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
ה ת ר א ו ת
תפוצה מוגבלת

ו ע ד כ ו נ י ם

ב ת ח ו ם

ס ו כ נ י

מ כ י ר ו ת

י ה ל ו מ י ם
 14יולי 2011

חנייה היא חנייה
גם כשהיא ליד בית מלון ,גם כשהיא רגעית בתחנת דלק

נרדפים ויורים
 .1ב 8-יוני  2011בשעה  ,16:50לאחר שסיים סיבוב מכירות ב) Farmers Branch-מחוז דאלאס ,טקסס( שב
איש המכירות אל מלונו כשהוא מחנה את רכבו בסמוך לכניסה האחורית של בית המלון .בעוד הוא
אוסף את חפציו ,הותקף הסוכן ע"י ארבעה גברים היספאנים כשאחד מהם חמוש באקדח ואחר בסכין.
 .2התוקפים ניפצו  2שמשות במכוניתו של הסוכן והיכוהו באגרופיהם ,כשהם חוטפים תיק מרצפת
מכוניתו ונמלטים מהמקום בשברולט אימפאלה אפורה .הסוכן רדף אחריהם ברכבו ,אך החליט לעצור
משהללו ירו  2-3יריות אל עבר מכוניתו.
 תובנות:
 .3מרדף שכזה עלול להוביל לפגיעה בסוכן .מוטב להקדים תרופה למכה ,ולבצע כנלמד בדיקה מקדימה
לאיתור תוקפים פוטנציאליים במסלול הנסיעה אל היעד.
שוד סחורה בתחנת דלק
 .4ב 14-יוני  ,2011לאחר שביצע סיבוב אצל לקוחותיו ,עצר סוכן מכירות אחר בתחנת דלק מקומית ב-
) Covinaמחוז לוס אנג'לס ,קליפורניה( .בעודו מתדלק את מכוניתו ,עצרה לידו מכונית ממנה יצא גבר
לבוש בהידור כשהוא פונה לסוכן לבירור כיוון נסיעה  -ומבקש ממנו לגשת למכוניתם כדי להנחותם על
גבי מפה המצוייה בה .הסוכן סירב ,אך בעודם מדברים יצא אדם נוסף מהרכב האחר ,התגנב לרכבו של
הסוכן ובלי שהלה שם לב  -פתח את הדלת האחורית ו'סחב' משם את תיק הסחורה.
 תובנות:
 .5תחנת דלק משמשת ,כידוע לכם מהקורס ,כמקום אטרקטיבי לתוקפים עקב היות הסוכן ָשם בעמדת
נחיתוּת מובהקת.
 .6בתנאים שכאלה ממליץ ה JSA-לודא מראש כי תיק הסחורה ממוקם בתא המטען ,כי פתחי הרכב נעולים
וכי מבוצעת עירנות מוגברת תוך הימנעות מתרגילי הסחת דעת מצד כל אדם בסביבה.
 .7גם כאן מומלץ לבצע בדיקה מקדימה במהלך הדרך לאיתור תוקפים פוטנציאליים במסלול
נסיעתך ,כנלמד בקורסים.
 .8לאלה המחזירים רכבם השכור לסניף חברת ההשכרה בשדה התעופה ,אנו מזכירים
ההמלצה לדאוג מראש לתנאי החזרת רכב הכוללים .Car rental pre-paid gas option

נסיעה טובה וקיץ קריר ,מצוות שפרן.

