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להשקיע בלי לשקוע! 

הפרסומים שקוראים לציבור להשקיע את כספו במיזמים שונים מציפים אותנו מכל כיוון ואחת 

לכמה ימים אנחנו שומעים על קבוצת משפחות נוספת שנפלה בעוקץ או השקעה כושלת אחרת.

מתוך אחריות ציבורית אנו מפרסמים כאן כללים והמלצות שיסייעו לכם להבין האם מדובר 

ללא  לבור  משפחתכם  ואת  אתכם  להפיל  חלילה  שעלולה  תרמית  בעוד  או  נכונה,  בהשקעה 

תחתית.

ראשית נביא את סיפורו של אברך יקר שכותב מדם ליבו.

אני אברך צעיר, עם שני ילדים והרבה חובות. 

בסך הכל רצינו הכנסה מסודרת שתאפשר לנו לגדל את ילדינו ולפרנס אותם בלי להתאמץ 

יותר מידי, השתדלנו לקרוא בעיון את הפרסומים בלוחות  המודעות ובעיתונים בחיפוש 

אחר הזדמנות שתיפול לידנו. 

ואכן לאחר זמן, נפלו עיני על מודעה תמימה למדי בזה הלשון )בערך(: "לחברה מתפתחת 

דרושים עובדים מהבית במגוון תפקידים ושכר גבוה וכו'", המודעה המשיכה לספר ניסים 

ונפלאות על גן העדן שמחכה למי שיפנה אליהם. 

הפיתוי הצליח וכבר באותו יום אשתי הגיעה לפגישה במשרדם שהיה ממוקם )אז, ומסתמא 

נשים  עוד  היא מצאה שם  גן.  עכשיו במקום אחר( בבני ברק במגדלי שקל, סמוך לרמת 

חרדיות רבות, אך אפילו לא אשה חילונית או דתית אחת )תמרור אזהרה(. 

לבושה  שהייתה  אשה  הנוכחים  בפני  הציג  המרצה  ההרצאה  באמצע  וכמובן  החל  הכנס 

פחות או יותר כחרדית, והיא לדבריו, כעובדת בחברה יכולה להעיד על אמיתות החברה 

ושהיא כמובן מרוויחה כ20,000 ₪ בחודש )לאחמ"כ התברר שהיא מבעלי החברה ולבשה את 

הבגדים רק לצורך הענין וההצגה(  הוא גם הציג בפניהם מצגת מושקעת במיוחד איך העסק 

עובד שכל אחת נותנת כדמי חברות כביכול, סך של לא פחות מ-2500 ₪, וכל אחת צריכה 

לגייס עוד אנשים לחברה. 

כמובן הפרסומים בעיתונות החרדית על חשבונם, ועל כל קליינט נוסף שמגייסים, מקבלים 

בחזרה חצי מהסכום ששולם כדמי חבר, ובנוסף, אם הנציג החדש מביא עוד נציג, הנציג 

הראשון מקבל אחוזים וכן הלאה כפי יד הדמיון. כמובן שרוב הנשים השתכנעו, אמנם היו 

שם גם כמה אברכים שניסו לשאול שאלות באמצע אך המרצה הטיח בהם שלא שואלים 

שאלות ואם הם ישאלו הוא יצטרך להוציא אותם... 

רוב הנשים כבר באותה הרצאה הצטרפו לחברה, גם אנחנו השתכנענו כמו כולם, אף ששאלנו 

כמה אנשים המבינים בהשקעות והזהירו אותנו לברוח מזה כמו מאש, לצערינו חשנו חכמים 

יותר מהם ולא שמענו להם. 
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בתחילה רציתי לשלם במזומן )כפי שאני נוהג תמיד גם בהוצאות גדולות כשזה אפשרי( אך 

בדיוק אז לא היה לי כסף  ולכן מתוך לחץ נתתי את מספר כרטיס האשראי, וכך הצטרפנו 

לחברה ואשתי התחילה לעבוד בזה. 

