מרכז שיטור קהילתי משולב כפר תבור
1-11-18

לכבוד
תושבי כפר תבור
שלום רב,

הנדון :תמונת מצב בתחום השירות לתושב והערכות לחורף
תושב יקר!
ברצוני לציין מספר תחומים אשר מצביעים על שירות איכותי ויעיל לתושבי כפר תבור!
בשנת  6112הוחלט על הקמת מרכז שיטור קהילתי בכפר תבור ומיד עם כניסתי לתפקיד ראיתי לנכון
לפעול במספר מישורים אשר יטיבו עם התושב!
מישור :הקהילתי ,אכיפת תנועה וחוק ,שירות לתושב ,מתנדבים,

בתחום הקהילתי:







כל אירוע בכפר תבור זוכה לליווי צמוד מהליך קבלת אישור מול רישוי עסקים בתחנת עפולה
ועד אבטחת האירוע שברובו מתנהל מול המתנ"ס הן למבוגרים ,נוער ,וגנים וכו'.
הסברה לתושבי הכפר לפני מבצעי אכיפת תנועה ,נשלחו וישלחו הסברים על תקנות חדשות
ואף אזהרה שלא נסתפק בהסברה ותשולב אכיפה .
לציין כי בשנים האחרונות כולל חודשים אחרונים שולבו שניהם יחד.
תלמידי בית הספר היסודי ע"ש יצחק רבין ז"ל :מועברים תכנים כגון :מניעת אלימות
באינטרנט ,סכנות לפני חג פורים ,אלימות פיזית אימות מילולית ,יום קהילה משטרה ,אזרחות
טובה וכו'(לציין שבימים אלו אמורים לסיים תכנית הסברה בבית הספר לשנת ) 6112
הפעלת מודל שוטר בגן ילדים אשר חושף את הילדים לעבודת המשטרה ומכווין לאזרחות טובה
מגיל גן חובה.
גביית תלונות והעברתם לחקירות עפולה ,ליווי קורבן עבירה וסיוע בהוצאת אישורים לחברות
ביטוח וכו'.
מענה לתושבים בכל שעות היממה לאירועי  111שנפתחים כגון סכסוכי שכנים ,התייעצות וכו'
( לציין שאני זמין  523 7\62ימים בשנה ואפילו כיפור לציין שביום כיפור הקודם יצרה עמי קשר
אימא שבנה שבר את היד ויחד גיבשנו דרך להביאו לבית חולים אני בקשר ישיר עם ראשי
משמרת בסיור ויש ביננו סנכרון על כלל האירועים באון ליין!

אכיפת תנועה:


מעת לעת מבצעים פה פעילויות יזומות לאכיפת תנועה בסיוע והכוונת תחנת עפולה שבראשה
עומד סנ"צ אלי גוזלן שלא חוסך לתת קשב לכפר תבור במספר תחומים שאפרט בהמשך .ולכל
מי ש"תוקף" ואומר למה פה לכו לכפרים וערים ,אני אומר שדריסת ילד או אחיזת פלא או אי
עצירה בעצור יכולה להביא לתוצאה טרגית ולכן כוונתנו לא לתת דוחות.
אלה להכניס תרבות נהיגה נכונה ובמרבית המקרים אף נתנו אזהרות והרבה מקוראי המנשר
יסכימו ויעידו!

מרכז שיטור קהילתי משולב כפר תבור
שירות לתושב:


מעבר לטיפול השוטף והנגשת תחנת עפולה לכפר תבור שנרשם לעיל ,אני מעוניין לציין שיש
בכפר תבור שירות שעובד כבר קרוב ל 5שנים (בשיתוף מזכירות המועצה)שמטרתו לתת תחושת
ביטחון לאלו שיוצאים לנפוש והענות גבוהה (תושב מעדכן אותי ואת אביעד מפעיל המתנדבים
ומבצעים מספר משימות סביב השעון בשילוב המתנדבים על מנת לשמור על הבית – לציין כי
אין לנו אחריות על פריצה או גניבה אך זה בא מכוונה טובה שיש מישהו מעבר לים שמבקר
בסביבת הבית כאשר אתה נופש!) כאשר אני עושה את הבדיקה מול מערכות ורכזי מודיעין אנו
רואים שמהרבעון השלישי ב 6112כאשר נבנתה נקודת המשטרה עד לרבעון זה ,בכפר תבור
ישנה ירידה במאות אחוזים לאירועי :פריצה לבית ,גניבה מרכב גרימת נזק חקלאי וכו'.
עקומת ירידה מדהימה זו תוצר של משמעת התושבים בשילוב המרכז משולב -הנקודה
שנפתחה במרכז המסחרי ותחנת עפולה על כל בעלי התפקיד חקירות ,סיור ,מודיעין .שאפרט
בהמשך את העשייה!

מתנדבים:









רוח ההתנדבות בכפר תבור הינה גבוהה במספר תחומים אך אני יכול להעיד על תחום
המתנדבים במג"ב שעושים לילות כימים על מנת שתושבי כפר תבור ישנו בשקט.
הפעילויות כוללות :סיורי בולטות בשטחים החקלאים ,ואדי שבלי ,חצרות בתים  ,אבטחת
אירועים קהילתיים בכפר ,וכו'..
לאחרונה הקמנו כיתת כוננות אשר נבחרו בקפידה כ 13-מתנדבים משורות המתמיד אשר
הוכשרו במספר תחומים כגון :מבצעי חיפוש ,מארבים ,ומבצעי שב"ח שזה לא המקום לפרט
בשל ביטחון שדה אך אני יכול לומר לכם שיש במה להתגאות ויש תוצאות הן בתחום תפיסת
שוהים בלתי חוקיים שלנים בשטח הסובב את כפר תבור והישובים בסביבה ,בשעות לילה
שכולם ישנים פושטים על מאהלי שבחים ועוצרים דרושי חקירה פלילי ואף ביטחוני .אין ספק
שכלל פעילויות אלו מביאות לירידה משמעותית בנפח פעילות פלילית בגזרת כפר תבור ולראיה
בזמן שהייתה עליה אירועי התפרצות בכלל הישובים מסביב  ,בכפר תבור הייתה רגיעה.
לעניין הנושא שמפריעה ומדאיג את התושבים וזה הירי מכיוון הוואדי  ,אני חייב לחדד כי
מדובר בעבריינים שבמוקדם ובמאוחר נשים עליהם את היד חייב לציין שבתקופה הקרובה
יהיו בפי חדשות טובות לכשיתאפשר הפרסום אעדכן.
לסיום לפנינו חורף מבקש להיות קשובים לשטח ולדווח על אנשים חשודים ,רכבים חשודים,
וזכרו היטב שילוב של רוח ,גשם ,ראות לקויה זה מתכון לעליה בפריצות וגניבת רכבים.
כולי תקווה שנמשיך במגמה החיובית שנמצאת בכפר תבור.
מספר הפלא שלי 1312672225 :ויש קישור באתר המועצה הנכם מוזמנים לשלוח ואף להתקשר
ואתן מענה בהתאם!

ב ב ר כ ה,
רס"מ כהן רועי -מפקד שיטור קהילתי
מועצה מקומית כפר תבור

