
צילומים:

שאסוסשק

Z.'/i

VI ITT

-W\־

רהחנוהיר?

נ\י
י%_-^»י|י

שחשודבן־ארי,מייקאצלשהושקעודולריםאלפיחאותאיבדד׳

הבטחותבקסמישנהמדינופליםישראליםאלפיעודוכמוהוענק,בהונאת

אדומהנורהלכםלהדליקשצריכיםהסימניםאלהעתקלרווחי

ענו'דנברוביצקי,ליטל
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במערכת):שמור(השם
בן־מייקאתמכיר"אני
בתחי־.4002מאארי
בבית.אצלינפגשנולה
מאודאדםבןנראההוא

ביררתימןבאותומטי.כרימאודאמין,
אכןריבר','בלועליה,דיברשהואשהקרן

עבדהכלשלה.תשואותראיתיקיימת;
נעצרכשהוארקשנה.מ־61יותרבמשך

בפעםהבנתיערךניירותרשותידיעל
מיכלאני,רקלאבעיה.שישהראשונה

אלפימאותשלזקספגתיאצלו.שהשקיע
אתפכהפרשהשהאנשיםיששקלים.

רפואיטיפוללעבורצריךהיהאחדחייהם:
זה;אתלממןדרךלואיןועכשיוחייםמציל

אצלהכסףאתושמודירותמכרואחרים
יצטרכוועכשוחדשה,דירהשיקנועדמייק
שעבדוחייליםיששלהם;הדירהאתלפנות
לנסוערצוכיאצלוהכסףאתושמווחסכו
שצריכיםאנשיםשלמקריםוישלטיול;
לתרופות".אוכלביןלבחור

ביןשלגודלבסדרשהונאהייתכןהאם
בשקטהתרחשהשקלמיליוןל־003006

אואביב,ברמתמדירההאחרונותבשנים
מוצלח?לאהשקעותבניהולמדוברשמא

פטהמשביתנדרשיםאלובימיםממש
שלהמדהימהלפרשהערךניירותורשות
ש־054בן־ארי,(מייק)מיכאלהעסקיםאיש

הונאהנגדםביצעכיטועניםמשקיעים
איתןהדיןעורכיבאמצעותשנים.לאורך
ארש.איתןממשרדבן־שושןומוראר

ב"עקיצתמדוברכיטועניםהםושות'
אםבישראל,והחמורותמהגדולותהפונ
באבן־ארי,לדבריהם,שבהן".הגדולהלא

כספיםמהםהוציאשלו,החברהמצעות
השקעהבאפיקילהיסחרלכאורהשיועדו
אותם,מלהשקיענמנעהואבפועלשונים.
האסטרונוהריביותאתלהםלשלםונהג

כךעצמםהקרןמכספישהבטיחמיות
שילמושהצטרפוהחדשיםשהמשקיעים
פראואריבןתגובתאתיותר.לוותיקים
להשיג.היהניתןלאקליטו

לעשותניסיוןבצע?תאוותידע?חוסר
ישלאלפיושובשובגורםמהקל?כסף
אצלכספםאתלהשקיעשנה,מדיראלים,

ולהאמיןמוכרים,בלתיוחברותאנשים
לתשואותהבטחותכמושוואלמקסמי
אחדיוםלהתעוררואהגיוניותבלתי
לטמיון?ירדכספםשכלולהבין

כולנויודעים,כולנומדהים.פשוט
נופאנשיםושובשובאתובכלמבינים,
דייביד"ראומרהלב",אתקורעלים.
לניהולבפקולטהבכירסגלחברדישטניק,
ובעליםתל־אביבבאוניברסיטתקולרע"ש

דישטניק,ד"רלדבריהשקעות.קרןשל
סוציו־אקונומי.חתךבכלבאנשים"מדובר
פיחינוךמספיקאיןבישראלהרב,לצערי
ברורלנונראהאםמתחיל.הכלומננסי
אחד,במקוםהכסףכלאתלהשקיעשאסור
להיותיכולושלאחינם,ארוחותושאין

בכלגבוהותתשואותלךיבטיחשמישהו
אתיודעיםלאאנשיםהמוןעדייןמקרה
להשקיע.ניגשיםכשהםזה
משקיעיםגםשמאפיינתאחרת,"תופעה

