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 to whom it is addressed.
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תזכורת מן העבר
רצח היהלומן באילת:
 .1בוגרי הקורסים ב'שפרן' מודעים לרצח היהלומן ארנון סייג באילת בינואר 2008
ואף צפו בכתבה של אמנון לוי ]שומר מסך[ בענין זה.
 .2אנו מפרסמים בבולטין זה חלק מהשתלשלות הפרשה וספיחיה.
איזכור פרטי האירוע
 .3ביום ד'  23ינואר  ,2008יום לאחר ט"ו בשבט ,סמוך לשעה  20:00התקבל במשטרת אילת ובמד"א דיווח
על תקרית ירי בחנות במרכז רזים .צוות מד"א שהגיע למקום ניסה להחיות גבר כבן  38שנמצא ירוי
מחוץ לחנות ,אך נאלץ לקבוע את מותו.
 .4מפקד משטרת אילת ,ניצב משנה יהודה דהן ,מסר אז כי כי אדם שחבש קסדה ,שככל הנראה הדביק גם
שפם או זקן על פניו ,נכנס לחנות .הוא דרש כסף ותכשיטים מבעל החנות ומסוחר ששהה במקום ,קיבל
את מבוקשו וכשיצא החוצה אל אדם שהמתין לו על אופנוע  -קפץ ונתלה עליו סוחר התכשיטים בנסיון
להחזיר רכושו .השודד הפיל את הסוחר לאחר מאבק על הרצפה ,ירה בו ארבעה כדורים ,ונמלט עם
שותפו על אופנוע מסוג 'סוזוקי בורגמן  '400כסוף .במקום נמצאו תרמילי אקדח רבים .עדי ראייה סיפרו
למשטרה כי השודדים נמלטו גם עם תיקו של הנרצח" .על-פניו נראה כי השודדים מכירים את החנות
וכנראה אספו מודיעין".
 .5מאז הרצח פעלה משטרת אילת לנסות ולשים ידה על הרוצח ,ולאחר קרוב לשנתיים  -בנובמבר ,2009
הוא נלכד סמוך לישיבה בירושלים כשהוא מחופש לחרדי וזוהה כג'ו נחמיאס .שותפו לשוד ,ניר הרוש,
נשפט ומרצה את עונשו.
עדכונים ,ינואר 2012
 .6הכותרת בתקשורת :חוקרי המז"פ ָישנו ,הזירה מהרצח
"נשפכה" בתחנה ...מתברר כי חוקרי המז"פ עבדו בליל
האירוע עד  5לפנות בוקר במה שהוגדר טיפול ראשוני
בזירת הרצח ,ואחר כך הלכו לנוח .באותו הזמן
התגלתה זירה נוספת  -מכולת אשפה אליה הושלכו
ממצאים הקושרים את הנאשם לרצח .שם נמצאו
פריטים שהכילו את ה DNA-של נחמיאס .במקום
לתחום את הזירה ולהיוועץ עם מומחי המז"פ ,לפי
העדויות השוטרים פשוט גררו את המכולה לתחנת
המשטרה ושפכו את תכולתה ארצה .כאשר התעוררו
אנשי המז"פ והגיעו לתחנה ,המוצגים חיכו להם שם...
 .7בקרוב צפויים הצדדים להגיש את סיכומיהם בתיק .מדוברות מרחב אילת נמסר כי "מאחר והתיק
מתנהל כיום בבית המשפט לא נוכל להתייחס לטענות שהועלו".
 תובנות :ונשמרתם לנפשותיכם.
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