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 3102עדכונים וסיכום שנת  –אגרת לתושב בנושא ביטחון 

 ,יםיקר יםתושב

 .אנו מוצאים לנכון לעדכנכם במספר נושאים ביטחוניים משגרת עבודת הביטחון במועצה האזורית לב השרון

 :ורכבים פריצות לבתים .0

 והעבירות החקלאיות. האלימות ,עבירות הרחוב בבין היתר  בעקומת הפשיעה בגזרת המועצהעם ירידה הסתיימה  3012שנת 
 את ערנותכם לדגשים הבאים:אנו מבקשים  ,יישובי המועצהלבתים באחרונה החל גל חדש של התפרצויות לזאת יחד עם 

 מונעת מה . מבדיקה עולה כי הקפדה על כך אזעקותנא הקפידו על נעילת דלתות הבתים והפעלת ה
 .התפרצויות

 בשעות הערב תאורה חיצוניתוהדלקת חלונות נעילת  נא הקפידו על.  
 הובילה למעצרם של תושבים הערנות  !011ולמוקד הישוב לדווח לרב"ש יש  חשוד רכב/אדם כל על

 פורצים.
 בתים רבים נפרצים בחסות הרעש מבחוץלהגביר ערנות, יש  בימים גשומים ובמזג האוויר סוער. 
 נא  במוסדות החינוך.רכבים בזמן הורדת הילדים בבוקר לאחרונה אנו עדים לתופעה של גניבות תיקים מ

גם אם מדובר על יציאה מהרכב תיקים/ארנקים/ פלאפונים וכד', ולא להשאיר  על נעילת הרכביםהקפידו 
 לזמן קצר.

 חנייה וציות לתמרורים .3

ה גורמים כל אל -, חנייה אסורה , נסיעה במהירות מופרזתמוצבים בקרבת מוסדות חינוךהאי ציות לתמרורים 
המועצה תחל באכיפת החנייה ע"י ניידות תנועה. מטופל הנושא  לתאונות דרכים ומסכנים  התלמידים במוס"ח.

 כבר בחודש הקרוב.

 חומרים אסורים .2

בבתיהם של בני נוער החשודים בשימוש בסמים. במהלך ע"י המשטרה  יזום יםלא מזמן נערך מבצע חיפוש
ת והנערים עוכבו לחקירה , נושא העבירות בקרב בני הנוער מקבל החיפושים נמצאו סמים בכמויות שונו

הרווחה של הנוער ות ובשיתוף מחלקבאשא את מירב תשומת הלב וטיפול צמוד של השוטר הקהלתי דולי 
 המועצה. 

 011מוקד  .4

המשמעות היא שכל  .100משמר הגבול קיבל אחריות משימתית על כלל אירועי מוקד  1/1/3014-החל מ
ניידות מג"ב של המפקדה הכפרית  ולא ע"י ע"י  מענה בשטח תקבלהמשטרתי, מוקד בשתתקבל  תלונה 

מהיר מה שיביא למענה  ,מס' הניידות והמשאבים תוגברו בהתאם כוח האדם , המשטרה ה"כחולה". 
ם שוטרי משמר הגבול הם הזרוע המבצעית של משטרת כלהזכיר .יותר בשיתוף תחנת שדות ומקצועי

 ם כל הסמכויות של שוטר במשטרת ישראל.ישראל ולה

 :לב השרוןבתחום הביטחון בחבל מבורכת עם עשייה  3012אנו מסיימים את שנת  .5
 הגדלה של מס' מצבת המתנדבים וצוותי המתמי"ד שפועלים יום ולילה לטובת בטחון התושבים.  -
 .בקרוב חלסף י. קורס נוסיום קורס נוער מתנדב והפעלתם בשיתוף הצוותים הוותיקים  -
 .   צמצום עקומת הפשיעהו שפעלו בגזרת המועצה  של עבריינים  מעצרים איכותיים   -
במקרה  העצמה של כיתת הכוננות המועצתית והכשרתה לטיפול באירועים חמורים לרבות קורס חילוץ והצלה  -

 של אסונות טבע.
 וננות ולכם התושבים על שיתוף הפעולה!כיתת הכוהרבשי"ם  ,המתנדביםו החבל להודות לכלל סגל ברצוננו

 
      פקד  ארז רוזן,                                                                                                     פלג-ירון בלנרו             

                                                      השרון לב מפקד חבל                                                                                    קב"ט המועצה                             
 מג"ב מרכז                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