הכסף  את  לפחות  להוציא  כדי  נוספות  נציגות  גיוס  אחר  טלפוני  במרוץ  התחילה  היא 

שהשקענו, ואחרי עשרות רבות של טלפונים במשך חודש בלי שום התקדמות כיון שכמעט 

אף אחד לא רצה להצטרף, כשהתחלנו לגלות את הפח העמוק שנפלנו אליו, התחלנו לחשוב 

מה עושים. 

יום אחד אני  אמנם את הכסף הם כבר הספיקו לגבות מחברת האשראי, אבל להפתעתי 

לחברת  התקשרנו  מיד  נוספים,   2500 עוד   ה2500  מלבד  לי  שירד  הבנק  בחשבון  שומע 

האשראי לברר את נסיבות הגבייה וגילנו לתדהמתנו שהגובה הוא לא אחר מאשר החברה 

עצמה שגבתה פעמיים 2500. כשהתקשרנו לחברה הם התחילו להתנצל ולהגיד שזו הייתה 

טעות והם יחזירו את זה בזמן הקרוב, אבל אנחנו לא בזבזנו זמן ומשהבנו את חומר הענין 

שום  קיבלתי  ושלא  נוכלים  בחבורת  שמדובר  להם  להסביר  האשראי  לחברת  התקשרנו 

תמורה, חברת האשראי מצידם טענו כי מאחר ואני נתתי בהסכמה את מספר הכרטיס, זה 

נחשב הסכמה לעסקה ואין להם מה לעשות. 

כשכבר כמעט התייאשתי, בסייעתא דשמיא מיוחדת שאין לה אח ורע, הם החזירו לי את כל 

ה5000 ש"ח, ובינתיים אשה אמיצת לב עלתה על הנושא הכאוב ושלחה פנייה לכל העיתונים 

החרדיים שלא יפרסמו יותר את הפרסומת שלהם.

אני מספר את זה בכאב גדול כי חשוב לי שהזעקה תשמע: אנו כחרדים שיש לנו משפחות 

ומחפשים אחר כל מקור פרנסה, צריכים מאד להיזהר וכבר רבים חללים הפילה, לכן יש 

עומד  מי  וההטבות,  הבונוסים  כל  ועם  רווחים  עם  רק  שמציעים  הכנסה  כל  לגבי  לברר 

והמצאה  אחר  שם  עם  בינינו  מסתובבים  עדיין  האלו  שהנוכלים  מאמין  אני  זה.  מאחורי 

אחרת, לכן כל פרסומת לא מוכרת צריכה להוות  "תמרור אזהרה" עבורנו.

בכבוד רב, אחד מהנופלים הרבים. 

)suchujhua@gmail.com( ניתן לקבל עוד פרטים במייל

10 עצות כיצד להימנע מהשקעה שאינה בטוחה:

לברר מי החברה  - יש לפנות לרשם החברות לשם קבלת פרטים  .1

לברר מי הבעלים של החברה  .2

לברר מאזן החברה במשך 3 שנים – או דרך רשם החברות או לדרוש מהחברה עצמה.  .3

לעולם לא לשלם במזומן! עדיף תשלום אשראי או העברה בנקאית.  .4

בתשלום באשראי רצוי לא לתת מספר הכרטיס  .5
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לשאול אנשים שכבר השקיעו בחברה )ולברר שאינם קרובי משפחה או שייכים לחברה(   .6

חובה להתייעץ עם רו"ח ועו"ד – לא לחסוך בעלויות, העלות משתלמת.   .7

8.  לא להתבייש לשאול שאלות ולהיות "נודניק", בהתחלה הדבר גורם לאי-נעימות, אך 

בסופו של דבר מוביל לשקט ושלווה. 

לתייק כל בקשה והצעה   .9

10.  כדאי לברר אצל חברת D&B או חברה דומה המספקת אינפורמציה על חוקיות ושווי 

של החברה. העלות אינה זולה, אבל התשלום שווה כל שקל. 

ויהי רצון שתשרה תמיד הברכה במעשי ידיכם. אמן.
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