RAEFFO נקראתבתחום,מביניםשכן
מהחמצה")פחד("ה GNISSIMTUO

אחריםשאנשיםשומעיםמןכלאנשים
שמעורביםמיגם.ורוציםכסףמרוויחים

יודזמטיים:כרימאודהםהאלהבתרמיות
מציגיםהםלרובמשכנעים;למכור,עים

תשואותעלומספריםמפואריםמשרדים
שמספריםחבריםישכשסביבנומדהימות.
פשוטאנחנומהשקעות,מרוויחיםהםכי
מאחור.להישארמפחדים

לרובבנויותשהתרמיותלהבין"צריך
מןכלאנשיםפירמידה:שלמשחקעל
שנכנסושהראשוניםכךכסף,מכניסים
היהאפשרכספםאתלהוציארצוכשהם

בסוףמגיעכשאתהלהם.לשלםעדיין
להמאותךמפנההואאותםשפיתהלנוכל
ההונאהלרובכימרוצים,ממשקיעיםלצות
שלנוהרצוןיותר.מאוחרבשלברקמתגלה

יסודימשהוהואהגרידיות,כסף,לעשות
לנומכבהשהואחושבואנישלנו,באופי
זהרה".נורותמאודהרבה

הדואר"עלליעובר"היה

מינהבתל־אביבהמחופטהמשבית
זמכנאמןדגןליאורעו"דאתבאחרונה
ישאי־ג'י־אף־איההשקעותלחברתני

שהוקמהבן־ארי,שבבעלות EFGE)ראל
לפרסוםהותרההפרשהבתל־אביב.ב־4002
עלהממונהנציגבריל,אילוןעו"דלבקשת

ליידעבכךשביקשפירעון,חדלותהליכי
התגלתהההונאההטענה,לפימשקיעים.
לח־מעצרובעקבות1202אפרילבתחילת

לניירותהרשותידיעלבן־ארישלקירה
הנראה,ככלהפרשה.אתשחוקרתערך
ששוחררלאחרהארץאתבן־ארי
כרגעלאתרו.מנסיםובשלבבערבות,
שיפוהכרעהנגדוואיןבלבד,חשודהוא

פירוקבקשתשהגישוהמשקיעים,טית.

הםכיוםכיטענובן־ארי,שלהחברהנגד
ענק,בהיקףלהונאהקורבןשנפלומבינים
המיליוניםמאותרמולאןלהםידועולא
ידם.עלשהועברו

דבריעלולעבורלביתילבואנהג"מייק
כסבעניינילילייעץואףשליהדואר

בן־ארישלהמשקיעותאחתמציינתפים",
אמוןלו"רכשתיהמשפט.לביתבתצהיר
כאשרקרוב...חברבווראיתיהואילרב

ממכירתהכסףאתוקיבלתיהתגרשתי
הכסףכלאתלומסרתיפרטי,ביתחצי
אחו11שללתשואההבטחותיוסמךעל

לרכושרציתימסוימתבנקודהלשנה...
מןלאאותישיכנעומייקקרקע,
אותישיכנעמייקבנדל"ן...להשקיעטוב

כי4102בשנתמהבנקהלוואהלקחת
הלוואותליטולמומלצתתקופהזולטענתו
איתיהגיעהואהנמוכות...הריביותבגלל
ההלוואה.נטילתבתהליךוליווהלבנק
לאוראצלו...השקעתיההלוואהכספיאת
שלכוללסךהשקעתיבן־אריהתחייבויות
זרהבחקיבלתיהשניםבמשךשקל.מיליון
באפ־ב־7כריבית.בלבדשקלאלף007
בן־מייקכילתדהמתילינודע1202ריל
ענה".לאאישאךלטלפן,ניסיתינעצר.ארי

רובכמהעדלהעידשיכולנוסףמקרה
חשדולאבן־ארישלבחברההמשקיעים

המשפטלביתשהוגשבתצהירנכללבכלום
אפרילבתחילתכימשקיעהמספרתשבו
סךעלשיקלמייקלמסור"התפתיתי1202
ביוםידועלנפרעאשרדולר,אלף002
מעצרו.לפניבלבדאחדיום,1202באפריל

ארבעהבן־ארילמייקמסרתיהכלבסך
דולר...אלף057שלכוללבסךשיקים
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לרווח"התשוקה

אתמכבה
האזהרה"נורות
כיטועניםמשקיעיםש–054בן–ארי,מייקהעסקיםאישפרשת
גורםמהדז'ה–וו:מעוררתשקלים,מיליוניבמאותאותםהונה
לרווחישוואהבטחותבקסמיליפולישראליםלאלפיושובשוב

