C l a s s i f i e d
The information below is summarized from Israeli and foreign sources
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רצף אירועים במהלך אוקטובר 2011
המקומות המוזכרים מוּ ָכּרים לשודדים .האם גם אתם מסתובבים ָשם?

New York, NY
 .1ביום ה'  27אוקטובר  2011הותקף ונשדד סוחר שעונים מייד לאחר צאתו מתערוכה בניו יורק.
 .2התקיפה אירעה עת היה הסוכן בתוך מונית ,כאשר שתי מכוניות אילצו את נהג המונית לעצור בצד.
Beverly Hills, California
 .3ביום ד'  26אוקטובר  2011הותקף ונשדד בבברלי הילס סוכן מכירות ניו יורקי.
 .4התקיפה אירעה עת חזר הסוכן אל מכוניתו בסמוך למסעדה ,ע"י שני רעולי פנים.
Newark, California
 .5ביום ד'  12אוקטובר  2011הותקף סוכן מכירות בסמוך לבית המלון .התקיפה בוצעה ע"י שלושה
גברים היספאנים .הסוכן התעמת איתם וכתוצאה מכך נדקר על ידם.
 .6השוד סוכל במחיר פציעתו של הסוכן.
Shreveport, Louisiana
 .7ביום ג'  4אוקטובר  2011הותקפו ונשדדו שני סוכני מכירות מחוץ לחנותו של קמעונאי מקומי.
 .8התקיפה בוצעה ע"י ארבעה שודדים אשר המתינו לסוכן במכוניתם אשר חנתה והמתינה מאחורי
מכוניתו .מיד כאשר סיים עסקיו ויצא מהחנות ,שלפו הארבעה אקדחים ,שדדו את מרכולתו ונמלטו
מהמקום.
Calabasas, California
 .9ביום ג'  4אוקטובר  2011הותקף ונשדד סוכן תכשיטים בחניון ה ,Commons-מול סניף Rite Aid
המקומי ,בעת שעמד לצאת ולהציג מרכולתו בחנות הסמוכה של .Polacheck's
 .10בטרם יצא ממכוניתו ,התקרבו ארבעה תוקפים ואחד מהם ניפץ את החלון
הצדדי ליד הנהג ובעודו שולח את ידו פנימה אל מפתח ההתנעה צעק אל
הנהג" :פתח את תא המטען"!!
 .11הסוחר ניסה להדוף את התוקף ,אך זה התקיפו באמצעות סכין יפנית והצליח
לפצוע את אגודלו ואת אחת מאצבעותיו של הסוחר .באותה עת ניפץ שודד נוסף את החלון האחורי
בצד הנהג ,שלח ידו פנימה ומשך מתוך המושב האחורי תיק שהכיל תכשיטים בשווי  450,000דולר.
בסיום פעולתם נמלטו התוקפים .הסוחר שניסה לרדוף אחריהם במכוניתו  -גילה כי צמיגיו נוקבו...
 תובנות:
 .12שוד ממוקד מעיד על מידע מוקדם המצוי בידי השודדים ,וזה מעודכן בדרך כלל באמצעות עיקוב.
 .13אירועים אלו לא פורסמו באתר ה .JSA-לתשומת לבכם ונסיעה טובה.

