
˘בוע ‰‡חרון ייזכר ל‡ מעט 
‰‚מ"חים",  "סער˙  ב˘ל 
‰ˆיבור  על  כרעם  ˘נפל‰ 
‰יום  ל˘יח˙  ו‰פכ‰  ‰חר„י 

ב˜רב לווים, מלווים ונ˙מכים 
˘ביני‰ם.

˜לח˙ ‰כספים ‰זו, ‰פו‚˘˙ כל מ˘פח‰ ב‡ח„ 

ייˆר‰ ‡לטרנטיבו˙  ולכן ‚ם  ˘ל‰,  מˆמ˙י ‰חיים 
ו‡פילו  ˘כונ‰  ˜‰יל‰,  לכל  ‚מ"חים  ˘ל  למכביר 
‰˘מועו˙  כולם.   ˙‡ כמעט  ‰טרי„‰  כנס˙,  בי˙ 
מעל ‡ר‚וני ‰חס„  ועומ„ו˙  על ‰‚זירו˙ ‰˙לויו˙ 
‰‚„ולים, ‰מ˘מ˘ים כחמˆן לכל „בר בר‚עי „ח˜ 

‰חו˜  לר˘ויו˙  ליע„  ו‰פכו  כלכליים  ומ˘ברים 
עס˜נים,  ˘ל  ˘נ˙ם  ‰„ירו  ובי˘ר‡ל,  ב‡ר‰"ב 

רבנים ובר‡˘ם ˘ל מנ‰לי ‰ˆ„˜‰ עˆמם.

  
( פ )

למ‰ומ‰ ‰נוכחי˙ ‰ו‡ "חו˜ ‰פט˜‡",  ‰ר˜ע 

‡ו„ו˙  לח˜ור  ‰מ‡פ˘ר  ‡ר‰"ב  עם  ‰‰סכם 

‡מרי˜נים  ‡זרחים  ˘ל  ח˘בונו˙  ˘ל  ‰מ˜ורו˙ 

למנוע  בניסיון  ‡חרו˙,  במ„ינו˙  כסף  ‰מפ˜י„ים 

         | ? נ  

י  .
 :  

 ,shutterstock
פ 90

    

י נ   
 " ",   פ   "    "

 ,  "       

פ      ,    " "

 "    ,  �     

      "  "    

־   �          

    ,"  "  "   

 " ?    � "   "     

  , "   :       "

 "  ,    " י,  י י  י  '  ,

פ  פני,      , ח"  מ  פ  

פ        פ   

ע / ד' בסיון תשע"ו/ גליון 226/ 2410.6.2016  



25 ע / ד' בסיון תשע"ו/ גליון 226/ 10.6.2016 שב  

לפ˘ע  מ˜ור  ˘‰פכו  ‰ון,  ו‰לבנו˙  מס  ‰עלמו˙ 

ולטרור. ‰בנ˜ים, ˘חל˜ם מסובכים עם ‰˘לטונו˙ 
בטרם  למכ‰  ˙רופ‰  ל‰˜„ים  בי˜˘ו  ‰‡מרי˜נים, 

ייפ˙חו ח˜ירו˙ נ‚„ם ופנו לבעלי ‰‚מ"חים בב˜˘‰ 
˘י‰פכו "˘˜ופים" לפי כללים מחמירים.

‰ו„ע‰  ‰בינל‡ומי  ‰בנ˜  ˘י‚ר  ˘עבר  ב˘בוע 
למנ‰לי ˜ופו˙ ‚מ"חים, ב‰ ‰ו‡ טורף ‡˙ ‰˜לפים 
‰מחייב  מוע„  ˜ˆר  ‡ולטימטום  מˆיב  ובעˆם 
‡ו˙ם ב˙וך מספר חו„˘ים ל‰פוך עמו˙‰ מסו„ר˙ 
ול‰˙נ‰ל לפי „רי˘ו˙ ר˘ויו˙ ‰מיסים ‰‡מרי˜ניו˙. 
עם  ‰עˆמ‡י˙,  ˘‰‰˙נ‰לו˙  ‰י‡,  ‰מ˘מעו˙ 

לפי  ונמסרים  ו‰ולכים  ˘ב‡ים  כספיים  פי˜„ונו˙ 
˘י˜וליו ‰‡י˘יים ˘ל מנ‰ל ‰‚מ"ח, ˘ייכ˙ מע˙‰ 
ל‰יסטורי‰. מכ‡ן ו‡ילך ‰‚מ"חים י‰יו ˙ח˙ עינם 
מערכ˙  ‰מיסים,  (ר˘ו˙  ‰ר˘ויו˙  ˘ל  ‰בוחנ˙ 

ו‡ופן  ‰כספים  ‰י˜ף  על  ˘יפ˜חו  וכ„')  ‰בנ˜‡ו˙ 

˘י˘נו  נ‰לים,  ל‰ם  יכ˙יבו  ו‚ם  ˘ל‰ם  ‰‰חלטו˙ 

ל‰ם ‡˙ ‰ח˘יב‰ ו‰ע˘יי‰.
מי ˘ל‡ י˙כוונן לעי„ן ‰ח„˘, ימˆ‡ עˆמו לל‡ 
כן ‰בנ˜ י˙נער ממנו ומח˘בונו˙יו ול‡  ומך,̆  ‚וף̇ 

מוכן ל‰מ˘יך ב˜˘רי ˘י˙וף ‰פעול‰ ‰˜יימים.
בנ˜  עם  מ‰‚מ"חים ‰חר„יים, ‰עוב„ים  רבים 
‰"בום"   ˙‡ חטפו  ‰בינל‡ומי,  מ˜בוˆ˙  פ‡‚"י 
‰ז‰ לל‡ כל ‰˙ר‡‰ ו‰ר‚י˘ו ‡יך "‰˘מים נופלים 
˘ל  מסכ˙  ‰חל‰  מכ‡ן  ‰‚זמ‰.  כל  בלי  עלי‰ם", 
לכ„ור  ˘‰פכ‰  ו„יס־‡ינפורמˆיו˙  ספ˜ולˆיו˙ 
‰פכו  כולם  ˘ליט‰.  בחוסר  מ˙‚ל‚ל  ˘מועו˙ 
בסטיר‰ ‰כו‡ב˙  רחמים  בלי  ו„˘ו  לר‚ע  פר˘נים 
ל ‰כספים. ˘˜יבל עולם ‰˙ור‰ ‰ניזון מ‰‚מ"חים̆ 
רבים כינו ‡˙ ‰מ‰לך ‰מ˙‚ב˘ כ"מסע ר„יפ‰ 
ב‚ורמים  ˘מ˜ורו  מסע  נ‚„ ‰ˆיבור ‰חר„י",  ח„˘ 
‰נפ˘  מ˘ובבו˙  ‰˙מיכ‰  ב˜רנו˙  ˆר‰  ˘עינם 
לסימן  ˘‰פכ‰  ‚בולו˙,  ‰חוˆ‰  ‰חס„  ובפעילו˙ 

‰‰יכר ‰מבורך ˘ל ‰˜‰ילו˙ ‰חר„יו˙.

  
לפ‚ו˘  ‰י‰  ני˙ן  ‰ר‡˘ונים,  ‰˜ו„רים  בימים 
בעלי ‚מ"חים ו˙י˜ים מ˙‰לכים בפנים נפולו˙. כמ‰ 
מ‰ם טענו כי "‡ם ל‡ נעˆור ‡˙ ‰מ‰לך ‰מסוכן, זו 
ל„לו˙ ˜יומי˙  ˘˙„ר„ר ‡ו˙נו  ל„ורו˙  בכיי‰  ˙‰י 
כליל".  ‰‚מ"חים  ‰מˆ‡˙  ביטול  כ„י  ע„  נור‡‰ 
‰˙˜˘ור˙ מˆי„‰ מי‰ר‰ ל‰ˆטרף ל‡וויר˙ ‰נכ‡ים 

ב‡מˆעו˙  ‰‚„ול‰  ‰פח„ים  ˙בער˙   ˙‡ וליב˙‰ 
כ˙בו˙ ˘˙י‡רו ‡˙ ‰˜טסטרופ‰ ‰‰ולכ˙ ל‰˙ר‚˘ 
על ‰חר„ים. ‰עי˙ון "כלכליסט" כינ‰ ‡˙ ‰˙˜נו˙ 
וכו˙בים  ‰חר„י˙"  ‰כלכל‰  על  כ"‡יום  ‰ח„˘ו˙ 

"‡סון  כ‡ל  ‰ח„˘‰  לר‚ולˆי‰  ‰˙ייחסו  ‡חרים 

‰וו˙י˜‰  ‰‚מ"חים  ˙ע˘יי˙   ˙‡ ˘ימוטט  כלכלי 
‰מ‚ל‚ל˙ מילי‡ר„י ˘˜לים". 

