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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בראייה שנתית
ועדיין הסיכון העיקרי  -במגרש החנייה
 .1ב 30-במרץ  2012פירסם אתר ה JSA-את הדו"ח השנתי לשנת  2011ובו נתוני הפשיעה כנגד ענף
התכשיטים והיהלומים בארה"ב .תמצית הדו"ח פורסמה ב 1-אפריל באתר ה IDI-תחת לשונית חדשות
האבטחה.
 .2כאמור שם ,מכלל האירועים בשנה החולפת 78 ,היו כנגד סוכני מכירות .ב 20-מהאירועים כנגד סוכני
מכירות איימו השודדים על קורבנותיהם בנשק חם ,וב 22-מקרים נעשה שימוש בסכינים .מסך 78
האירועים ,ב 23-אירועים הותקפו סוכני המכירות באלימות פיזית )מכות( .ב 8-מקרים נעשה שימוש
בסכין ,מתוכם ב 4-מקרים נדקרו הסוכנים ,לאחר שלא הגיבו במהירות לדרישות השודדים .על פי
תחקירים עקבו השודדים אחרי הסוכנים ביציאתם מחנויות בהם הציגו סחורות ושדדו או גנבו את
הסחורות במקומות הבאים :במגרשי חנייה  ,(!) 42%במגורים ) 14%מתייחס בעיקר לתכשיטנים( ,בבתי
מלון/מוטלים  ,11%במסעדות  ,4%בתחנות דלק  5%ובמהלך נהיגה  .11%האירועים כנגד כל ענף
התכשיטים והיהלומים אירעו ב 24 -מדינות ברחבי ארה"ב ,כשהמדינות הבולטות הן קליפורניה ),(28%
טקסס ) ,(15%ניו יורק ) (10%וניו ג'רסי ).(7%
 .3להלן מספר פרטים נוספים מהדו"ח השנתי:
• הימים המועדים לפורענות בראייה שנתית היו ימי שלישי וששי 
• השעות הקריטיות לשוד :בין  10:00ל 12:00-ובין  13:00ל.15:00-
• בדו"ח השנתי מוזכר באופן ספציפי אירוע הרג של איש מכירות
ב Texas ,Huntsville-ב 17/4/2011-עת האיש התעמת עם שודדיו
במגרש חנייה בנסיון להציל את סחורתו.



תובנות:

 .4בוגרי הקורסים מכירים היטב את הסטטיסטיקה ,ואת הסיכוי הרב להישדד במגרש חנייה לאחר מעקב
ומידע מוקדם מצד השודדים.
 .5יש לזכור כי התנגדות לשוד )כמו גם מרדף מיותר אחר השודדים( עלולים לעלות בחייך!
 .6שוד ממוקד מעיד על מידע מוקדם המצוי בידי השודדים ,וזה מעודכן בדרך כלל באמצעות עיקוב .אנו
ממליצים לרענן הנלמד באמצעות ימי ריענון תקופתיים הנערכים בשפרן.

 .7במסגרת המלצתנו להתעדכן באתר ה ,JSA-אנו ממליצים לכם להתעדכן טרם
נסיעה גם באמצעות כניסה לפורטל מכון היהלומים הישראלי  -לשונית האבטחה,
וכן לאתרי מידע רלבנטיים נוספים כפי שיומלצו מעת לעת.
 .8סימנים מראים על חידוש היקף מכירות יהלומים בארה"ב .שימו לב ונסיעה טובה.
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