לתושבים שלום רב,

בימים אלו מסיימים ילדינו את שנת תשע"ז -שנת הלימודים הנוכחית לשנת  1028ונכנסים לחופש הגדול .בתקופה זו
אנו כאנשי משטרה ערים לעלייה באירועי ונדליזם ,פריצות לעסקים ובתים ,קטטות ,שתיית אלכוהול ,וכו' .אין בפסקה
זו להצביע על תופעות אלו בכפר תבור אך משנים אחרונות ועל פי מיפוי שנעשה האירועים הבולטים בכפר תבור
ויישובי מועצה אזורית גליל תחתון והסביבה הינם:
 -2מכירת\שתיית אלכוהול קטינים  -1ונדליזם והקמות רעש בשטח הציבורי -3שימוש באופניים חשמליים בניגוד לחוק.

לציין שבגין אירועים אלו אנו נתגבר את הפעילות ונפעל באפס סובלנות כלפי מי מהנערים שיעברו על החוק לציין כי
לכם כהורים יש חשיבות גבוהה וחלק גדול בהצלחת משימה זו של מעבר תקופת החופש הגדול ללא אירועים חריגים
מבקש בכל לשון של בקשה ליזום איתי שיחות והתייעצות בנושאים שאתם נתקלים ביום יום ובמיוחד בחופש הגדול.
המטרה שלנו לשמור על הנוער לא להרוס את העתיד שלהם ,הם העתיד שלנו ומספיקה שיחה אחת שתגיע אלנו ואנחנו
נמנע אירוע חמור ,פתיחת תיק לנער שלא הוסברו הדברים נכון וכו' (יש אירועים שנמנעו ,תיקים שלא נפתח כי ידענו
להגדיר נכון את האירוע ולהחיל אותו כמובן בהתאם לסמכויות ולחוק שעומדים לרשותנו).
ברצוני להעביר בהזדמנות זו את עקרי תפקידי כשוטר הקהילתי של מועצה מקומית כפר תבור.
תפקיד המש"ק מענה במספר תחומים:













בולטות בדגש על ריכוזי קהל בני נוער בפארקים ובגני השעשועים בשעות לא שגרתיות.
הגברת נוכחות סביב הבית בזמן חופשה (נא לפנות לתמי מזכירת ראש המועצה לפרטים נוספים)
מתן ייעוץ והכוונת התושבים בנושאי משטרה מוגדרים (מיגון ,סכסוכי שכנים  ,כו').
טיפול ראשוני באירועי תגובה המופנים אליי על ידי התושבים.
טיפול משלים לאירועי תגובה וסגירת מעגל עם המתלונן מול גורמי תחנה רלוונטיים.
ביקור קורבן עבירה (לאחר האירוע).
גביית עדויות  -בדגש על מקום האירוע למעט מקרים יוצאי דופן.
יצירת שותפויות עם הקהילה -פעילויות הסברה יצירת תרבות דיווח ואזרחות טובה.
ליזום פעילות מבצעיות בתופעות המפריעות לתושב (לדוגמא בריונות טרקטורונים ,חנייה באיסור ,הסעת ילדים בניגוד
לחוקי תעבורה מענה אופניים חשמליים ,בדגש שת"פ תחנה נוגעת).
סיוע בגיוס והפעלת מתנדבים (פה המקום לקרא למי שיכול להתנדב מוזמן בברכה).
סיוע וטיפול באירוע נעדר בגזרה.
העברת הרצאות \שיחות למסגרות החינוך הפורמאלי\בלתי פורמאלי(מתנ"ס ,בית ספר ,גנים ,כו').

מספרי טלפון להתקשרות:


לציין כי בראש ובראשונה יש להתקשר  200ולאחר מכן במידת הצורך לעדכן את הרשומים מטה:

.2
.1
.3

רס"מ רועי כהן מפקד מרכז שיטור קהילתי כפר תבור050-3194223 :
רס"מ אביעד אליהו מפעיל מתנדבים כפר תבור.050-5034102 :
קב"ט המועצה אורי ישראל051-1332233 :

בברכת חופש גדול שקט ובטוח,
רס"מ רועי כהן
מפקד מ .משולב מועצה מקומית כפר תבור
העתק ::מר גידי פלג-מנהל מחלקת החינוך.
מר אורי ישראל -מנהל ש.פ.ע ובטחון המועצה.
גב' רוני קינן-מנהלת המתנ"ס.