‰לחı ‰רב ‰בי‡ מנ‰לי ‚מ"חים ˘ונים לפנו˙ 

‰ח˘בון  רו‡י  ‡ו  ‰ח˘בונו˙  למנ‰לי  בב‰ילו˙ 
עלי‰ם  ו‡יך  נו˘ב˙ ‰רוח  ל‡ן  ל‰בין  כ„י  ˘ל‰ם, 
‰‚ב'  יזמ‰  ז‡˙,  בע˜בו˙  ‰ח„˘‰.  לˆר‰  ל‰יערך 
ל‡  ‰מייˆ‚˙  חר„י˙  רו"ח  ˘י˜ובˆ˜י,  ‡בי‚יל 

 ˙‡ לפ˘ט  ˘נוע„  מיוח„  כנס  מ‰‚מ"חים,  מעט 
יו˙ר  ל‡  לכלול  ˘ל‰ערכ˙‰ ‡מור ‰י‰  ‰מ‰לכים, 

מ־15-20 ‡י˘. ‰בי˜ו˘ ‰‡„יר ˘‰‚יע ל־120 ‡י˘ 
ומ‰י  ‚„ול‰  בענף  ‰‰יסטרי‰  כמ‰  ע„  ל‰  ‰וכיח 

‚ו„ל ‰מˆו˜‰ ב˜רב בעלי ‰‚מ"חים.
בפנים סערו ‰רוחו˙. ‰„עו˙ בע„ ונ‚„ ‰חו˜ים 
מבולבל  ‰ˆיבור  כמ‰  ע„  ‰וכיחו  ‰מ˙‚ב˘ים 

וחו˘˘ מפני ‰ל‡ נו„ע. ‡לו מז‰ירים מפני ‰ˆר‰ 
על  חורבן  ˙מיט  בטרם  מלחמ‰  עלי‰  ומכריזים 
ו‡לו  ומ˙רבים,  ‰ולכים  ˘ר˜  ‰‰לוו‡ו˙,  מב˜˘י 
‰ב˜ר‰  ˘ל  ‰מל‡  ‰חˆי   ˙‡ לר‡ו˙  ל‰ם  ˜ור‡ים 
עם  ˜ו  ליי˘ר  וממליˆים  יˆיבו˙  עלי‰ם  ˘˙בי‡ 

‰מערכ˙, ˘כן ממיל‡ ‡˙ ‰נע˘‰ ‡ין ל‰˘יב.

כיו"ר  ‚פני.  ‰רב  ח"כ  ‰ו‡  לעזר‰   ıנחל˘ מי 

וע„˙ ‰כספים ‰טיל כל כוב„ מ˘˜לו ופעל ל‰˙‡ים 
ל‡ י‡יימו על פעילו˙ ‰ˆ„˜‰ לל‡  ‡˙ ‰˙˜נו˙ כך̆ 

‰פס˜‰ ˘‰י‡ בנפ˘ו ˘ל עולם ‰˙ור‰. ממנו יˆ‡ו 

ביום ˘ני ‰˘בוע ‰ב˘ורו˙ ‰‡מי˙יו˙ ˘‰ובילו ‡˙ 
"י˙„ ‰˘בוע" ל‰עלו˙ ‡˙ ‰סו‚י‰ ב‰רחב‰, מ˙וך 

רˆון ל‰ר‚יע במעט ‡˙ ‰ˆיבור.

"    "
‡ז מי ב‡מ˙ עומ„ מ‡חורי ‰˙˜נו˙ ‰מרחפו˙ 
‰נו˜ב,  ‰"„„־ליין"  עם  ‰‚מ"חים,  ר‡˘י  מעל 
‰‡מור לפו‚ בעו„ כ‡רבע‰ חו„˘ים, וע„ כמ‰ ‰ו‡ 

מ‡יים על ‰˙נ‰לו˙ ‰‚מ"חים בע˙י„?
‰מס˜נו˙ ˘נבי‡ ב˘ורו˙ ‰ב‡ו˙ ‰ן ˙וˆר ˘ל 

מובילים  ‚מ"חים  מנ‰לי  בין  ˘ערכנו  מעמי˜  סבב 
מ˜ˆוע  בעלי  ב‚יבוי  ‰חר„י,  בˆיבור  מ‰‚„ולים 
‰טפל   ˙‡ ל‰סיט  ˘יו„עים  ב˙חום,  עניין  מביני 

ול‰˙מ˜„ בעי˜ר.
ב˙חיל˙ „ברינו חוב‰ ל‰ב‰יר, כי לכל ‰„עו˙ 
מ‰ ˘‰י‰ ‰ו‡ ל‡ מ‰ ˘י‰י‰. עולם ‰‚מ"חים ל‡ 
 ˙‡ רו‡ים  ‡יך  ˘˙לוי  ר˜  כבעבר.  ל‰˙נ‰ל  י˘וב 
בנז˜ים  מ˙מ˜„ים  ו‰‡ם  עליו,  ˘˙ו˘˙  ‰מ‰פכ‰ 

וב˜˘יים ‡ו ב˙ועל˙ ˘˙‰י‰ ממנ‰.
מבעלי ‰‚מ"חים ‰ר‚י˘ו  חל˜  מטבע ‰„ברים 
‡נונימי.  ב‡ופן  עמ„˙ם  ל‰ביע  יו˙ר  חופ˘יים 
כז‰ ‰ו‡ בעל ‚מ"ח מ‰מרכז ˘ל ‡ח˙ ‰חסי„ויו˙ 

מ‰וו˙י˜ים בענף (30 ˘נ‰), ‰סבור ˘‰מˆב ‰ח„˘ 
ל„ע˙ו  ˘כן  ‰‚מ"חים,  על  חורבן  ל‰בי‡  עלול 
˘ינ˘לו  ‰מופרזו˙,  ב„רי˘ו˙  יעמ„ו  ל‡  מרבי˙ם 
מ‰ם ‡˙ מ‰ו˙ ‰חס„ ˘‰ם פועלים ל‡ורו ומ‰וו‰ 

‰בסיס ל˜יומם.

‰‚ומל  ‰‚מ"ח  מ‰ו˙   ˙‡ מבין  ˘ל‡  מי  "ר˜ 

מור‰ ונ˘ען על ‡ח˙ ‰מˆוו˙ ‰‚„ולו˙  טוב‰ לל‡̇ 
˘ל '‡י˘ ‡˙ רע‰ו יעזורו ול‡חיו י‡מר חז˜', יכול 
ל˘י˜ולים ‰ט‰ורים  ˘יכניסו  כ‡לו,  ˙˜נו˙  ל‰‚ו˙ 
˘י˜ולים עס˜יים ויחייבו מעבר „רך בנ˜ים" – ‰ו‡ 

מסביר בל‰ט.
"˜ר‡˙י ‡˙ ‰טיוט‰ ˘‰ועל˙‰ ו‡˙ ‰מ‚בלו˙ 

˘ל  מ‰‰ון  ˘־10%  למ˘ל  כמו  ‡פ˘ריו˙,  ‰בל˙י 

כ„י  בבנ˜  נזילים  י‰יו  מ‰פי˜„ונו˙  ‡ו  ‰‚מ"ח 

ע˙  בכל  כספם  למ˘וך  ‰פי˜„ון  למו˘כי  ל‡פ˘ר 
 50 למ˘ל  ‰מ‚ל‚לים  ‚„ולים  ב‚מ"חים  ˘יחפˆו. 
חמי˘‰ מיליון יעמ„ו  מיליון „ולר ‰מ˘מעו˙ ‰י‡̆ 
לל‡ ˙נוע‰ בבנ˜ בזמן ˘‡נ˘ים מ˘וועים לעזר‰. 
נ‡לı ל‰˘יב רי˜ם ל‡ מעט פונים וכל ‰ערך ˘לנו 

כ‡ר‚ון חס„ י‡ב„.
"רוב ‰ˆיבור ‰רי חי על ‚מ"חים, ולעי˙ים נז˜˜ 

ל‰לוו‡‰ מעכ˘יו לעכ˘יו, כ„י ל˘לם „מי ˜„ימ‰ 
ול˜בל ‡˙ ‰מפ˙ח ל„יר‰, במ˜ום לבזבז על ˘כר 

(    –   :  )     ? "
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   ? פ  
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˘‰˘י‚ ‰רב  ˘יפ˜ע ‰מוע„ ‰ח„˘  לפני  מ‡„,  ב˜רוב  לפניכם:  ר˘מו 
‚פני עבור ‰‚מ"חים, ˘‰ו‡רך מ‰־15/6 לעו„ מספר ימים/˘בועו˙, י˘˙רך 

יי„ר˘ו  פעילו˙ם  ‰מ˘ך  ˘לˆורך  ‚מ"חים,  בעלי  ˘ל  מ‰ר‚יל  ‡רוך  ˙ור 
ל‰פוך לעמו˙ו˙.

