מרכז שיטור קהילתי משולב מועצה מקומית כפר תבור
לידיעת התושבים
הודעה בדבר התפרצויות וגנבות מבתים
תושבים יקרים במהלך שנת  2017הצלחנו בשיתוף הפעולה של כולם להפחית את כמות
האירועים של התפרצות לבתים ל 5 -אירועים בשנת  2017בהמשך למגמה חיובית משנת
 2015של  34אירועי התפרצות לבית .כמו כן ללא אירועי גניבת רכב והתפרצות לרכב במהלך
.2017
בסופ"ש האחרון היו  2אירועי פריצה לבית בשתי שכונות שונות בשעות הצהריים – ערב
דבר זה מצביע על היכרות מוקדמת עם בעלי הבית והעברת מידע בצורה כזו או אחרת לגורם
שביצע את הפריצה נא לחסוך במידע על עזיבתכם את הבית גם לפרקי זמן קצרים.
אבקש להביא לידיעתכם כי במידה והנכם עוזבים את בתיכם לצורך חופשה ארוכה בת מס' ימים או
למספר שעות תנקטו במספר פעולות על מנת למזער את הסיכוי כי יפרצו לבתכם.

על מנת שנמגר אירועים אלו אבקש לתת מספר המלצות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

דיווח לתמי מזכירת המועצה והיא תעביר אליי את הפרטים על מנת שהמרכז משולב ירכז
מאמצים בסביבת בתכם כחלק מהפעילות השוטפת (במצב של עזיבה למספר ימים).
השארת שעון "שבת" על מנת לשבש תכנית הפורצים הפעלת אור\מקלטי טלויזיה או רדיו.
להיות ערניים מס' ימים לפני הנופש ולזהות אנשים חשודים ולתעד תיאור(רכב,אדם וכו').
עדכון השכנים שאתם יכולים לסמך עליהם.
לא לעדכן באון ליין בפיסבוק מיקום וכו'.
במידה וקיימות אזעקות ומצלמות להיות קשובים ובמידה ועוזבים את הארץ יש לעדכן קרובי
משפחה או שכנים שייתנו מענה במידה ומזהים משהו חשוד.
במידה ועולה לכם חשד לגבי אדם או טלפון שיצרו אתכם שלא מכירים נא ליצור עם הרשומים
מטה שיחה במידי על מנת שנבצע בדיקות בהתאם.

מרכז שיטור קהילתי משולב כפר תבור בשיתוף קב"ט המועצה-אורי ישראל ,מבצעים מגוון
רב של פעילויות גלויות וסמויות,
על מנת לשמור על ביטחונכם אנא סייעו לנו לבצע משימה זו בהצלחה.
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