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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ישראלי נשדד בלוס אנג'לס
בולטין מיוחד

שוד ,מרדף מיותר ,והפסד נקי
 .1לפני ארבעה ימים ,ביום ה'  18אוגוסט  2011בשעה  ,22:10הותקף סוכן מכירות ישראלי בלוס-אנג'לס
ונשדדו ממנו יהלומים בשווי  2מיליון דולר .הישראלי לא היה מבוטח!
 .2השוד אירע בשעות הערב בסמוך
לצומת הרחובות  Bellaire Avenueו-
 ,Burbank Boulevardבמקום הנמצא
במרחק של פחות מחצי מייל מערבית מ
.LAPD's North Hollywood Station
 .3הישראלי סיפר לשוטרים המקומיים כי
מכונית השודדים נגחה באחורי מכוניתו
ובאותה עת מכונית אחרת חסמה את
דרכו מלפנים 4 .או  5גברים לבושי
שחורים וחבושי מסיכות זינקו
ממכוניותיהם ,ניפצו את החלון הצדי במכוניתו של הישראלי וניסו לקחת בכוח את תיקו שהכיל
יהלומים בשווי  2מיליון דולר .הישראלי הרפה מתיקו רק לאחר שהוכה בפניו ,והשודדים ברחו
במכוניותיהם.
 .4עפ"י דיווחו של הישראלי ,הוא רדף אחריהם במכוניתו עד שאיבד אותם באיזור Berham
 Boulevardו ,Hollywood (101) Freeway -מרחק קילומטרים רבים עפ"י המפה...
 .5הסחורה כאמור לא הייתה מבוטחת.
 תובנות:
 .6שוד ממוקד כזה ,בשעות הערב ובמקום שאיננו מסומן כיעד מסחרי ,מעיד על מידע מוקדם שהיה
בידי השודדים .מכיון שהישראלי יצא אך זמן קצר קודם לכן מבית ידידים ב ,Hatteras Street -סביר
שנעקב עד לצומת בו נשדד.
 .7יתכן כי העובדה שלא היה מבוטח גרמה לישראלי להיאבק על מרכולתו ,אך יש לזכור כי אין להתנגד
לשוד וכי המחיר למאבק כזה )כמו גם מרדף מיותר אחר השודדים( עלול לעלות בחייך!
 .8נראה כי קורס לגילוי פעילות עויינת ואיתור עיקוב היה יכול להועיל במקרה זה ,ואנו ממליצים
לבוגרינו לחזור ולרענן את הנלמד בקורסים באמצעות ימי ריענון תקופתיים.
 .9נסיעה טובה.