ייר˘מו  יבור,̆  מוס„ו˙̂  ‰ו˘‚‰ עם ‰‡מרי˜נים ‰בי‡‰ לכך̆  ‰‰בנ‰̆ 

מול  ‰רי˘ום   ˙‡ ויס„ירו  ‰ˆיבור)  ל˙ועל˙  (חבר‰  כחל"ˆ  ‡ו  כעמו˙ו˙ 
מ˘ר„ ‰מ˘פטים מול ר˘ם ‰עמו˙ו˙ ומול מס ‰כנס‰, ל‡ ייח˘בו כמוס„ 
פיננסי ול‡ יו‚„רו כבנ˜. ‚ם כיום ר˘ם ‰עמו˙ו˙ ל‡ מנפי˜ ‡י˘ור ˘ל ני‰ול 
˙˜ין ל‚מ"חים ‰מ˙נ‰לים על בסיס פי˜„ונו˙, ב˘ל חוסר ‰ביטחון ‰כלכלי 
ב‰ם, כלומר ‡פילו מעבר לעמו˙ו˙ ל‡ יס„יר ז‡˙ ול‡ יזכ‰ ‡ו˙ם בסעיף 

46 ˘ל זיכוי מ˙רומו˙.

"‰ליך ‰מעבר לעמו˙ו˙ עלול ל‰ימ˘ך ‚ם חו„˘יים ימים וכרוך בל‡ 

מעט פעולו˙ ‰עלולו˙ ל‰יו˙ ‚ורם מעכב" – מ„‚י˘‰ ‰‚ב' ‡בי‚יל וכסלר, 
מנ‰ל˙ עמו˙ו˙ במ˘ר„ רו"ח ˘י˜וביˆ˜י ‰מפרט˙, ל˙ועל˙ ‰˜ור‡ים, ‡˙ 

‰ˆע„ים ‰נ„ר˘ים:

מטרו˙  ‰‚„ר˙  לעמו˙‰,  ˘ם  בחיר˙  ‰עמו˙ו˙:  בר˘ם  ˙י˜  פ˙יח˙   .1

ו‰‚„ר˙ ˙˜נון. י˘ לבחור 7 חברים מייס„ים לעמו˙‰, ˘רובם ‡ינם ˜רובי 
מ˘פח‰. ל‡חר ‡י˘ור ר˘ם ‰עמו˙ו˙ י˘ למנו˙ 2 חברי וע„, 2 חברי וע„˙ 
בי˜ור˙ ו־2 מור˘י ח˙ימ‰. חברי ‰ווע„ וחברי וע„˙ ‰בי˜ור˙ ‡ינם יכולים 
ל˜בל ˘כר בעמו˙‰. לרוב, חברי ‰ווע„ ימונו ‚ם למור˘י ‰ח˙ימ‰. (טיפ: 
לר˘ם  ‰טפסים   ˙˘‚‰ לפני  „ומ‰,  ˘ם  עם  ˙‡‚י„  ˘‡ין  לוו„‡   ıמומל
‰עמו˙ו˙. על מנ˙ ˘ר˘ם ‰עמו˙ו˙ יוכל ל‡˘ר ‡˙ ‰˘ם ‰מוˆע במ‰ירו˙ 

ובכך לחסוך זמן י˜ר).
‰פ˙יח‰ כולל  י˘ ל‰‚י˘ ‡˙ טפסי  מע"מ:  במ˘ר„י  כמלכ"ר  רי˘ום   .2

פוי ל˘נ‰ ‰˜רוב‰, מ‡ו˘ר על י„י רו"ח. ל˙˘ומ˙ לב: ‡˙ ‰טפסים  ˙˜ˆיב̂ 

י˘ ל‰‚י˘ כ˘‰ם ח˙ומים בח˙ימו˙ מ˜וריו˙ בˆירוף חו˙מ˙ ˘ל ‰עמו˙‰ 
‰עמו˙‰. ל‡ור  ומספר  (ע"ר)  סיומ˙  ב˙וספ˙  ‰מל‡,  ˘מ‰   ˙‡ ‰נו˘‡˙ 
י˘  כן,  כמו  ˙˜ינ‰.  חו˙מ˙  ל‰כין  ‰ז„רזו  ‰עמו˙‰,  ‡י˘ור  עם  מי„  ז‡˙, 
לˆרף במסמכים ‡סמכ˙‡ לפ˙יח˙ ח˘בון בנ˜. במס‚ר˙ מילוי ‰טפסים, י˘ 

ל„ווח ‰יכן ממו˜מ˙ ‰פעילו˙ עˆמ‰ (ול‡ ר˜ ‰מ˘ר„ים).
3. רי˘ום כמוס„ ˆיבורי לפי סעיף 9(2) במס ‰כנס‰ – ˘לב ז‰ ני˙ן לבˆע 

ר˜ ל‡חר ‰רי˘ום כמלכ"ר (˘לב 2). ‡ם ‰מוס„ מעוניין ל‰עסי˜ עוב„ים, 
ב˘לב ז‰ – ‰ו‡ יב˜˘ ‚ם פ˙יח˙ ˙י˜ ניכויים.

ול‡  ‰‚„ול‰  ‰‰˙עוררו˙  לפני  ב‰ליכים  ל‰˙חיל  ממליˆ‰  וכסלר 
˘‰חליט  מי  ולכן  מ˜ר‰ ‰ו‡ ‡רוך  בכל  "‰˙‰ליך  ל˘ע˙ ‰‡פס.  ל‰מ˙ין 
(מבחינ‰  יפסי„  ˘ל‡  כ„י  רב‰  בזריזו˙  לפעול  עליו  כעמו˙‰  ל‰יר˘ם 

טכני˙) ‡˙ ‰מוע„".
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„יר‰ (עם ‰בנ˜ ‰ו‡ ח˙ום על מ˘כנ˙‡ ו‡ין סיכוי 
˘יפוˆים  לממן  כ„י  ‰לוו‡‰),  עו„  ממנו  ל˜בל 
בעלו˙  „חופ‰  רפו‡י˙  ‰וˆ‡‰  לˆורך  ‡ו  ˙˜ועים 

‡סטרונומי˙.

"‰י‰ לי מ˜ר‰ ˘ל ‡„ם ˘נ„ר˘ ל‚ייס 25 ‡לף 

‰˘˙ל˙  לˆורך  לפיליפינים  „חופ‰  לנסיע‰  „ולר 
‰מחייבו˙  ‰ח„˘ו˙,  ‰˙˜נו˙  עם  עבורו).  כלי‰ 
מו˜„מ˙,  וטופסולו‚י‰  פרט  בכל  ˘˜יפו˙ 
‡יך  מו˘‚  לי  ו‡ין  ‡פ˘רי  בל˙י  י‰י‰  ז‰ 
נ˙נ‰ל. כיום ‡נחנו בפירו˘ מˆילים ‡נ˘ים 
וז‰ מ˘פט ˘‡ני ˘ומע, ל˘מח˙י, על כל 
לר‡˘  ל˜„ם  נו‰ל  ו˘על. ‡ˆלי ‰י‰  ˆע„ 

כ„י  יל„י‰ם  ˘מ˘י‡ים  ‡נ˘ים  ‰˙ור 

בעלי  לכל  ל˘לם  ויוכלו  לח˙ונ‰  ב˘מח‰  ˘י‚יעו 
‰מ˜ˆוע. ‰˜פ„˙י ל‡ לטרטר ול‡ ל‰כבי„ ב˘‡לו˙ 

כ„י  ומיילים  פ˜סים  „רך  בוˆע  ‰כל  מביי˘ו˙. 
ל˘מור על כבו„ ‰פונים, ˘‚ם כך ח˘ו ‡י נעימו˙ 
בכל ‰˙‰ליך. ו‡ילו ‰פי˜וח ‰מ„ו˜„˜ ל‡ י‡פ˘ר 
‡˙ ‰חס„ ‰ז‰, ˘נע˘‰ ברחמים ומ˙וך ‰˙ח˘בו˙ 

ו‰כר‰ בר‚˘ו˙ ‰לווים".

?    

