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אחוז מהפריצות מתרחשות ללא מאמץ של הפורץ להיכנס   50%-כ•
יש  , מעבר לנעילת הבית. לרוב דרך דלת או חלון פתוחים, לדירה

הדרך הטובה ביותר  . מספר פעולות שיכולות להרחיק את הגנב
להגן על הבית בזמן היעדרות היא ליצור מציאות מדומה בה 

התקנה של מערכת אזעקה  , במקביל. כביכול אתם נמצאים בבית
ללא אמצעי : "תרתיע את הגנב במידה ויצליח לחדור פנימה

כיום ניתן לאבזר  . יש סיכוי של עד פי שלושה לפריצה, ביטחון
.  את הבית במערכות מיגון מתקדמות במחירים שווים לכל נפש

אחוז אם   50-ל 15רוב חברות הביטוח נותנות הנחות שנעות בין 
 ".מותקנים בבית אמצעי ביטחון כמו מערכות אזעקה



טלוויזיה ורדיו כדי לספק קול , תאורה, ניתן להשתמש בשעונים•
באמצעים פשוטים ניתן לכוון טיימרים  . ותאורה בתוך הדירה

 .שיפעילו אורות ומכשירי חשמל בשעות קבועות
כדי , מורמים מעט והוילונותמומלץ להשאיר את התריסים • 

 .ליצור אשליה שיש אנשים בבית
פורצים לא ינסו לפעול  . לדאוג שבכניסה לבית יהיה תמיד אור• 

 .במקום שבו רואים אותם
בקשו מהשכן להזיז את המכונית  , אם מדובר בהיעדרות ארוכה• 

 .מדי פעם
כך שזה ישיב לאחר  , שנו את הסדר של המענה הקולי בטלפון• 

.  או דאגו לכיבויו המוחלט של הצלצול, הצלצול הראשון או השני
 .טלפון שמצלצל באופן קבוע מצביע על כך שאין אף אחד בבית



.  דלתות הזזה מזכוכית מספקות נקודת כניסה קלה לפורצים•
אבטחו אותן באמצעות מוט מתכת על המסילה או על ידי הוספת  

 מנעול בריח

 
ודאו שחפצים בעלי   ערך לא  . בדקו כיצד נראית הדירה מהרחוב  •

אם עובר אורח יכול לראות את החפצים הללו או את . נראים לעין
הם חשופים גם לעיני הגנב הפוטנציאלי כמו כן ניתן   -מוצרי החשמל 

 דבר המרתיע את הגנב  ,אפילו דמה ,להתקין מצלמות

 
דברו עם המוקד והתעקשו על  ? זיהיתם פגם במערכת האבטחה• 

לפעמים הדבר יכול להעיד על כך שמישהו מתכנן  . תיקונו במיידי
 .והוא דאג לשיבוש המערכת, פריצה
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