מספר  יש  הפע"ר  עבירות  בכמות  המתמשכת  לירידה 
מפורטות בסעיפים הבאים:

קבוצות הביטחון בווטסאפ בישובים מהוות את אחת הסיבות המרכזיות לירידה.   .1
קבוצות אלו שיפרו לאין ערוך את תגובות התושבים לאירועים בזמן אמת והן מאפשרות 
לשיטור הקהילתי לקיים קשר ישיר ורציף עם התושבים בנושאי הבטחון השונים. בנוסף, 
של  והמוכנות  הערנות  רמת  הועלתה  כך  ידי  ועל  הפריצות  נושא  את  לשיח  העלו  הן 

התושבים למקרי אמת.

העובדה  היא  האירועים  בכמות  לירידה  נוספת  סיבה   - המיגון  כללי  על  שמירה   .2
שהתושבים מבינים לאט לאט כי בית שבו נשמרים כללי המיגון כנראה לא ייפרץ. בית 
שבו מקפידים על דריכת מערכת האזעקה בכל לילה, בית שבו מותקנים פינים בחלונות, 
בית שבו מקפידים על כיבוי תאורת הפנים והדלקת תאורת החוץ, בית שבו החפצים יקרי 
הערך נשמרים במקום נסתר – בית כזה ככל הנראה יישאר מוגן משום שהפורץ פשוט 

יחפש מקום קל יותר.
 

הגברת פעילות השיטור בלילות – לקראת סוף שנת 2015 הצטרף לשיטור קהילתי   .3
גדרות שוטר נוסף, אשר עיקר עיסוקו הוא פעילות מבצעית. שוטר זה מייצר נוכחות רבה 
יותר בלילות, דבר שגורם לפורץ הפוטנציאלי לחפש מקום שבו יש נוכחות משטרתית 
מועטה יותר. פורץ שמגיע מכביש 7 ורואה ניידת שעומדת בכניסה לישובים או מבחין 

מרחוק באורות הכחולים באחד הישובים, יעדיף לחפש את מזלו במקום אחר.
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גורמי הביטחון במועצה - יצירת קשר
‰ 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

ישוב/שנה        שנת 2016      שנת 2017       שנת 2018  

גן הדרום        17               8                4

כפר אביב         24            24               12     

כפר מרדכי              7                 3                 6

מישר                   9                 12              2  

משגב דב               23                9                 6   

 4 עשרת            13               10           

שדמה           17              5                1  

סה"כ            110           71           35

משה קטיעי
מפקד בסיס הפעלה

מ.א.גדרות

סטייסי מקגל
מש“ק אשכול

מ.א.גדרות