פיננסי,חינוךמהעדרמתחילזההשקעות:מומחי עתק?
מתוךבעיוורוןומסתייםהזדמנות,לניצולחברתיבלחץנמשך

וכריזמטי,אמיןנראה"הואבן–ארי:מנפגעיד', לכסףחולשה
למעצרשוחררבן–ארי בעיה"שישהבנתינעצרכשהוארק

להיזהרתדעוכך להשיגניתןלאתגובתוואתונעלם,בית

גםקורה"זהגז:עו"ד
פיננסית"הבנהלבעלי

"קורעדישטניק:ד"ר
הלב"את

הערה




סכומיםפעםמדיקיבלתיהתקופהבמהלך
נכוןכלפייהחוביתרתאולםבחזרה,שונים
דולר".אלףכ־045היאלהיום

בתצהירמשקיעפרמסאחרבמקרה
לראהשקענוואשתי"אניהמשפט:לבית
באמ־מייקאתהכרתי1202בינוארשונה
מספרלאורךבחברהשהשקיעאחי,צעות

בסוףכיבתצהיר,פרמסהאיששנים".
ירושהקיבלהאשתו1202מארסחודש
שקל.אלף052עודלהשקיעהחליטוהוא

ימיםמספראשתי,ולתדהמת"לתדהמתי
חשודבן־ארימייקכילנונודעמכןלאחר
משקיעים".בהונאת

חבריםדרךבן־אריאתהכיראחרזוג
גםהחליטזאתובעקבותאצלושהשקיעו
שקלאלף001שלסכוםלהשקיעהוא
השניים:שלהתצהירמתוך1202בפברואר

,1202מרץחודשבמהלךמכן,"לאחר
שקל...אלף058בסךנוסףסכוםהשקענו
למנהלתפנתהאשתי1202אפרילבמהלך
להשקעה.אחיהאתלצרףבבקשההשיווק
בזהלטפליכולהלאשהיאהשיבההמנהלת
פורסם(שםב'כלכליסט'"תסתכלושאשתי
ני"ערשותידיעלבן־ארישלמעצרועל
בן־אריאצלשהפקידנוסף,משקיעל.ד).
פעימות,פרבמסשקלמיליוןמ־2יותר
שהכסףשהבנתי"מהרגעבתצהיר:סיפר

וכתוצאהחרדההתקףקיבלתינעלםשלי
חולים".בביתשהיתימכך

אשם"לאשרומה"מי

חקירותמחלקתמנהלתגז,ציפיעו"ד
שחוקני"ע,ברשותמסחרובקרתמודיעין
המפוקפקותההשקעותפרשותכלאתרת

מפתיעיםמרכזייםדברים"שניבישראל:
האחדהללו.במקריםמחדשפעםכלאותי
קשימאנשיםהחלמגוון:הקורבנותאופי

וכלהמהיישוב,רגיליםאנשיםדרךיום,
לאפיננסית.הבנהבעלימשכיליםבאנשים

משקיעיםמרמהאשרכריזמטיאדםפעם
אנשיםעלהןקסםמהלךשיטתיבאופן

רובאתלושנותניםבתחום,השכלהחסרי
רבממוןבעליאנשיםעלוהןחסכונותיהם,

לתשואהההבטחהפיננסית.הבנהובעלי
פעםלאגורמתסיכוןנטולתפנטסטית
כמובסיסייםדבריםלבדוקלאלאנשים
מבטחם,אתבושמיםהםאשרהאדםמי

מהובה,הסיכוניםמהמדובר,השקעהבאיזו
רווחיםמשיאההיאבגינוהעסקיהמודל

אי־הפקתהשניוכו'.כאלה,פנטסטיים
ומקריהאזהרותלמרותעבר.ממקרילקחים
אחרפעםממשיכיםאנשיםהרביםההונאה
בנוכלים".וכספםמבטחםלשיםפעם

מספרבישראלנרשםהאחרונותבשנים
משקיעים,הונאתמקרישלמבוטללא

כבדים.ובעונשיםבהרשעותשהסתיימו
פרשותבכמהלאחרונהקבעוהמשפטבתי
ערךלניירותהרשותשחקרההיקףרחבות

שלבעבירותהענישהאתלהחמירישכי
מציינתלמשל,משקיעים.והונאתגניבה
קלע)(קרןברמליאמיר"בפרשתגז,עו"ד
בירמןאמירועו"דטפירוחיליקובפרשת

