C l a s s i f i e d
The information below is summarized from Israeli and foreign sources
and intended for the exclusive use of Diamond Salespersons
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אין צורך לנסוע לחו"ל בכדי להישדד
אפשר לקבל זאת גם בארץ

גני התערוכה על הכוונת
 .1ביום ד'  6יולי  2011התקיימה תערוכת תכשיטים גדולה בביתן  10בגני התערוכה .יהלומן אשר היה
בין באי התערוכה ,הגיע לשם עם תיק ובו אבנים יקרות וכסף מזומן .עם סיום התערוכה יצא
היהלומן מהמקום ועלה על מונית שהזמין מראש.
 .2עם כניסתו למונית נשמעו נקישות על החלון ,וכשהפנה מבטו ראה גבר כבן  30העומד מחוץ למונית
ומצביע על כמה שטרות בני  ₪ 100שהיו מפוזרים על המדרכה באומרו "נפל לך הכסף" ...היהלומן
יצא מן הרכב כדי לאסוף את השטרות ,אך באותה עת קפצה על הדלת השנייה בחורה ,אף היא
בשנות ה 30-לחייה ,משכה את תיקו של היהלומן וברחה מן המקום ביחד עם הגבר האחר.
 .3בתיק הנגנב היו שני יהלומים בשווי כולל של  100אלף דולר ) 50אלף דולר כל אחד( ,וכן כ 100-אלף
שקל במזומן .עוד נגנבו שני תיקים נוספים ובהם יהלומים בשווי עשרות אלפי שקלים.
 .4שני השודדים ,הגבר והאשה ,הצליחו להימלט מן המקום למרות עדי הראיה ועל אף מחסומי
המשטרה שנפרסו באיזור.

 תובנות:
 .5השוד התבצע לאור היום בסמוך לגני התערוכה בתל אביב .מסתבר כי כשהפיתוי רב ,גם עירנות
הסביבה וגם מקום מרכזי הומה אדם אינם מהווים חסם בפני שודדים מקצוענים.
 .6במשטרה מעריכים כי מדובר במקצוענים אשר תכננו את השוד לאורך זמן וידעו על הימצאותו של
היהלומן בגני התערוכה בדיוק בשעות אלו.
 .7ואם מקפידים ,אז עד הסוף :כזכור לכם מן
הקורס ,תרגילי הסחה קיימים מאז הומצא
הקטשופ ,ו'זריקת קוּ ִק'יס קדימה' בדמות הפצת
תכניותיך לנסיעה או הזמנת מונית תוך גילוי
יעד ומטרה ,הינם מן האטרקטיביים ביותר לכל
שוחר שוד מיומן.
 .8הקיץ בעיצומו .החום רב )גם בארה"ב( והמוח
מתקשה לעמוד בקצב מחשבתו של התוקף.
 .9נסיעה טובה ובטוחה ,ותחשבו על זה...