ל„ע˙ו ˘ל ‡י˘ ˘יחנו, מי ˘מפעיל ‡˙ מכב˘ 
‰מעוניינים  ‰בנ˜ים  ‰ם  ‰זו  למ‰פכ‰  ‰לחˆים 

בחיסול ‰‚מ"חים, לˆורך ˜בל˙ ‰עמלו˙ ו‰ריביו˙ 
יימו˙ ב‰לוו‡ו˙ „רך ‚מ"חים. על ‰„רי˘ו˙  ˘‡ינן̃ 
לפעילו˙ ב˘˜יפו˙ ‡ין לו טענו˙, ˘כן ממיל‡ ‰ו‡ 
י˙ר  ‡בל  ב‰,  וי„וע  ‚לוי  ˘‰כל  כעמו˙‰  פועל 
כך  כ„י  ע„  ‰‰˙נ‰לו˙  על  ל„ע˙ו  י˜˘ו  ‰„רי˘ו˙ 

י„יים  ל‰רים  ממנ‰לי ‰‚מ"חים  לחל˜  י‚רמו  ˘‰ם 

ול‰חליט ˘‰פעילו˙ ‚„ול‰ על יכולו˙י‰ם.
ב‡ולטימטום  ל‰˘יב  בע„  ‰ו‡  זו,  מסיב‰ 
ל‡  ‡ם  ממ˘ל˙י,  במ˘בר  ול‡יים  ‡ולטימטום  על 
ל˘ים  ˆריכים  ‰נמרˆים  "‰ח"כים  נ‰לים.  י‚מי˘ו 
מ˜„מ˙  ‰‰יסטורי˙  ‰פעילו˙  על  מ˘˜לם  כוב„ 
„נ‡ ˘ל ‰‚מ"חים, ˘עלול‰ ל‰יפ‚ע ב„רך ˘כופים 

‡ו˙‰ כיום".

  

‰ח˘˘ו˙ ‰ללו מייˆ‚ים ל‡ מעט בעלי ‚מ"חים 

‰מˆב ‰ח„˘  נים. "‡ין כל ספ˜̆  ‰פועלים ל‡ורך̆ 

יכבי„ מ‡„ על ‰‰˙נ‰לו˙ כי ‰ו‡ כופ‰ על ‰‚מ"ח 
מ‡„  רחו˜‰  מ‰ו˙ו  ˘כל  בעו„  בנ˜  למעין  ל‰פוך 
 10% ל‰ניח  ˘יחייב  ‰˙נ‡י  למ˘ל,  כמו,  ממנו. 
מ‰‰ון בˆ„ (‚ם למי ˘‰ו‡ בעל ‰ון עˆמי ‚„ול ל‡ 
˙מי„ ‰˜ופ‰ ˘לו מל‡‰ בכל ר‚ע נ˙ון)" – מסביר 
‰רב ‡בר‰ם סלונים, בעל ‚מ"ח ו˙י˜ ‰פועל ˜רוב 

‰חסי„י  בעולם  מסו‚ו  ל‚„ול  ˘נח˘ב  ˘נ‰,  ל־30 
בי˘ר‡ל (ס„ר ‚ו„ל ˘ל מעל 20 ‡לף ‰לוו‡ו˙ ר˜ 
בחמ˘ ˘נים ‰‡חרונו˙ עם סטנ„רט ‰לוו‡ו˙ ˘נע 

בין 20 ל־25 ‡לף „ולר ב־40-50 ˙˘לומים).
ו˘על.  ˆע„  כל  על  י‰יו  ל„ע˙ו,  ‰‰˘לכו˙, 

‰˙ורים ל‰לוו‡ו˙ י˙‡רכו בחו„˘ים רבים, ‰יכול˙ 

רבים יימנעו מל‰פ˜י„  ר„ וברור לחלוטין̆  ל‰לוו˙̇ 
ו˘˜ופים  לח˘ופים  ‡ו˙ם  ˘י‰פוך  ב‡ופן  כספם 
‡ˆל ‡נ˘ים מסוימים י‚בר ‰ˆורך  ביו˙ר ע„ כ„י כך̆ 
ל˘רו„,  יוכלו  ‡ולי  ‰‚מ"חים  ‰‡פור.  ל˘ו˜  ללכ˙ 
‡בל ז‰ ילוו‰ ב‰וˆ‡ו˙ רבו˙ (‰יום י˘ לי 6 פ˜י„ים 

ו‡‡לı בברור ל‰‚„יל ‡˙ מספרם ול‰וסיף פעילו˙ 
‰נ‰"ח ח˘בונו˙ ועו„) ובכ‡ב ר‡˘ ל‡ פ˘וט".

ב„בר  על ‰סף ‡˙ ‰טענו˙  סלונים „וח‰  ‰רב 

‰‚ורמים  בˆ„  ‰נזיל  ו‰כסף  ‰עˆמי  ‰‰ון  ‰יע„ר 
"‡ני  ˜יומם.   ˙‡ ומסכנים  ‚מ"חים  ˘ל  ל˜ריס˙ם 
˘ל  לי ‡פילו 2%  ו‡ין  ע˘ורים  ˘לו˘‰  כבר  פועל 
˘‚ל‚ל˙י.  ‰כספים  מחזור  מכל  ‡בו„ים  חובו˙ 
ו‡ף ‡ח„  ל„ור  מ„ור  ˘נ‰  פעילים ‡לפי  ‰‚מ"חים 

מ‰ם ל‡ ˜רס ב‚לל ‰יע„ר ‰ון עˆמי, ‡ל‡ ‡ם כספי 
‰‚מ"ח ‰ו˘˜עו ב˙חומים ‡חרים ו‰˙נ‰לו בחוסר 

‡חריו˙. ‡יפ‰ בעולם עו„ ‡פ˘ר ל‰לוו˙ כסף בלי 

בב"ב  בירו˘לים,  מ‡˘ר   ıחו חס„  וב˙נ‡י  ריבי˙ 
ובבורו־פ‡ר˜? לכן ˆריך ל‰י˘מר מלחולל ˘ינויים 

„רמטיים ˘יסכנו ‡˙ ‰מפעל ‰ז‰" – ‰ו‡ מסכם.

'  ' 

‰ו‡  ‰ח„˘ו˙  מ‰˙˜נו˙  ‰עי˜רי  "‰ח˘˘ 

רווי  ˘‰פי˜וח  ריביו˙.  בלי  לבנ˜  ˘נ‰פוך 
‰בירו˜רטיו˙ י‰פוך ‡ו˙נו ל‚וף פיננסי בחסו˙ ר˘ם 

‡ו˙נו   ıיי‡ל˘ ב‡ופן  ‰בנ˜ים  ומפ˜ח  ‰עמו˙ו˙ 

בכל  ול˘˙ף  (ו„"ל)  „ור˘  לכל  ‰לוו‡ו˙  ל‰עני˜ 
ל‰לוו‡‰  ˘‰ובילו  ו‰‚„ולים  ‰˜טנים  ‰˘י˜ולים 

על  פ˙‡ום  וי˙בססו  ‰מסוים  בסכום  מסוים  ל‡„ם 
י˜ולי חס„  ˘י˜ולים מנ‰ליים ופרוˆ„ור‡ליים ול‡̆ 
ט‰ור כפי ˘‰ור‚לנו" – מˆייר ב‡וזנינו בעל ‚מ"ח 
‚„ול בעולם ‰ליט‡י ‡˙ ‰˙מונ‰ ‰˘למ‰ ברב„ים 

‰כי ע„ינים ˘ל‰.

˘נים  ל‡ורך  ‚מ"ח  ונו˘ם  חי  ˘ל‡  מי  ל„ע˙ו, 
רוˆים  "‰ם  ‰מ‰פך.  ‚ו„ל   ˙‡ ל‰בין  י˙˜˘‰ 
לו˘י מ˘כור˙, ו˘‚ם  רוי‰) י‚י˘ו̇  ˘‰ערבים (רי˘̂ 

עוˆמ˙ו  לוו„‡ ‡˙  ח˘בון  ו„פי  מ‡זן  י‚י˘  ‰לוו‰ 

‡ו חול˘˙ו ‰כלכלי˙. ˘ננמ˜ לפי מ‰ ‰חלטנו ל˙˙ 
לפלוני 5,000 ˘˜ל ול‡למוני 10,000, בעו„ ˘י„וע 
מו‚„רים  ˘‡ינם  כללים  לפי  פועלים  ˘‡נחנו  לכל 
על  ל‰˜˘ו˙  ˘פחו˙  מ‰  כ„י  בספר ‰חו˜ים ‰יב˘ 

‰ˆיבור ול‰˜ל על ‰לווים".

