משטרת ישראל מרחב שומרון
אזרח/ית יקר/ה
הנדון :מידעון לתושב – כללי מניעה בסיסיים כנגד התפרצויות וגניבות
 .1אנו פונים אליכם התושבים ,לאור אופי ושיטות ביצוע ההתפרצויות לדירות ,להיערך טוב יותר לקראתן
ולגלות מעורבות יתר בשמירה על רכושכם.
 .2מטרת המידעון לחדד מספר כללי בטיחות היכולים לסייע בשמירה על רכושך.
התפרצויות לבתים/מחסנים
.
.
.

אין להשאיר מפתחות הבית ו/או מחסנים גם לא במסתור -הגנבים יודעים איפה לחפש.
עדכנו את שכינכם שנשארים על כך שלא תהיו בבית.
לנעול היטב!! את כל החלונות ולסגור התריסים .דלתות הזזה מספקות כניסה קלה לפורצים.
ניתן ומומלץ להציב מוט מתכת על המסילה או ע"י הוספת מנעול בריח.
מומלץ להאיר את הכניסה לבית.
שימו לב לזרים שמסתובבים ליד בתיכם .הגנבים "מסמנים" בתים לפני ביצוע התפרצות.
בראותכם חשוד צרו קשר מידית עם מוקד  100של המשטרה.
רכוש יקר ערך השתדל לשמור בכספת.
כדאי תמיד להיות מודעים לבעיית ההתפרצויות לבתים ,ככל שהמודעות שלכם תהיה מחודדת
יותר ,תוכלו למנוע טוב יותר את הפריצה לבית.

.
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גניבת רכבים
.
.
.

.

.

השתדל/י להשאיר את רכבך במקום מואר.
אנא שמור על רכבך נעול והמנע מהשארת מפתחות הרכבים במקום צפוי.
בעת יציאה מהבית ,קחו עמכם את מפתחות הרכב הנשאר בבית.
המנע/י מהשארת חפצים יקרי ערך במקום נראה לעין ,אל תהפוך את רכבך למטרה נחשקת
יותר.
כוון את גלגלי הרכב לכיוון המדרכה בעת חניה ע"י הטיית גלגלי הרכב למדרכה תקשה על גנבי
הרכב לגרור אותו ,כמו גם השתמש/י בבלם היד פעולה מעבר להיותה בטיחותית מקשה על
גרירת הרכב.

 .3הנחיות לנפגע
 .על מנת למצות את בדיקת הממצאים בזירת האירוע יבקר במקום בהמשך חוקר מעבדת זיהוי פלילי.
מאחר ועל בדיקת הזירה להיעשות באור יום ,אנו מתנצלים מראש על ההמתנה האפשרית להגעתו
של חוקר המז"פ.
 .נבקשך לשמור ככל הניתן על זירת העבירה כפי שנמצאה על מנת לאפשר לחוקר המז"פ לאתר
ממצאים במקום .במקרה בו קיים הכרח לגעת או להזיז דבר מה ממקומו ,יש לעשות כן שלא בידיים
חשופות ולעדכן על כך את חוקר המז"פ שיגיע.
 .בנוסף לחוקר הזירה ,יבקרו במקום גורמי חקירה ,מודיעין ופיקוד על פי הצורך
 .במקרה בו התגלה ממצא הרלוונטי לחקירה (כגון :פריט נוסף שנגנב ,שימוש בכרטיס אשראי ,תמונה
ממצלמה בזירה ,עד ראייה לאירוע וכיו"ב) לאחר שהגורמים השונים עזבו את המקום ,נבקשכם
ליצור קשר עם המש"ק
 .במקרה ומגיע לידך מידע שעשוי לסייע לחקירה ,נבקשך ליצור קשר עם המש"ק הקהילתי
 .במידה והנך מעוניין בקבלת אישור על הגשת התלונה לחברת הביטוח ובכל מקרה אחר בו הנך נדרש
לסיוע או עזרת המרחב בהמשך ,הנך מוזמן ליצור קשר עם המש"ק הקהילתי
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מרחב שומרון  ,יעשו כל שביכולתם להביא את מבצעי המעשה לדין .אנו נודיעך
במידה וימצאו חשודים בביצוע המעשה.

