מחלקת ביטחון
בטיחות ושע"ח

כללי מניעה ומיגון בתים בפני פורצים פוטנציאליים
לאור אירועי פריצה לבתי התושבים באזורנו ,להלן רשימת כללי התנהגות פשוטים שעשויים למנוע פריצה לבתיכם.
המאפיינים העיקריים בפריצות שאירעו הינם:
.1

כניסה לבתים בשעות הלילה המאוחרות\ לפנות בוקר.

.2

הבתים שנפרצו היו ללא מערכת אזעקה.

.3

כניסה לבתים שחלונות המטבח ,ויטרינות הסלון והדלתות היו במצב סגור אך לא נעול או פתוחים לרווחה.

.4

בבתים שנפרצו לא נמצאו סימני שבירת מנעולים ,דלתות וחלונות ,כלומר הגנבים חדרו לבתים שהיה קל
לחדור אליהם ללא כל מכשול דרך חלונות ודלתות זכוכית (ויטרינות).

.5

מהבתים שנפרצו נגנבו חפצים וכסף שהיו זמינים בקומת הכניסה ,מבלי לבצע חיפושים נרחבים.

.6

ישנה אפשרות סבירה מאוד שהבתים שנפרצו סומנו ע"י הגנבים לפני ביצוע הפריצה כיעד.

לאור הנתונים הנ"ל להלן רשימת לקחים והמלצות:
 .1למגן את הבית במערכת אזעקה בסיסית כולל שילוט חיצוני.
 .2להקפיד על נעילת חלונות ,תריסים ודלתות בשעות השינה ובזמן היעדרות ממושכת מהבית.
 .3לא לשתף נותני שירותים (גננים ,עוזרות בית וכ"ו) לגבי מיקומם של חפצים יקרי ערך בבית.
 .4לא להשאיר דברי ערך וכסף במקומות נגישים בקומת הכניסה.
 .5לא להשאיר בקרבת הבית חפצים העלולים לסייע לפורצים.
 .6לא לחשוף את שגרת הבית בפני נותני השירותים כגון גננים ,מנקים\ות וכ"ו.
 .7במקרה של היעדרות ממושכת מהבית ,מומלץ לא לפרסם את הדבר ברבים ברשתות חברתיות ו\או ע"י
שיחות במקומות ציבוריים ,בעיקר לא לאנשים זרים ונותני שירותים (גננים ,עוזרות בית וכ"ו) .
 .8בעת ההיעדרות ממושכת מהבית לא להשאיר סממנים המעידים על היעדרות ממושכת כגון ,היערמות
עיתונים בחצר של תושב שיש לו מנוי לעיתון (ניתן לבקש מהשכן לאסוף את העיתון).
 .9לבקש משכן (שהנכם סומכים עליו) "לשים עין" על הבית מדי פעם ,ואף להדליק את האורות בתוך הבית
ובחצר לסירוגין על מנת לתת תחושה שהדיירים נמצאים בבית.
 .11במידה ויש מערכת אזעקה ,יש להפעיל ולדווח על סטאטוס הבית למוקד הרלוונטי במקרה של היעדרות
ממושכת .מומלץ להפעיל את האזעקה גם בשעות השינה.
 .11לא להשאיר מפתחות מתחת לשטיחים ועציצים מחוץ לבית.
 .12תושבים שברשותם נשק אישי\צבאי\עובד אבטחה ,מתבקשים לאפסן את הכלי על פי הוראות המשטרה
בדבר אחסנת כלי ירייה בתוך כספת או מתקן נעילה תקני .פרטים בנושא אחסון כלי ירייה ניתן למצוא באתר
משטרת ישראל.
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 .13תושב אשר מתכוון להיעדר תקופה ארוכה מהבית חייב לאחסן את נשקו על פי הוראות המשטרה\הצבא,
בתחנת משטרה ,חברת אבטחה ,חנות סוחר נשק או נשקייה צבאית\יישובית.
 .14זיהיתם אדם חשוד (אדם שלא שייך לסביבה ונראה כמשוטט ללא מטרה בסביבת הבית \ מתצפת על
הבית שלכם או של השכנים) ,נא לדווח מייד למוקד המועצה לשם שליחת סיור לבדיקת החשוד.

בעת מסירת ההודעה יש להקפיד על:
א .להשאיר פרטים מדויקים על מיקום החשוד.
ב .פרטים בולטים על סימני זיהוי החשוד כגון ,גובה משוער ,גיל משוער ,צבע שיער ,סוג וצבע הבגד,
זכר\נקבה.
ג .פרטי מוסר ההודעה ,שם ומשפחה מספר טלפון לבירור חוזר.
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עזרתכם תסייע לנו לשמור על רכושכם
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