פחו˙  ‰י‡  ‰‡חרים  ו˘ל  ˘לו  ‰‰˙נ‚„ו˙  לכן, 
ברוב„ ‰‚˘מי ויו˙ר בפן ‰רוחני. "‡ין לנו ‰˙נ‚„ו˙ 
‡בל  מ„ווחים,  כספים  ב‡מˆעו˙  ר˜  ל‰˙נ‰לו˙ 
‚מילו˙  ˘ל  ‰‰˙נ‰לו˙   ˙‡ נ‡ב„  ‰ח„˘‰  ב„רך 
למוס„  וני‰פך  ובמ˘מע‰ ‰עמו˜  כפ˘וט‰  חס„ים 

פיננסי, טכנו˜רטי וחסר ר‚˘" – ‰ו‡ מח„„.
ל‰פ˜י„ 600 ‡לף  כ„י  מ‚יע  מי˘‰ו  "לפעמים 

מחל˜ים  ‡נחנו  ובינ˙יים  בלב„,  ליומיים  ˘˜ל 

‰כסף  עם  בליל‰  לי˘ון   ‰˘˜ למפ˜י„  כי  ‡ו˙ו, 
„בר  בכל  מ˙בוננים  ‡נחנו  חס„.  ז‰  ו‚ם  ‡ˆלו 

מזווי˙ ‡חר˙ ו‰פעילו˙ ˘לנו ‡יננ‰ פיננסי˙ במובן 
‰ר‚יל, ˘מב˜˘ים עכ˘יו ˘‰י‡ ˙‰י‰. ‰כל מ˙נ‰ל 

מי ˜ו„ם  כולל  ˘ו"ע,  ולפי ‰לכו˙  רבנים  ב‰כוונ˙ 
‚ם ‡ם י˘ לנו ‡ופˆי‰ לפעולו˙  ב‰לוו‡‰ למי, כך̆ 

˘י‚„ילו רווחינו ‡יננו מ˙ח˘בים ב‰ן.
ל‚רום  ‰עלולים  ‰ח„˘ים  ‰מ‰לכים  "לכן 

מר˙יעים  כ‰  חס„  ˘ל ‡ר‚ון  מ‰עוˆמ‰  ל‡ב„  לנו 
וס„ר.  ל‡ר‚ון  מ˙נ‚„ים  מבחינ˙נו. ‰‚מ"חים ‡ינם 
‡ופן   ˙‡ ל‰ם  ל‰כ˙יב  לניסיון  מ˙נ‚„ים  ‰ם 

"‰חו˜ ‰ח„˘ ‰מחייב ‡˙ ‰‚מ"חים ל‰פוך לעמו˙ו˙ יסייע 

ל‰ם לי˘ון טוב יו˙ר בלילו˙" – סבור ‰רב ‡רי‰ ליבוביı, מנ‰ל 
‚ם  מ˘מ˘   ıליבובי ‰רב  במו„יעין־עילי˙.  ˘מ˘ון"  "י„  ‚מ"ח 

כיועı כלכלי ומלוו‰ מ˘פחו˙ ב˙‰ליך ני‰ול ח˘בון נכון.
‚רס˙   ˙‡ ˘‰ˆי‚  ליט‡י  כנˆי‚  בלט  ‰ו‡  ‰‚מ"חים  בכנס 
˘ו˜ל  ‰ו‡  כיום,  ‰מו„‡‚ים.  ‰‚מ"חים  בעלי  ל‰ר‚ע˙  ‰"בע„" 

‰כללים  בע˜בו˙ ‰פניו˙ לפ˙וח עמו˙‰ לני‰ול ‚מ"חים עבור ‡לו̆ 
‰ח„˘ים מר˙יעים ‡ו˙ם ‡ו ל‡ בנויים לכוחם ולעיסו˜י‰ם.

˘נ˙יים  לפני  ‰פך  ˘נ‰,   15 מז‰  ‰פעיל  ˘מ˘ון",  "י„ 
מול ‰מפ˜י„ים  מל‡  ביטחון  ל„בריו,  לו,  ˘‰עני˜  מ‰  לעמו˙‰, 

ומ˜טין ‡˙ ‰סיכונים.
"פעילו˙ עˆמ‡י˙ ˘ל‡ ˙ח˙ עמו˙‰ ווע„˙ בי˜ור˙ מחייב˙ 

בועים מטעם רו‡‰ ח˘בון מ‡פ˘ר˙ ‰˙נ‰לו˙  ‰מנפי˜‰ „ו"חו˙̃ 

עלול‰ ל‰וביל לנפילו˙.  ל‡ ‡חר‡י˙ 'בין לבין' עיסו˜ים ‡חרים̆ 
רבים  ‚ו„ל  בס„רי  כספים  ‡ˆלם  ˘‰ופ˜„ו  ‚מ"חים  על  לי  י„וע 
ר˜  רווחים,  יי˘‡  ˘ל„ע˙ם  בעס˜  ל‰˘˜יע  ‰חליטו  ˘‰בעלים 

מי„ מˆליח וכ˘‰כסף ל‡ חוזר למפ˜י„ים ו‡ין כל  ˘‰‰ימור ל‡̇ 

‚ורם מפ˜ח, ‡ין מי ˘יספו‚ ‡˙ ‰נז˜".

'   '

‰רב ליבוביı ל‡ מ˙עלם מ‰ח˘˘ו˙ ומ‰בעיו˙ ‰ל‡ פ˘וטו˙ 

˘יעורר ‰חו˜ ‰ח„˘: "ז‰ עלול ל‰וביל למכ˙ מוו˙ ל‚מ"חים, 
בני‰ול  לפן ‰‰לכ˙י  מעבר  „רך ‰בנ˜ים,  ר˜  ל‰˙נ‰ל  ˘יי‡לˆו 
פ˙רונו˙  למˆו‡  ˘יˆטרכו  מזומן  ‡פ˘רו˙  בלי  „ולרי˙  ˜ופ‰ 

ל‰˙מו„„ו˙ עם בעיי˙ ‰ריביו˙ ‰כרוכו˙ ב‰.
‰‰וˆ‡ו˙  ב˘ל  מע˘י  ‡ינו  לעמו˙‰  ‰מעבר  מ‰ם  "לרבים 

מי„‰  ‡מו˙  לפי  ‰עמו˙ו˙  ני‰ול  וכללי  ‰‚„ולו˙  ‰כספיו˙ 

˘˜ופו˙ ו˘וויוניו˙. ‰מעבר לעמו˙ו˙ יחייב לנמ˜ כל „חיי‰ ˘ל 
לוו‰ וכל ‰חלט‰ ˘˙יע˘‰ ‚ם במ˜רים מיוח„ים.

"בנוסף, ‰ו‡ יחסל ‡˙ ‰‰˙נ‰לו˙ במזומן ועם מטבע „ולרי, 

‰נח˘ב יו˙ר יˆיב, ו‰מ˘מעו˙ ˙‰י‰ ˘מעבר לעלויו˙ ˘ל רו"ח, 
מנ‰"ח ח˘בון ו„מי ‡‚ר‰, ˘י˙ווספו ב‚לל חו˜ ‰עמו˙ו˙ ברמ‰ 
˘ל 60 ‡לף ˘˜ל מˆטברים ל˘נ‰ ב‚מ"חים ‰‚„ולים, ‰‚מ"חים 
בסכומים  עמלו˙  ˘יפ˜י„ו  ב‚ין ‰כספים  לבנ˜ים  ל˘לם  יי‡לˆו 
˘ל „ולרים  רבים  ליכול˙ם! ‚מ"חים  מעבר  ˘‰ם  מ‡„,  ‚בו‰ים 

 150 בין  ˘ל  מסכום  ל‰יפר„ ‡וטומטי˙  כל ‰פ˜„‰  עם  יי‡לˆו 
‰ו‡  ‰נז˜   ˙‡ לספו‚  מ‰מפ˜י„  יב˜˘ו  ‰ם  ו‡ם  „ולר  ל־200 

יח˘וב פעמיים על כל ‰עס˜‰..."
רובם  ו‰‚מ"חים  ‰ר‚לים  ב˘ינוי  מ„ובר  „בר  ˘ל  "בסופו 

‰נז˜.  על  עול‰  ב‰ם  ˘‰˙ועל˙  ‰ללו,  ב˙˜נו˙  יעמ„ו  ככולם 
˘כן ‰מטר‰ ‰עי˜רי˙ ‰י‡ ל‰בטיח ˘כספי ‰מפ˜י„ים ל‡ יפלו 

פי˜„ונו˙   100% על  ˘מבוסס  ˘מי  ‰‰י‚יון  על  מ˙בסס˙  ו‰י‡ 
בלי ‰ון עˆמי עלול ל˜רוס ול‚רור ‡חריו ‡˙ כל ‰לווים" – סבור 
‰ס„ר˙  ˘ל  ‰‡חרונ‰  ‰˙חנ‰  ‰ם  "‰‚מ"חים   –  ıליבובי ‰רב 

לסוף  ‰˘‡ירו  ‡ו˙נו  ‰בנ˜ים.  וע„  מ‰ˆ'יינ‚'ים  ‰מערכו˙  כלל 
‰ר˘ימ‰ ו‰י‰ לנו מרווח נ˘ימ‰ לעכל ‡˙ ‰מ‰פך".

