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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הודו על הקו
פגישה אטרקטיבית
 .1אתמול 2 ,יוני  2012דוּוח בהודו על
מעצרם של ששה שותפים לשוד
כשבידיהם שלל הכולל למעלה מ150-
תכשיטי יהלומים בשווי של 50 Lakh
) 90-100,000דולר(.
 .2עפ"י הפרסום יוזם השוד ,הודי כבן
 36המתגורר ב Jahangirpuri-אשר
התקשה לקיים את משפחתו ,חבַ ר
עם חמישה נוספים במטרה להשלים הכנסותיו ...הוא רכש  SIMנייד בשם בדוי ,ממנו התקשר
לסוכן העובד עבור חברת תכשיטים .השודד הציע לסוכן לבוא לפגשו ב Wedding Mall-הנמצא
ב) Saraswati Vihar-אזור מגורים בצפון מזרח ניו דלהי( כשהוא מבטיח לו עסקה אטרקטיבית
עבור תכשיטי יהלומים.
 .3השודדים ,אשר תכננו לשדוד את הסוכן בקרבת הקניון ,נרתעו ברגע האחרון מריבוי עוברי
האורח במָ קום ועל כן התקשרו שנית אל הסוכן והחליפו את מקום הפגישה בפארק סמוך...
 .4סוף הסיפור ברור מראש .הסוכן שהגיע למקום המפגש עם שותפו כשהוא להוט לבצע עסקה
מפתה ,הותקף והוכה ע"י השודדים אשר ברחו עם שללם.
 .5המשטרה המקומית הצליחה לאתר את השודדים בעקבות מידע נקודתי .כאמור ,למעלה מ150-
פריטים של תכשיטי יהלומים בשווי של  90-100,000) 50 Lakhדולר( וכן מכונית גנובה
וארבעה כלי נשק מאולתרים נמצאו ברשותם.



תובנות:

 .6בוגרי הקורסים מכירים היטב את הסטטיסטיקה ,כמו גם את השיטות הנהוגות בידי השודדים
ובכלל זה 'משיכת' הסוכן למקום מוסכם תוך פיתוי לעסקה אטרקטיבית.
 .7מעֵ בר לתובנה המיידית בדבר הסיכון בהיגררות למפגש במָ קום 'נייטרלי' ,מבודד ולא בטוח ,יש
גם לזכור כי התנגדות לשוד )כמו גם מרדף מיותר אחר השודדים( עלולים לעלות בחייך!
 .8שוד ממוקד מעיד על מידע מוקדם המצוי בידי השודדים ,וזה מעודכן בדרך כלל באמצעות
עיקוב .אנו ממליצים לרענן הנלמד באמצעות ימי ריענון תקופתיים הנערכים בשפרן.
 .9שבוע טוב ונסיעה טובה.
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