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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לוס אנג'לס על הכוונת
שוד תכשיטים בשווי  1מיליון דולר  -במגרש חנייה
 .1שלשום ,יום ו'  17פברואר  ,2012מעט לאחר השעה  ,15:00מייד לאחר שסוכן תכשיטים מPalm Desert-
ואשתו החנו את מכוניתם במגרש החנייה של  ,Sherman Oaks Fashion Squareקפצו לקראתם שני
שודדים כשפניהם מכוסות ואקדח בידם.
 .2בתוך שניות ניפצו השודדים את החלון האחורי במכונית וחטפו משם תכשיטים בשווי  1מיליון דולר,
כשהם נמלטים בסערה מן המקום ,כנראה במכונית מסוג  BMW3אפורה.
 .3בתחקורו סיפר הסוכן ,כי הגיע למקום לאחר ששהה בחנות תכשיטים ב Santa Monica-וכי סביר להניח
שהשודדים עקבו אחריו משם.
 .4המשטרה המקומית מחפשת אחר זהות התוקפים בין השאר באמצעות פיענוח מצלמות האבטחה של
המרכז המסחרי .עיתונאים מזכירים כי
זהו אינו המקרה הראשון בעל
מאפיינים אלה ברחבי .Southland
הללו הזכירו את השוד של שני
סיטונאי התכשיטים בNewport -
) Beachנובמבר  ,(2010שוד סחורה
בשווי  1.5מיליון דולר מידי סוכן
התכשיטים עת עצר לארוחה בSanta -
ושוד
(2011
)אפריל
Monica
היהלומים בשווי  2מיליון דולר מידי
סוכן מכירות במהלך נסיעתו במכונית
)אוגוסט .(2011



תובנות:

 .5בוגרי הקורסים מכירים היטב את
הסטטיסטיקה ,ואת הסיכוי הרב
להישדד במגרש חנייה לאחר מעקב
ומידע מוקדם מצד השודדים.
 .6מקרה זה מצביע שוב על הצורך לבצע
בדיקה מקדימה לאיתור פעילות
עויינת בסביבתך ,כמו גם הצורך למעט
ככל הניתן במתן אינדיקציה כלשהיא
ליעד נסיעתך הקרובה.
 .7אנו ממליצים לרענן תרגולותיכם בנושא זה באמצעות ימי עיון עיתיים הנערכים בשפרן.
 .8נסיעה טובה.
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