
 

 המלצות להתגוננות מפני פריצה לבתים ולרכבים

 

 
כאשר האנשים נמצאים  14:00ל  08:00ברוב המקרים התפרצויות לדירה ביום התרחשו בין השעות :• 

רכוש -מטרת גניבות אלה בעבודה והילדים בבתי הספר או בשעות הלילה המאוחרות כאשר בני הבית ישנים.
 וכו'... מצלמות נשק, תכשיטים, מזומן,כסף  כספות, ,בלבד

)רוב האנשים נוהגים להסתיר דברי ערך בארון בגדים,ולכן זהו היעד הראשון אליו הפורץ הולך יש לחפש • 
 מקומות שלא "קורצים לעין"(.

 גניבות רכבים:שעות פעילות של גנבי רכבים בעיקר בין השעות:• 
 הדלת או מונחים בגלוי.מומלץ לא להשאיר מפתחות מול  04:30ל  01:00

 אין להשאיר מסמכים ברכב בשעות לילה זה משמש את הגנבים במעבר במחסום עד להכרזת הרכב כגנוב.• 
 )משבת הרכב(.  יש לוודא את תקינות האזעקה ואימובילייזר

 

שיטת ביצוע בהתפרצות לדירה: פריצה אשר מתרחשת בשעות היום מתבצעת לרוב ע"י הפורץ שמקיש • 
 .ובמידה ויפתחו ינקוב החשוד בשם אחר ע"מ לא לחשוף כוונותי מוודא בנימוס האם יש אנשים בבית.בדלת ו

יש לציין כי בנוסף  במידה ומתעורר חשד לגביי החשוד יש להתקשר במיידי. יש להיות ערניים לאנשים חשודים
בתי קרקע בעיקר דרך הפריצה ל חשודים שמתצפתים ואוספים מידע וסיוע לפריצה. 2-3לחשוד זה מתלווים 
כלב החשודים דילגו לבית ו/או  חצר שהיו סורגים/בביתכי יעים תחקירים בשטח מצבה .חלונות ללא סורגים

 הסמוך.
 
 .זמן אמתרכב חשוד יש לדווח ב/במידה ונתקלים באדם חשוד• 
 ...וכו' תיאור לבוש מס' רכב, כגון: אליי וודא שמעבירים מקסימום מידעיש ל• 
אני ממליץ על מנגנון שעון שבת אשר מדליק  .וצאים מהבית יש להשאיר אור בבית או בחצר הביתבמידה וי• 

ומפסיק לפי תזמון ואפשר לכוון הדלקה של מכשירים שונים ואורות ובכך לשבור שגרה וליצור תמונת מצב לא 
 ברורה בקרב פורצים פוטנציאלים.

 מומלץ על התקנת מצלמות ואזעקות בקרבת הבית.• 
 עבודה נוחה לפעילות פורצים. סביבת בית וחצר חשוכה מהווה סביבת• 
ארון  או השארת מפתחות במקומות מוסכמים כגון: יםפתוח חלונות/דלתותהשארת תופעת  אתלהפסיק  כדאי• 

 חשמל,שטיח,וכו'.
 כלב בחצר הבית עם כבל מאריך עושה את שלו בהרתעה מול פורצים.• 
 
בתחנת  בביתו יש להפקיד מי שלא חייב להשאיר נשק , לכן,ה צוברת תאוצהגניבת נשקים בתקופה האחרונ• 

כספות, אשר או  פתרונות כמו מתקני נעילה נםבמידה ונאלצים להשאיר בבית יש. נשקסוחר אצל המשטרה או 
  .אמורות לסייע בשמירה על כלי הנשק

 !!!אזרחי ישראלו ביום מן הימים יופנה כלפיי חיילי ,נשק שנגנב רו כיזכ
יש ו ,נשקאצל סוחר בתחנת המשטרה או יש להשתדל שהנשק יופקד  ,במידה ויוצאים לחופש למספר ימים• 

 שכנים שאכן עזבתם את הבית ושיפקחו עין על אנשים חשודים בסביבת הבית. לעדכן
 
 

 בברכה,         

 רב"ש -צפריר דרורי
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