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 בנירית ותתחקיר אירוע פריצ

 

 עובדות ונתונים:

חדר צוות של פורצים לישוב ופרץ לשלושה בתים  01-04-2021בתאריך  .1
 .לפנות בוקר 4-ל 3שונים. הפריצות אירעו בין השעות 

רצף הפריצות נקטע בעקבות ערנות של תושב אשר הזעיק את שומר הלילה  .2
 .המהירה של השומר לפנות בוקר(, ותגובתו 4-)בערך ב

צולמו שלושה פורצים )שניים מתוכם רעולי במהלך ניסיון פריצה לבית נוסף  .3
  .(מצלמת אבטחה בחצר אחד הבתיםתועדו ב – פנים

 היה כלב ערני שנבח אך לא מנע את הפריצה.שנפרצו באחד הבתים  .4

בכל שלושת הפריצות וכן בשני ניסיונות נוספים לא הייתה פריצה בכוח ולא  .5
נגרם כל נזק למעט גניבת רכוש. עובדה זו בנוסף לנתונים נוספים שנאספו 

ע"י הזזת חלון בקומת כי בכל המקרים נכנסו הפורצים ע"י המשטרה מעידה 
 .קרקע

הגנבים עשו את הובילו למסקנה כי  אחד הטלפונים שנגנבושל נתוני איכון  .6
 .דרכם אל הישוב וממנו דרך הצד הדרומי של הישוב הפונה ליער חורשים

 

 ניתוח האירוע:

ניתוח זה מתבסס על שיחות עם מפקד מרחב שומרון של המשטרה, רכז המודיעין 
 קאסם, ומפקד חטיבת אפריים.-של תחנת כפר

ער / נחל הפורצים הגיעו ועזבו רגלית דרך האזור הדרומי שאינו מגודר )הי .1
 .קנה(

-לפי הסימנים נראה כי הפורצים הינם תושבי השטחים, ייתכן צפונית .2
 .מזרחית לקלקיליה

וכן  או כאלה שלא הופעלוהפריצות בוצעו רק לבתים ללא מערכת אזעקה  .3
 מבלי שגרמו להם נזק.הכניסה בוצעה מקומת קרקע דרך חלונות ע"י הזזה ו

את המשך הפריצות  קטעו ערנות אחד התושבים ותגובה מהירה של השומר .4
 ומנעו נזק נוסף.

 

 המלצות:

  מצלמות אבטחה מלאה להמלצות העברכפי שהניתוח מראה ובהתאמה ,
יש לבחון שימוש במצלמות  .תכונת של מצלמה צופה בלבדבמ אינן יעילות

 ות.עמתרי

 תת כיסוי על מנת ל אינדיקטיבית בגדרהדרומי )היער(  האזורסגור את יש ל
 לשומר.מלא ככל האפשר ולקבל התרעות בזמן אמת 



  זעקה שמאפשרות דריכה גם לעודד את התושבים להתקין מערכות איש
החיבור המהיר לטלפון הנייד של השומר מאפשר תגובה בשעות הלילה. 

 מהירה וסיכול פעולת הגנבים.

 ירה ונות לסגיש לעודד את התושבים להתקין בריחים על דלתות הזזה וחל
מתוך הבית. בדרך כלל הגנבים מעוניינים לפעול בשקט ולא  מהירה וקלה

 ותשומת לב מיוחדים. יפעילו כוח שיגרום לשבר

 השומר עקב כל דבר שנראה להם חשוד יש לעודד את התושבים לפנות אל 
שבש את ויוצא דופן. רכב השמירה יגיע לאירוע שנצפה כחשוד דבר שי

 פעולת הגנבים.

 

 עמיר מרגלית

 רבש"צ נירית