   

כ‰:  ע„  ‰ועל˙‰  ˘ל‡  מ‰ו˙י˙  זווי˙  מ‡יר   ıליבובי ‰רב 

במחלו˜˙  ˘˘נוי‰  ‰‚מ"חים,  ‚ל‚ולי  ˙ופע˙  כי  ‰טוענים  "י˘ 
ומ‚ונ‰ בפני עˆמ‰, ‰י‡ ˘‡חר‡י˙ לחל˜ מ‰נפילו˙ ‰כלכליו˙ 
בˆיבור. ˘כן ‰י‡ מייˆר˙ ‡˙ ‰מענ‰ מר‚ע לר‚ע עבור ‰חלטו˙ 
˘ל‡  מסו„ר˙  מערכ˙  „ע˙.  ב˘י˜ול  נע˘ו˙  ˘ל‡  ספונטניו˙ 
פרוט˜ˆי‰  על  ל˜רובים,  ˘כנים  בין  חברו˙  על  מנו‰ל˙  ˙‰י‰ 
‡ו לחı ˘מפעיל ‰לוו‰, ˘˙ˆריך רי˘ום מסו„ר וב˜˘‰ ר˘מי˙ 
לפי ‰נ‰לים, ˙וביל ל‰˙נ‰לו˙ כלכלי˙ חר„י˙ יו˙ר טוב‰. כבר 
ול˜בל  ‰‚מ"ח  לבעל  לעכ˘יו  מעכ˘יו   ıל˜פו י‰י‰  ני˙ן  ל‡ 
מ˙נ‰  ‡ו  נופ˘  חביל˙   ,ıחפ רכי˘˙  עבור  ‰סכום   ˙‡ במ˜ום 
˘רוˆים ל‰פ˙יע ב‰ וימי ‰‰מ˙נ‰ ע„ ל˜בל˙ ‰‡י˘ור ול‰ס„ר˙ 
˘ל  מח„˘  לליבון  חס„  ˘ל  זמן  פר˜  יעני˜ו  ‰'טופסולו‚י‰' 

ב‡ו˙‰  ˘וב ‡˙ ‰יוזמ‰  ל˘˜ול  יבי‡ ‡˙ ‰‡„ם  ˘‡ולי  ‰עניין, 

˙˜ופ‰ בחייו".
ל‡נ˘ים  י‚רום  כי ‰בל‚ן ‰בירו˜רטי  י˘ ‰טוענים  ז‡˙,  בכל   

יפ‚ע בפעילו˙ ‰ענפ‰. ל‰רים י„יים ולוו˙ר על פעילו˙ ‰חס„, מ‰̆ 
˙ע˘יי˙   ˙‡ י˜טין  ב‰כרח  ל‡  לעמו˙ו˙  ‰מעבר  ל„ע˙י 
‰חס„, ‡ל‡ יבי‡ ליו˙ר מ˙ינו˙, ˘˙‰י‰ טוב‰ ‚ם ללווים. י˙כן 

בר‚ע  „ור˘  לכל  ‰לוו‡ו˙  ˘נו˙נים  ‰‚מ"חים  ˘ל  ˘‰זמינו˙ 
ו‰ˆורך  מכ˘ול"  ˙י˙ן  ל‡  עיוור  "לפני  ˘ל  ב‚„ר  ‰י‡  ‰פניי‰ 

מ‰‰לוו‡ו˙  ‚„ול  נ˙ח  ל‰ורי„  י‡פ˘ר  מסו„ר˙  ב˜˘‰  ב‰‚˘˙ 
‰נול„ו˙ מר‚ע לר‚ע. ‰ו‡ יחייב ‡˙ בעלי ‰‚מ"חים ליי˙ר מ˙ינו˙ 
ומבחינ‰ מסוימ˙ י‰פוך ‡˙ ‰חס„ ל‚„ול יו˙ר ממ‰ ˘‰ו‡ כיום.

כמו  ו‰נ‚י˘,  עולם ‰‚מ"חים ‰זמין  על ˜ריס˙  ˘מ„בר  "מי 

 – ıו‡ ‰י‰, ל‡ מˆי‚ ‡˙ ‰˙מונ‰ נכון" – מסכם ‰רב ליבובי‰˘
ובמ˙ן  ב‡מפ˙י‰  בחיוך,  ‚ם  לפעמים  "˘כן ‰חס„ ‰עי˜רי ‰ו‡ 

עˆ‰ טוב‰ ו‡ו˙ו ‡פ˘ר לע˘ו˙ ‚ם במס‚ר˙ עמו˙ו˙, ˘מטבען 
‰ן מסורבלו˙ יו˙ר. מבחינ˙י, ‚ם ‰ח˘יב‰ ˘מעבר, כיˆ„ למנוע 
על  לוו˙ר  יכול  כ˘‰ו‡  ‡ו  מ˘‚˙  י„ו  כ˘‡ין  ל‰לוו˙  מ‰‡„ם 

‰‰לוו‡‰ ˘˙כניס ‡ו˙ו לסחרור כלכלי, ‰י‡ חס„.

"כיועı כלכלי ‡ני מר‚י˘ ˘‰חס„ ‰‚„ול ביו˙ר ‰ו‡ ל‚רום 

מ‰˙לו˙  ‡ו˙ם  ול˘חרר  ‰‚מ"חים  לכספי  ל‰ז„˜˜  ל‡  ל‡נ˘ים 
˘יפח˙  וככל  כלכלי˙  עˆמ‡ו˙  ˘ל  למˆב  ל‰‚יע  ב‰לוו‡ו˙. 

‰ˆורך ב˘ירו˙י ‰‚מ"חים כך נ„ע ˘עלינו על „רך ‰מלך".

   :   "
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‡ו˙ו  ˘‰וביל  מ‰   ˙‡ מסכם  ‰ו‡   – ‰‰˙נ‰לו˙" 

ו˘כמו˙ו לˆ‡˙ חוˆı נ‚„ ‰מ‰לכים ‰ח„˘ים טרם 
נו„ע על ‰"˙י˜ונים" ˘‰ו˘‚ו.

' פ   ' 
כל  כ˜ו„ר˙  רו‡ים ‡˙ ‰˙מונ‰  כולם  ל‡  ‡בל 

ל‰˙מ˜„  לנו  מˆיעים  רבים  ‚מ"חים  מנ‰לי  כך. 
˘כ‰  לב˜ר‰  ˘יובילו  ‰˙˜נו˙,  ˘ל  ‰מל‡  בחˆי 
˘‰י‰  ‰ביטחון,   ˙‡ ויעני˜ו   ıפרו‰ לענף  נחוˆ‰ 
ו˜רסו  ‰˙מוטטו  ב‚ינו  למפ˜י„ים.  ‰יום  ע„  חסר 

‚מ"חים ל‡ מעטים.

‰רב ‡רי‰ לייבו˘ רייך, ‰ו‡ מנ‰ל מפעל ‰חס„ 

‰‚מ"ח ‰נו„ע  ˘נ‰,   21 מז‰  רחמים"  חיים  "˘פע 

˘ל ‰‡„מו"ר  עפ"י ˆוו‡˙ו  ˘‰ו˜ם  ב˜‰יל˙ ˆ‡נז 
מפעליו  לכל  ˘מעבר  זיע"‡,  חיים"  ‰"˘פע 

וכו')  לני‡„ו  בי˙ ‰חולים  ‰כבירים (מפעל ‰˘"ס, 

פעל ‚„ולו˙ ונˆרו˙ לסייע לˆעירים ‰רוˆים לרכו˘ 
˘ני  יכולים  (כיום  בכבו„  ל‰ינ˘‡  ˘יוכלו  „יר‰ 
‰ˆ„„ים ל˜בל ‰לוו‡‰ ˘ל 120 ‡לף ˘˜ל, 60 ‡לף 

לכל ˆ„ ב‰חזרים נמוכים ˘ל 5,000 לחו„˘), ‰ו‡ 
‰‚מ"חים  לסער˙  י˘ירו˙  ˘˜˘ורים  מ‡לו  ‡ח„ 

כבר  ‰חו˜  ‚ל‚לי   ˙‡ ל‰ניע  ˘‰חל  מי  ‰‡חרונ‰, 

לפני ˙˘ע ˘נים.
מיוזמ˙ו  רייך  ‰רב  מ˙נ‰ל  ˘נ‰  כ־15  מז‰ 
בע˜בו˙  ˘נים,  כ־9  ˘לפני  ע„  כעמו˙‰, 
˘ל  ‚„ול‰  טלטל‰  עבר  פעילו˙ו,  ‰י˜פי 
בי˜ור˙ עומ˜ ‚„ול‰ מטעם ר˘ם ‰עמו˙ו˙, 
ממו˘כים  לחילופי „ברים  ˘‰וביל‰ 
עלי‰ם  ˘‡יים  י˘ר‡ל,  בנ˜  בין 
רי˘יון  י˜בלו  ל‡  ‡ם  ס‚יר‰  בˆו 
מכך  ‰מ˘˙מע  כל  על  בנ˜‡י, 
 30 מעל  כי  ˜ובע  ‰בנ˜‡ו˙  (חו˜ 

פי˜„ונו˙ ˘מחזי˜ ‰‚מ"ח ‰ופכו˙ 
‡ו˙ו ל˜ט‚ורי‰ ˘ל בנ˜).