שנות01נגזרוברמליעלאור)(קרן
ו־3נגזרוובירמןפירוועלמאסר
קבעלמשל,כך,בהתאמה.מאסרשנות
043שגנבברמלי,בפרשתהמשפטבית
"עשהכיהמשקיעים,מכספישקלמיליון
המשקיעיםשלבאמונםביותרצינישימוש

קלע".בקרנות
ההשיועץמזרחי,ערןשלבמקרהגם
היש"מיידוףלכינוישזכהמסביוןקעות
בעשרותלקוחותשלהונאההייתהראלי",

עלגזרפטהמשוביתשקלים,מיליוני
מאסר.שנות21מזרחי

מתהפליליההליךשלצדלהבין,חשוב
אזרחיים.הליכיםגםכאלובמקריםנהלים

נגדרגלפשיטותבקשותמוגשותלרוב
שדוהחברההונאה,ביצעכישחשודמי
בעללפירוק.נכנסתההונאהבוצעהרכה
בישראלפועלמשפטביתשממנהתפקיד
וכספיםרכושולמצואלנסותכדיובחו"ל
שלמהכסףחלקלפחותלשלםניתןשמהם
המשקיעים.

ליפיאדה,ממשרדפיאדהשיעו"ד
פירעון,בחדלותהמתמחהבוביץ־מאיר,

מקשהלחו"לכספים"הברחתכימסביר
הפיזיבהיבטרקלאהנאמן,פעולותעל

היכולתבהיבטגםאלאהגיאוגרפיוהריחוק
עלוהחלתובישראלהדיןשלהמשפטית

במקריםקיימותזאת,עםבחו"ל.גורמים
באמבעיקרזאתלעשותיכולותמסוימים
מסוימים,בנושאיםשיתופיותאמנותצעות
הכספים.אחרלהתחקותלסייעשיכולמה

הכסףכאשרפשוטהלאבסוגיהמדובר
לנאמןאםאפשריתאולםלחו"ל,הוברח
שהכיווןהפירוק,בקופתכסףמספיקיש
מאוד".גבוהותעלויות

בישראלההונאהמקרימצבורלאור
לומרניתןלאהאםהאחרונות,בשנים
במבמשהואשמיםהמשקיעיםשגם
תשואותהבטחתשהרינקלעו,אליוצב
לאהיאאחוזיםל־0151ביןשלהזויות
נורמלי?דבר

לקצריךעבירהשקורבןחושבלא"אני
איתןעו"דמצייןתמימותו",בגיןעונשבל
לא"אנימציין:דישטניקדייביד"רגםארז.

שצריךחושבלאאניהזו.הגישהאתאוהב
שתשכחיכמוזהשרומה.אדםלהאשים

אזהביתה,אלייךויפרצוהדלתאתלנעול
יחזירלאמבוטחת,אתאםהביטוח,אולי

אתלאאבלהתכולהמחירכלאתלך
בבועה:קצתחייםאנחנוהגנב.אתהזמנת

קוראתואתברורים,הדבריםאולי,לך,
תתפלאיאבלשמתרחשות.מעילותעל

למשל,שמעו,לאבישראלאנשיםכמה
מיידוף,ברנרד(הברוקרמיידוףפרשתעל
דולריםמיליארדישלבהונאהשהורשע
ומתמאסרשנותל־051נידוןבארה"ב,
שזהחושבאנילכן,ל.ד).בכלאלאחרונה

לאנשיםפיננסיחינוךלספקחשובכךכל
נכונה".להשקעהלעקרונות

משקיעיםהונאות
האחרונותבשנים

"מיידוףשכונהמסביוןהשקעותיועץמזרחי:ערןפרשת
בעשרותלקוחותיושלענקבהונאתב־3102הורשעהישראלי",
שנה.21שלמאסרלעונשונשלחשקליםמיליוני

גזרבתל־אביבהמחוזיהמשפטביתי:ברמלאמירפרשת
לא־מאסרשנות01קלע,קרןמייסדברמלי,על1202בפברואר
043שלבהיקףכספםובגניבתמשקיעיםבהונאתשהורשעחר
העליוןהמשפטלביתהפרקליטותהגישהבאפרילשקל.מיליון

הגישהבמקבילעליו.שהוטלבעונשלהחמירערעורהודעת
מצידה.ערעורברמלי,אתשמייצגתהציבורית,הסנגוריה

