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זר לפעול השיטור המשולב ח
 במושבה

כבר במשמרת הראשונה איתרה הניידת קטנוע 
 הנחשד כגנוב

מיגור לראשונה במסגרת פעילות מחלקת פיקוח ואכיפה התבצע מבצע ל
 ומע"מרוכלות בו לקחו חלק נציגי ביטוח לאומי, מס הכנסה 

ושוטר  המועצה מטעם מפקחסיורים משותפים  ל. הפעילות כוללת  במושבה השיטור המשולב חזר לפעול 
השיטור המשולב נועד להגברת הנוכחות המשטרתית  משולב. השיטור הניידת במסגרת   משטרת ישראל

בישוב והעצמת יכולת האכיפה בשטח הרשות. כבר במשמרת הראשונה לפעילות הניידת איתרו חברי 
 הצוות קטנוע הנחשד כגנוב. 

 אינטנסיביתבמסגרת הגברת האכיפה מבצעת לאחרונה מחלקת פיקוח ואכיפה במועצה המקומית פעילות 
שוב. בשבוע האחרון התקיים מבצע ייעודי במרכז המסחרי ברחוב הדקלים. בפעילות למיגור הרוכלות בי

לקחו חלק נציגי היחידה לחקירות ומניעת הונאה בביטוח הלאומי, היחידה למניעת הונאה במע"מ וכן 
 שוטרים בנקודת פרדס חנה כרכור בשילוב ניידת השיטור המשולב של המועצה המקומית.

אותם  כספייםם אשר נפתחו נגדם תיקים במע"מ ובביטוח הלאומי בנוסף לקנסות במבצע נתפסו שני רוכלי
. מדובר בפעילות ראשונה מסוגה בה שולבו כוחות ממשרדי ממשלה שונים. פעילות אשר נדרשו לשלם 

  התגלתה כמוצלחת ואשר תיושם בעתיד.

ותוכנית העבודה  4102במסגרת תקציב המועצה לשנת לדברי ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש, 
השנתית ניתן דגש לפעילותה של מחלקת פיקוח ואכיפה במועצה. שמירה על הסדר הציבורי ועל בטחון 

התושבים הינו חלק בלתי נפרד מההתנהלות התקינה בישוב. חזרתה לפעילות של נקודת המשטרה בפרדס 
ראשון ליישום תוכנית העבודה  הם שלב חנה כרכור השבוע ופעילותה החשובה של ניידת השיטור המשולב 

 המקיפה בנושא זה"

 כנגד תופעת הרוכלות אייל שני מנהל היחידה הסביבתית ומחלקת פיקוח ואכיפה ברך על המבצע המוצלח
פעילותה של "שני מסר כי  ועל סיועם של מר מאיר בר מהמשרד לביטוח לאומי ואפרת אורנשטיין ממע"מ.

ילות לאחרונה צפויה להתרחב בהמשך ולאפשר שיפור השירות ניידת השיטור המשולב אשר חזרה לפע
 "לתושב בכל הנוגע לבטיחות ושמירה על החוק בישוב.

תופעת הרוכלות מהווה "ורכז פיקוח ואכיפה במועצה המקומית מסר כי מפקח אכיפה סביבתית יניב שלום 
נו, הרוכלים פועלים ללא פגיעה בסדר הציבורי בישוב ובהתנהלות התקינה של חיי המסחר במושבה. לצער

תחנות הסעה כיכרות מעברי נגישות בצורה פרוביזורית ומשתלטים ללא היתר ובניגוד לחוק על  ,רישיון
הוא לעשות כל להולכי רגל ועוד. מתפקידנו במחלקת הפיקוח כגוף האמון על הסדר הציבורי בישוב 

נה מלבד מתן קנסות ום כך לראשושביכולתנו על מנת למגר את התופעה בכל הכלים אשר ברשותנו. מש
שותפו במהלך גופים ממשלתיים בהן מע"מ, מס הכנסה ומביטוח לאומי לצורך  והחרמת הסחורה בדוכנים,

 "טיפול משלים.
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