ובסיועו  ב˘ע˙ו ‡ל ‰כנס˙,  ‰סיפור ‰˙‚ל‚ל 

‰נמרı ˘ל ‰רב ‚פני ניסו ל‰עביר חו˜ מ‚וב‰ ע"י 
מ‡פ˘ר לבעלי פי˜„ונו˙  ‰נ‚י„ „‡ז, סטנלי פי˘ר,̆ 
˘ל  בסופו  חס„.  כמוס„  ‡ל‡  כעס˜  ל‰יח˘ב  ל‡ 
‰‚"מחים  בעלי  ע"י  במ‰מורו˙  ‰חו˜  נ˙˜ל  „בר 

‰‡חרים ול‡ יˆ‡ ‡ל ‰פועל. ‰‚מ"ח ˘ל ‰רב רייך 

מח„  ‰ˆליח ל˜בל ‰י˙ר מטעם מ˘ר„ ‰מ˘פטים,̆ 

ל‡ מ‡פ˘ר לו ני‰ול ˙˜ין ומ‡י„ך ל‡ מפעיל נ‚„ו 
עם ‰‡י˘ור ‰סו˙ר ‰ז‰ ‰ו‡  מערכ˙ ‰‡כיפ‰.   ˙‡

ו‰‚מ"חים ‰‡חרים עוב„ים ע„ ‰יום ו‰יע„ר ‰ני‰ול 
‰˙˜ין מחולל, ל„בריו, ל‡ מעט ˜˘יים ˘מבחינ˙ו 

ע˘ויים ל‰יפ˙ר ב‡מˆעו˙ ‰חו˜ ‰ח„˘.
לחו˜  מ‡„  „ומ‰  ‰נוכחי  ‰‚מ"חים  "חו˜ 

˘חו˜˜נו ‡ז ו‰ו‡ בסך ‰כל מס„יר ‡˙ ‰ענף ו„ור˘ 
ני‰ול ˙˜ין „רך ר˘ם עמו˙ו˙ (ע„ סכום מסוים) ‡ו 
„רך בנ˜ י˘ר‡ל (בסכומים ‚בו‰ים יו˙ר כמו ˘לנו) 

ב˙מור‰ לזיכוי ‰חזרי מס ל˙ורמים, לפי סעיף 46. 
 – ‰‰טב‰"   ˙‡ י˜בל  ל‡  בכללים  יעמו„  ˘ל‡  מי 
מˆי‚ ‰רב רייך ‡˙ ‰˙פיס‰ ˘‰בי‡ ‚ם בכנס מנ‰לי 

‰‚מ"חים, ˘חל˜ם מחו נ‚„ו בכל ˙ו˜ף.

˘ל  במˆב  ˘‡נחנו  ˜ו„ם  ל‰בין  "ח˘וב 

‰בנ˜ים,  כי  בחיר‰  יכול˙  כ‡ן  ‡ין  בריר‰.  ‡ין 
˘ל  בˆילם  ומ˙נ‰לים  ‰כנס‰  מס  ל˘ומרי  ˘‰פכו 

למ‰לך  ˘י˙נ‚„  למי  י‡פ˘רו  ל‡  ‰‡מרי˜נים, 

ב‰ם.  ל‰ילחם  ‡ופˆי‰  לנו  ו‡ין  לעבו„  ל‰מ˘יך 
במ˜ביל, י˘ לחו˜ ‰ז‰ מעל‰ ‚„ול‰ ˘ל ‰˙נ‰לו˙ 
פי˜וח  ב‰  ˘י˘  עמו˙‰  לכולם.  ˘טוב‰  מבו˜ר˙ 
על כל ˘˜ל ו‰י‡ מ‚י˘‰ מ‡זנים ˘נ˙יים, מחויב˙ 
˜ט ‰ן  מעני˜̆  לפעול ב˘י˜ול „ע˙ ובז‰ירו˙, מ‰̆ 
למפעל ˘ל‰ ו‰ן למפ˜י„ים, ˘ל‡ יח˘˘ו ל‰פ˜י„ 

סכומים ‚„ולים ˘ל ירו˘ו˙, פנסיו˙ וכ„'.
בבלבול  כרוכ‰  ‰עמו˙‰  ‰˙נ‰לו˙  נכון,  "‡ז 

‰„רך  זו  ‡בל  כספיו˙,  וב‰וˆ‡ו˙  בירו˜רטי  מוח 
ו‰עו˜ˆים  ‰‚מ"חים  ˜ריס˙  סיפורי   ˙‡ למנוע 
ב‡ר‰"ב  ‚„ול  ‚מ"ח  ˘ל  מ‰ם,  ‡ח„  ‰י„ועים. 
‡ח„  יום  ˜רס  מיליונים,  ו‚ל‚ל  ˘נ‰   50 ˘‰˙נ‰ל 

ב‚לל ‰יע„ר ‰ון עˆמי. ב„רך ‰ח„˘‰ ני˙ן ל‰בטיח 
˘ז‰ ל‡ י˜ר‰".

ל„ע˙ו, ‡ין מנוס כי ‡ם ליי˘ר ˜ו עם ‰ר˘ויו˙ 
כ„י ל‰פוך ‡˙ ‰מר למ˙ו˜. "י˘ ‰מנסים ל‰ˆי‚ ‡˙ 
‰חו˜ ‰ז‰ כ‡נטי חר„י, ‡בל ל„ע˙נו זו ל‡ ‰נ˜ו„‰ 

כלל. ‡ם נ˘כיל ל‰˙‡‚„ ול‚ב˘ ‡חי„‰ בע„ ‰חו˜, 
י˜ון נ˜ו„ו˙ בעיי˙יו˙ ו‰˜ל‰ ב˙נ‡י ‰סף, נˆ‡  ˙וך̇ 
ל‡פ˘ר  כל  ˜ו„ם  ˆריכ‰  מˆי„‰  ‰מ„ינ‰  נ˘כרים. 
למי ˘י˘˙ף פעול‰ לפ˙וח „ף ח„˘, בלי לבחון ‡˙ 
‰עבר ול„˜„˜ על מ‰ ˘ל‡ ‰˙נ‰ל ל„ע˙‰ כ˘ור‰, 

 ˙‡ ˘יפ˘טו  ו‰כוונ‰   ıייעו מרכזי  לפ˙וח  ובנוסף 
לעבור  ‰‚מ"חים  למנ‰לי  וי‡פ˘רו  ‰בירו˜רטיו˙ 

‰ˆ„„ים  כל  וכך  ב˜לו˙.  ‰ר‡˘ונו˙  ‰מ˘וכו˙   ˙‡

יˆ‡ו מרוˆים".

 "  80%
כ‡מור  ˘עמ„‰  ˘י˜ובˆ˜י,  ‡בי‚יל  ‰‚ב' 

מ‡חורי כנס ‰‚מ"חים ‰‡חרון, סבור‰ ˘בסופו ˘ל 
„בר מ„ובר ב˙‰ליך ˙ו„ע˙י ˘ל ס„ר ו‡ר‚ון, ˘‡ם 

בעלי ‰‚מ"חים יס‚לו ‡ו˙ו ‰ם יפי˜ו ממנו ˙ועל˙ 
‚„ולים  ‚מ"חים  מעט  ל‡  כר‡י‰  מˆי‚‰  רב‰. ‰י‡ 
ורחו˜ים  מיוזמ˙ם  לעמו˙ו˙  ˘כבר ‰פכו  ומוכרים 

מ˜ריס‰ טכני˙ ‡ו כספי˙.
‰‚מ"חים  מבעלי  מחˆי˙  לעכ˘יו  "נכון 
‡ני  ‡בל  בו,  מˆ„„ים  ומחˆי˙  למ‰לך  מ˙נ‚„ים 
 ˙‡ י˘ר„ו  מ‰‚מ"חים  ˘־80%  וסבור‰  ‡ופטימי˙ 