בפברוארגזרבת"אהמחוזיהמשפטביתאורקרןפרשת
עלמאסרשנותו־3טפירוחיליקעלמאסרשנותחמש1202

שקרסה.אורבקרןלשעברהשליטהבעליבירמן,אמירעו"ד
כ־54שלבסכוםמורשהבידיגניבהשלבעבירותהורשעוהם
4102-בשניםכיהמשפט,ביתקבעהדיןבהכרעתשקל.מיליון
מיליוןכ־08אורקרןבאמצעותובירמןטפירוגייסו2102
תשקיףפרסוםללאנעשההגיוסמשקיעים.מכ־006שקלים

הצגתותוךמראשוידועהגבוההתשואההבטחתאגבכדין,
ההשקעה.מאפייניבדברשוואמצגי

צריךהיהאחדחייהם:אתהפכהשהפרשהאנשים"ישד':
אתלממןדרךלואיןועכשיוחייםמצילרפואיטיפוללעבור
הדירהאתלפנותיצטרכוועכשודירותמכרואחריםזה,
להשיגהיהניתןלאופרקליטובן–אריתגובתאתשלהם".

שמאוד–מאודמאנשיםלהיזהר"צריךארז:עו"ד
במסעדהאיתךלאכולרוציםומידאליךנחמדים
ממיוגםהאישיים.ענייניהםעללךומספרים
להרשים"שנועדומסובכות,במיליםשמשתמשים

אריבןממשקיעיחלקעםארזעו"ד
הפונזי"עקיצתהמשפט:בביתבדיון

בישראל"והחמורותמהגדולות
שאטרסטוקכהן,אוראלצילומים:

ואמין"כריזמטי"נראהארי:בןמייק
אריה
גור
חן
צילום:

בעמ'המשך

הערה




לרוב"מדוברלהסביר:מנסהבהשקעותהונאהבתחוםהמתמחהעו"ד
אומראדםבןעצמם.המשקיעיםשלבצעבתאוותולעיתיםאגרסיביבשיווק

ששווהדירהליוישבשנהאחוזים01שלתשואהמקבלאניאםלעצמו:
52יוצאשזהבשנה,אלף003לייהיההדירה,אתאמכוראנישקלמיליון
אנשים".מפתהזהלעבוד.צריךלאואניבחודש,שקלאלף

זהירהלהשקעהכללים

כלכלימאסוןלהימנעהמקריםברובניתןמפוכחתוראייהנכוןידעעם
אזהנורותלמשקיעיםלספקשעשוייםבסיסייםכלליםכמההנהבהשקעה.
חשובות.רה

להשקעההראשוןשהעיקרוןמסבירדישטניקדייביד"רסיכוניםפיזור
לךיעשהמסויםגוףאושאדםבטוחאתהאם"גםהכסף.פיזורהואנכונה
כספך".כלאתבידיומפקידשאתהלמצבתגיעאלמדהימות,תשואות

שיהיהבליכ־%01שלתשואהלעשותדרךאיןחינם:ארוחותאין
לסיפורימודעלהיותתשואה;מהבטחתלפחדצריך"משקיעסיכון.בכך
לסיפוריזמןשלוקחולכךהאחרונות,בשניםנחשפנושאליהםהפירמידות
דישטניק.ד"רמצייןלהתפוצץ",האלההפירמידות

אתלהפסידיכולשאתהכסףרקלהשקיעחשובשניתן:מהרקסכן
אנשיםלראותהלבכואב"פשוטנפגעים.שלךהשוטפיםשהחייםבליכולו

אחד.לאדםשלהםהחסכונותכלאתנתנוכישלהם,החייםאתשאיבדו
יכולשאתההכסףסכוםמהולזהותבהשקעות:קשההכיהדברזהבעיניי
דישטניק.ד"ראומרלהשקיע",לעצמךלהרשות

לאהעברתשאליווהגוףכסף,מעבירכמשקיע,אתה,אםשחור:כסף
אלשחורבכסףמדוברשלאלוודאמנתעלשלךהכסףמקוראודותשואל

