
סיכום ינואר 2019

מספר נקודות נוספות
פעילות השיטור בגנים

במהלך חודש ינואר התקיימו מספר מפגשים שלי עם ילדי גן "תאנה". המפגשים עסקו בהכרת 
ומפגשים  בגן "תאנה"  נוסף  זרים. בהמשך מתוכנן מפגש  ואנשים  המשטרה, חפצים חשודים 

נוספים בגן ארז.

פעילות ט“ו בשבט
בתאריך 20.1.19 נערכה פעילות ט"ו בשבט לכ-300 ילדי הגנים. האירוע אובטח על ידי שוטרי 

ומתנדבי שיטור קהילתי גדרות ועבר ללא אירועים חריגים.

חניה ברחוב הגפן
בתחילת השנה החל שיטור קהילתי גדרות לתת תשומת לב רבה יותר לנושא החניה ברחוב הגפן 
בסמוך למוסדות החינוך. שימו לב - חניה באדום-לבן, חניה על מדרכות או חסימת נתיב תעבורה 

מסכנים אתכם בקבלת דו"ח תנועה ובאי הנעימות המתלווה אליו.

הדלקת אורות
תזכורת - 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

תושבים יקרים,
– התפרצות  רכוש)  (עבירות  אירועי פע"ר   5 גדרות  בישובי  אירעו  ינואר  במהלך חודש 
לבית בכפר אביב ומישר, התפרצות למחסן בשדמה, בנוסף נרשמו 2 אירועים של גניבת 
נכשלו).  ובאירוע השני הם  לגנוב את הרכב  (כשבאחד האירועים הצליחו  רכב במישר 

בבתים שנפרצו לא היו פינים בחלונות ולא היתה מערכת אזעקה תקינה.

בטבלה המצורפת פירוט האירועים מתחילת שנת 2019 ובהשוואה לתקופה המקבילה 
אשתקד:

אני שב ומדגיש בכל פורום אפשרי – השילוב של דריכת אזעקה והתקנת פינים בחלונות 
מונע כניסת פורצים לביתכם ב-99.9% מהמקרים.

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!

בכל מקרה חריג התקשרו למוקד 100 ודווחו מיד על כל אירוע גם בקבוצות הווטסאפ 
הייעודיות וגם לסייר הביטחון של צוות 3.
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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/אירוע   פריצה לבית    גניבת רכב   פריצה לרכב   פריצה לעסק   סה"כ  

גן הדרום              0              0              0            0            0      

כפר אביב              1            0                0                 0            1         

כפר מרדכי         0              0              0            0            0            

מישר               1           2             0                0            3      

משגב דב              0              0              0            0            0     

עשרת               0              0              0            0            0     

שדמה              0              0              0            0            0     

סה"כ *            2 (1)           2 (1)            0 (0)           1 (0)          5 (2)   150% 

* בסוגריים כמות האירועים בתקופה המקבילה אשתקד.
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