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  כפי שמסרן ל"בקהילה" על רגל אחת

 
 
 ברח מיד מהעסקה. -. אם אמרו לך "אל תגיד לאף אחד" או "זה סוד" 1
 . כל ההבטחות בנוסח "רווחים בטוחים", "אפס סיכונים", הן במקרה הטוב דמיונות.2
. הבטחות על "רווחים גדולים" הם דמיונות או רמאות )דברים כאלו יכולים להתרחש רק בעסקאות סמים 3

  אותך(.או נשק ולשם כך הם לא צריכים 
 
  זכור, הרוצה לשקר ירחיק הצעתו )מברכים את בעה"ב שיהיו נכסיו קרובים לעיר(.  .4

 
. השקעות המוצעות בעיתונים בפיתויי פרסומות או מודעות קטנות, מדורגות מחשודות מאוד ועד וודאי 5

  רמאות.
 
  לא תבין", הוא רמאי. . אם מצאת סתירה. חור או טיוח בדבריו של מציע העסקה או משפט בנוסח "אתה6

 
  . אף פעם אל תשקיע אצל אברך צעיר בשנות העשרים.7

 
  . גם סוחר ידוע שפתאום מציע השקעות כנראה נקלע לקשיים ומנצל את הרקורד והשם שלו.8

 
  . לעולם תברח ממטאור פתאומי שמתחיל לתת סכומים גדולים לצדקה או נוסע ברכב יוקרתי.9

 
לו אדם אחד מפוקפק, לא משנה באיזו צורה, ברח ממנה מיד. אל תחשוב .אם מעורב בעסקה אפי10

  שתרוויח יחד עמו מאיזה רמאות, מעילה או גניבה. הוא יגנוב אותך.
 
  .מי שצריך להגיע למשקיעים קטנים כמוך, הוא בקשיים.11
 
  .גם אם אחרים כבר הרוויחו ממנו, זו עדיין "ההשקעה שלו" או בתהליך ההסתבכות שלו.12
 
  .אם יש טעויות בחוזה בכתיב או בכללי הכתיבה )גם זניחות( באנגלית, אין צורך לחקור יותר.13
 
  .אין השקעה בלי מסמכים, אין תורה שבעל פה בעסקים.14
 
  .אל תחתום עסקה בלי עורך דין אמין מטעמך ולא עו"ד שהוא מציע. לא כל עו"ד מבין ויודע מה לבדוק.15
 
לפני שיעברו כמה ימים אפילו אם "העסקה בוודאי תברח לך". לפחות הכסף ישאר .לעולם אל תחתום 16

  אצלך.
 
  .אל תעשה עסקה שאשתך שוללת אותה.17
 
.אף פעם אל תעשה שום עסקה בלי להתייעץ עם מבין בעניין שאין לו אינטרסים: רב, רבי, ידיד טוב 18

  אחוז מההצעות( 90)הוא בוודאי יפסול בצדק 
 
שלל עם נימוק, אין הנימוק צריך להיות נכון, עצם השלילה הוא הנכון )לא תמיד הוא יכול להגיד .אם רבך 19

  לך את הנימוק האמיתי(
 
  התרחק מהם בכל מישור שהוא. -.סוחרים )משחקים, מהמרים( במניות בבורסה 20
 
, אינם צריכים אותו .אנשים עם "מידע פנימי" על "מניה פלונית" שבויים באמונות מוטעות. אם זה נכון21

  ואותך.
אלף דולר שלך. עד שהכסף מגיע ליעד, דרך הסוכן וסוכן  20.חשב אם יכול להיות: בהשקעה של 22

אלף  40אחוז, כלומר  100המשנה וכו', נשארים עשרת אלפים דולר לעצם ההשקעה. אם הצפי הוא 
אחוז(,  35- 40כל זה אחרי מסים )אלפים דולר(.  10אחוז )שכן לעסק הגיע רק  400דולר,הוא להרוויח 

היטלים, החלפות מטבע, הוצאות ניהול משרד,רו"ח, עורכי דין ורווחים ש'הסוחר הגדול' צריך להרויח. 
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mailto:spinkarebbe@gmail.com
mailto:spinkarebbe@gmail.com