בו.תשקיע
שאינןבהשקעותהאזהרהנורותאתמדגישהגזציפיעו"דשווא:מצגי

להפעוקבועות,גבוהותתשואותלהצגתלבלשיםישהיתר"ביןמפוקחות.
יפסיד';משקיעשלא'מיכילהשקיעפוטנציאלייםמשקיעיםעללחציםלת
שאינהקבועהגבוההתשואהוכבעלתמסוכנתלאכפעולהההשקעהלהצגת
הרגוידיעלשמפוקחתבהשקעהמדוברכאילושוואמצגילהצגתמשתנה;
חבר'מביא'חברשלבשיטהמשקיעיםלהבאתהמצב;אינושזהלמרותלטור

התשואהעלשמוותרולמינוספיםמשקיעיםשמביאלמי'בונוסים'ומתן
במזומןלהתנהלותמופרזים;ועושרהצלחהסממנילהצגתשלו;החודשית
ועוד.ללקוחות,מסודריםודוחותאסמכתאותלאי־הצגתאסמכתאות;וללא

השקעהמפוקחת.בהשקעהמדוברהאםראשיתלבדוקהמשקיעים"על
לצימשקפיםאשרברורים,גילויכלליכוללתהרשותידיעלהמפוקחת
איתנותהמהיבה,הגלומיםהסיכוניםמהםההשקעה,מהיברורבאופןבור
הרשות".באתרהמפוקחיםהגופיםשלרשימהלמצואניתןוכו'.הפיננסית,

אפריביתמקבליםבבנקכימסביריםבן־שושןומורארזאיתןעוה"ד
%4-%2היותרלכלמקבלבמניותאובאג"חשמשקיעומיפק"מ,עלסית
ברוטולשנהכ־%3בישראלמקבליםדירהמהשכרתהשקעתו.עלבשנה
יב־לאמוסדישגוף"מובן.%5.2ונותרושיפוציםמסלהורידצריךומזה
מ־05יותרלהפקידאפשראיבבנקלכך,בנוסףכלשהי.קבועהתשואהטיח
הובטחוהפונזימקריבכלהכסף.מקוראתלהסבירמבליבמזומןשקלאלף
לחודש%4הבטיחמזרחיערןלמשל,וגבוהות.קבועותתשואותלאנשים
בגדר(שהואבן־אריומייקלשנה,%21הבטיחמיידוףברנרדשווייצרי,מבנק
לשנה".%31-%01שלקבועהתשואההבטיחל.ד)חשוד

ההשקעותיועץלנכסיכנאמןגםהמשמשארז,איתןעו"דיתרנחמדות
חסראדםשלערבותמקבלתלהיזהרממליץלמאסר,שנשלחמזרחיערן

אוקבועהריביתמהבטחתלהיזהרגם"ישרכוש.להשאיןחברהשלאוכל
ישלרדת.בליעולהשרקדברשוםאיןכילשנה,אולחודשקבועהתשואה

בשלומךמתענייניםמאודוכבראותםהכרתשרקמאנשיםמאודלהיזהר
מאנשיםלהיזהרצריךשלך.לשמחותאוהביתהאליךובאיםלךודואגים
עללךומספריםבמסעדהאיתךלאכולרוציםומידאליךנחמדיםשמאוד
הצלחה''סיפורימיניוכלמחו"לתמונותלךשולחיםהאישיים,ענייניהם

emaNמ־להיזהרהסיפורים.אתלאמתשתוכלבלילקוחות־לכאורה
חבריו.הםכאילומפורסמיםאנשיםשלשמותשזורקאדם gnippord

בעקיצותגםהשומע.אתלהרשיםשנועדומסובכות,במיליםלחשודיש
וכדומה.'שורט''ארביטראז'',כמוגבוהותבמיליםמשתמשיםבהשקעות
הסברים".לבקשחשוב

במההיטבלבדוקלדעת?צריךאנימהלהשקיע,החלטתיכבראם
מסכם:ארזאיתןעו"דכלכלית.היתכנותלעסקהבכללישואםמשקיעאתה

ולחברותלמוסדייםלפנותו/אובתחוםמומחיםעםלהיוועץהיא"המלצתי
השבייעוץלעסוקהמורשהגורםבאמצעותלהשקיעניתןשדרכםמוכרות,

הבטחות.לךשמבטיחגורםאותועליסודיחיפושלעשותגםרצויקעות.
%31לךהבטיחמישהואםלב,שימווכו'.לינקדיןפייסבוק,בגוגל,למשל
רווח".לושיישארכדיהכסףעל%02להרוויחצריךהואלשנה,תשואה

מכבהלרווח"התשוקה
האזהרה"נורותאת

מעמ'המשך

הערה