לˆיבור  ‰˙נכלו˙  מניע  כל  מ‡חוריו  ˘‡ין  ‰מ‰לך 

‰חר„י ו‰ו‡ מ‰וו‰ כורח ‰מˆי‡ו˙", ‰י‡ מסביר‰, 

רוח  מ˙וך  לˆיבור  ˘‰לוו  חס„  ˘בעלי  נכון  "‡ז 

וי˘  עס˜,  למעין  ל‰פוך  פ˙‡ום  נ„ר˘ים  ‰˙נ„בו˙ 

ל‰˙˜זז  ‰‚מ"חים  יכול˙  חוסר  ˘ל  חסרונו˙  ‚ם 

לבˆע ˜יˆורי „רכים  בעבר, ‡ו  ˘ע˘ו  כפי  ביני‰ם, 
 ˜'ˆ (כל  ‰ב‡  ללוו‰  י˘ירו˙  פי˜„ון  ‰עבר˙  ˘ל 
 ˙‡ ˘מסרבל  מ‰  ועמל‰),  רי˘ום  מע˙‰  יˆריך 
‰‰˙נ‰לו˙ מ‡„ ועלול ‡פילו ל‚רום לפרי˘˙ חל˜ 

'‰‡יום  ‡בל  לכך,  בנויים  ˘ל‡  ‰‚מ"חים  ממנ‰לי 
‰נוכחי,  בעי„ן  בריר‰.  לנו  מו˙יר  ל‡  ‰‡מרי˜ני' 

מעולם  ל‰˙‚ל‚ל  עלולים  מ„ווחים  ל‡  כספים 
˙˘˙ף  ל‡  י˘ר‡ל  ו‡ם  בו,  נלחם  ˘‰עולם  ‰פ˘ע, 

˙כניס  ‡ר‰"ב  חו˜.  כמ„ינ˙  ˙וכר  ל‡  ‰י‡  פעול‰ 
ו˙חסום  ו‡יר‡ן  לוב  עם  ‰˘חור‰  לר˘ימ‰  ‡ו˙‰ 

‡˙ ‰עס˜ים עימ‰".

עמו˙ו˙  מחל˜˙  מנ‰ל˙  וכסלר,  ‡בי‚יל  ‰‚ב' 

במ˘ר„ רו"ח ˘י˜וביˆ˜י מי˘ור ח˘בו˙, רו‡‰ ‚ם 
‚מ"חים  י˘נם  ˘כן  ‰ח„˘.  בחו˜  ‰‡ור  מעט   ˙‡

ב‚ירעונו˙  מˆויים  ‡ו  פירמי„‰  ב˘יט˙  ‰פועלים 

כספיים, ע˜ב ‰˙נ‰לו˙ ל‡ מסו„ר˙ ‰נע˘י˙ כב„רך 
˘ימו˘  כ„י  ˙וך  ‡חרים  רבים  עיסו˜ים  בין  ‡‚ב 

בכספי ‰‚מ"ח לע„ מטרו˙. ‚ם ‡ם ‡ינם מ˙ייחסים 
עס˜י  ‡˜טיבי  ני‰ול  מˆריך  ‰‚מ"ח  ככז‰,  ‡ליו 

˘מˆריך י„ע כלכלי ˘‡ין לכל ‡ח„, ו‡ם ‰ו‡ פועל 
ב‡ופן חובבני עלולו˙ ל‰יווˆר בעיו˙.

‰‚ב' וכסלר נ˙˜ל‰ ב‰ ל‡חרונ‰:  ‰נ‰ „ו‚מ‰̆ 
‰י‰  ˘מ„ובר  וטען  ל‚מ"ח  כסף  ˘‰פ˜י„  ‡„ם 

בסכום ˘ל 4,000 „ולר, בעו„ ‰מלוו‰ ר˘ם 4,000 
ו‡ין  ˘נים  מספר  לפני  ˘ל  סיפור  על  מ„ובר  ˘˜ל. 

מסו„ר.  רי˘ום  ‰יע„ר  ב‚לל  ˆו„˜  מי  ל„ע˙  „רך 

וˆריך  ‰'ˆעטלך'  בעי„ן  ל‡   2016 ב˘נ˙  "‡נחנו 

מסכמ˙   – ‰ח„˘ו˙"  ‰‰˙פ˙חויו˙  עם  ל‰˘לים 
ול‰יר˘ם  למ‰ר  לˆיבור  ומˆיע‰  וכסלר  ‰‚ב' 

‰˘י"ן  ˘ע˙  ˘ל  ‰‚„ול‰  ‰בעיר‰  לפני  כעמו˙ו˙ 
(פירוט במס‚ר˙).

פ 
ו‰˙ייˆב  ‰˜ור‰  לעובי  ‚פני  ‰רב  נכנס  לול‡ 
חוˆı מול מ˘ר„ ‰‡וˆר ‰זועם, כ„י לזעו˜ ‡˙ זע˜˙ 
‰˙פוˆו˙  י‰„ו˙  ˘ל  ‰מפו‡ר  ‰מוס„  ‰‚מ"חים, 

ו‰ב‰יר  ו„‡ו˙,  וחוסר  טלטל‰  בפני  ‰ניˆב  כול‰ 
ע„  לפי „רי˘˙ ‰‡מרי˜נים  בח˜י˜‰  ימ˘יך  ל‡  כי 
‰בנ˜ים  ‡י‚ו„  ‰‡וˆר  מ˘ר„  ע"י  ‰עניין  ˘יוס„ר 

ומ˘ר„ ‰מ˘פטים, מי יו„ע ‡נ‰ ‰יינו ב‡ים.
˘ני‰ל  מ‰„יון  ˆ‡˙ו  עם  ‰˘בוע,  ˘ני  ביום 
ב˘ורו˙:  ‡י˘  כמעט  מעו„„,  נ˘מע  ‰ו‡  בנו˘‡ 
"‡ני מ˜וו‰ ˘לחו˜ ‰פט˜‡ יימˆ‡ פ˙רון ו‚ם חו˜ 

‰בנ˜‡ו˙ י˙‚מ˘ לטוב˙ ‰‚מ"חים, ‰ˆלחנו ל„חו˙ 

˘בועו˙  מספר  בעו„  ל‰ס„ר ‰‚מ"חים  ‡˙ ‰מוע„ 

(‰‰סכם מ˜יı 2014 ‡מור ‰י‰ לחול בסוף ספטמבר 

מ‰‚מ"חים  ‰‡יום   ˙‡ ל‰סיר  וכן  ר.‚.)   –  2016

לו ‰פ˜„ו˙  ˘י˘  ‚מ"ח  ר˜  כי  נ˜בע  ˘כן  ‰˜טנים. 

˘ל מעל 50 ‡לף „ולר ממפ˜י„ ‡ח„ ייח˘ב מוס„ 
מי  וכן  ˆיבור,  מוס„  ˘ל  ‡י˘ור  ויˆטרך  פיננסי 
ייכנסו  „ולר. ‰˘‡ר  מיליון   50 ˘ל  נכסים  לו  ˘י˘ 
ל˜ט‚וריי˙ '‚מ"ח זעיר', ו‡ם י‰י‰ ל‰ם ˙ˆ‰יר ˘ל 
ל‰˙נ‰ל  יוכלו  ל„ברים, ‰ם  ˘יי˙ן ‡סמכ˙‡  רו"ח, 

לל‡ ח˘˘ מ‰פט˜‡.
ל‰‚י˘  יוכלו  ‰‚„ולים  ‰‚מ"חים  "במ˜ביל, 

כמוס„  ייח˘ב  ˘ל‡  ˆיבורי  מוס„   ,(2) ל־9  ב˜˘‰ 
מסכם  ו˜בוע",  זמני  ל‰ס„ר  פועלים  פיננסי. ‡נחנו 
‰רב ‚פני ‡˙ ‰˘ינויים ˘‰וביל ‡לי‰ם, ‡˘ר י‰פכו 

‡˙ ‰חו˜ים ‰ח„˘ים ליו˙ר י˘ימים ונוחים. ‰ב˘ור‰ 

מ‡וימים  ל‡  כבר  ‰˜טנים  ˘‰‚מ"חים  כר‚ע  ‰י‡ 
ו‰‡חרים יˆליחו לעבור ‡˙ ‰‚ל ‰ז‰ ב˘לום".

 ‡ז ‡ין סיב‰ ל„‡‚‰?

‡ין ספ˜ ˘נפל „בר ומ‰ ˘‰י‰ ל‡ י˘וב ל‰יו˙ 
‡ו˙ו „בר. ‰‚מ"חים עלו על ˘ולחן ‰ני˙וחים וז‰ 
ב‰חלט מעורר ח˘˘. ‡בל ל„ע˙י ‡ם נˆליח לי˘ר 
ברובן  ‰בעיו˙  ‰‡פ˘רויו˙,   ˙‡ ולמˆו˙  ˜ˆוו˙ 

ל‰מ˘יך  ‰‚מ"חים  לעולם  ו˙‡פ˘רנ‰  ˙יפ˙רנ‰ 
ל‰˙˜יים במלו‡ ˙פ‡ר˙ו ו‰ו„ו.
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