
 טהיה מעוז, שלמה
 אור קרן טל הפרזנטור
 12ב- נתבע טקרסה,

טקל מיליון
27 ששון אסא

 מיליון 12.5 של תביעה אליו: גם הגיעו בסוף
אור קרן בפרשת מעוז שלמה נגד שקל

 היה הקרן של הפרזנטור • ודאית תשואה מבטיחה שהיא תוך שקל מיליון 80כ- מהציבור שגייסה אור, קרן פרשת התפוצצה שנים כשש לפני
המשפט" לבית אגיב דופי, כל נפל לא "בהתנהלותי מעוז: • בפרשה מעוז של חלקו על תביעה מגיש המיוחד המנהל וכעת מעוז, שלמה הכלכלן

ליהנות! מגיע לך נם - לעשירים רק לא זה תשואות
הגדולים? כמו ולהרתיח להבקיע חצה

גבוהות מתשואות וליהנות להשקיע הזדמנות יש לך נם עכשיו
הקטצה כלנלן

 מעוז שלמה הכלכל] בראשות ח טפי קבוצתז11סו שלמה
בגדול: ולהרוויח להשקיע הזדמנות לך מעניקים

לשנה מובטחת תשואה 8.5%
לשנת״ם נווגטחת תשואה 23%

ההשקעה(קרן+ו־ינית) סכו□ עיכל חוב שטר + הקבוצה בעל אישית ערבות

V חודיות סימון קתות מנוון"
התקופה בתום או קבוע חודשי בהחזר מסלול - גמישים מסלולים /י

V 151 50,000-ט החל השקעה 
nwiiun V וווות3וםוב גבורות

 אור קרן צילום: לקריסתה שהנביל מה לקרן, הכספים גיוסי את ני״ע רשות עצרה שבעקבותיו הפרסום

היתה לפעילות מעוז של גיוסו רת

ששון אסא

 12.5 של סכום על תביעה
 בבית אתמול הוגשה שקל מיליון

הכ נגד בהיפה המחוזי המשפט
בקרי חלקו על מעוז, שלמה לכלן
 למשקיעים שחייבת אור קרן סת

שקל. מיליון 60מ- יותר
 סוכן הקימו שנים כשש לפני
 אמיר ועו״ד טפירו חיליק הביטוח
 מתקדמים ט.ב. חברת את בירמן

 קרן הוקמה שבמסגרתה בכספים,
 כפרזנטור שימש שמעוז הקרן, אור.

 גייסה הרחב, לציבור שווקה שלה,
 והיתר שקל מיליון 80כ- בשיאה
 .38 בתמ״א בהשקעה לעסוק אמורה

 כספים גיוס באמצעות פעלה הקרן
בת הלוואה הסכמי לפי מהציבור

מב שהיא תוך אטרקטיביים, נאים
לשנה. 8%-11.5% של ריביות טיחה

 The Marker חשיפת בעקבות
 הבטהה תשואה, מבטיחה הקרן כי

 רשות עצרה ההון, בשוק בעייתית
קר והקרן הכספים גיוסי את ני״ע
 הרשות, התערבות תחילת עם סה.

 לקרן. קשר לו אין כי מעוז הודיע
 הוגשו הפעילות, הפסקת בעקבות

 בעלי נגד פליליים אישום כתבי
 שעדיין וביומן), (טפירו החברה

להכרעה. ממתינים
 ליאור ערד מפרק, מונה לקרן

 נרחבת חקירה לבצע שהחל מזור,
 הכספים מקסימום את להשיב כדי

שבוצ הקירות במסגרת לתובעים.
כמי מעוז של שמו עלה ידו, על עו

אפלבאום תומר צילום: ספיר! חיליק

תרו היתה הקרן בשם שלפעולותיו
 רבים אנשים להחלטת מכרעת מה

כספם. את בה להשקיע
ההת את מגולל התביעה כתב
 מעוז, עם החברה של החוזית קשרות
בקבו ראשי ככלכלן לעבוד שהחל

שעו כפי .2014 בינואר טפירו צת
 מעוז של גיוסו התביעה, מכתב לה

 ובראשונה בראש נועד לתפקיד
 מהמשקיעים, הגיוס את להגביר

 שלו ובמוניטין בשמו שימוש תוך
 לעתים המופיע שם, בעל ככלכלן
שונים. ובכנסים בתקשורת קרובות

 גיוסו המיוחד, המנהל לטענת
 של דרמטית לעלייה הביא מעוז של

קמ של תולדה מהציבור, הגיוסים
 הצהרות שכלל נרחב תקשורתי פיין
 ההשקעה כדאיות לגבי מעוז של

 השקעה היותה גם כמו בחברה,
 גייסה חודשים ארבעה בתוך בטוחה.
שקל. מיליון 35כ- החברה

"מט־ כי נכתב התביעה בכתב

לנו זאת הרחב. לציבור לפנות
 מהקיים, הגיוס יכולת מיצוי כח

 את להזין ההכרחי הקיומי והצורך
 ששימשו חדשים, בכספים המנגנון
 התחייבויות של (חלקי) לפירעון

למש ריביות לתשלומי החברה
לגור הועברו וכן קודמים קיעים

 להזין מנת על זאת מקורבים. מים
 ליצור מנת על ולא הנזנגנון את

לה בכוחה שיש ריאלית תשואה
המשקיעים". כספי את חזיר

 הפר מעוז כי טוענים התובעים
הבדיקות את לקיים חובתו את

תפ מתוקף לקיים חייב היה שהוא
והשימו ההברה פעילות לגבי קידו
המשקיעים. בכספי שעשתה שים

הרסני" פעולה "שיתוף
 הסכם כי בתביעה ציין מזור

זכו את מעגן מעוז עם ההתקשרות
 באחוזים בונוס לקבלת מעוז של תו

 מרווחים (להבדיל כספים מגיוסי
 מעוז גיוס. יעדי פי על מהפעילות)

 קבוע חודשי תשלום מטפירו קיבל
 בתוספת שקל, אלף 35 של בסך

 הקרן אם שקל, אלף 100 של בונוס
ברבעון. שקל מיליון 30 גייסה

מצבי ההתקשרות "מתכונת
ההתקש תכלית שכל כך על עה

 למעוז גיוסים, להשיא היתה רות
 להביא מובהק כספי אינטרס היה

 בקרן, ההשקעות היקף להגדלת
המ בפני שהציג מצגים באמצעות
 כחסרי התבררו שבדיעבד שקיעים,

מזור. כתב בסיס",
 החיבור כי בתביעה נטען עור

 טפירו ולקבוצת לחברה מעוז של
 כאמצעי בשמו השימוש את איפשר
 שחלקם - מהציבור כספים לגייס
 כל מעוז. של הפרטי לכיסו נותבו

באדם שמדובר לכך לב בשים זאת

 כאדם הרחב הציבור בקרב הנתפש
המסו בתחומו, ומומחה ידען אמין,

 כספים להשקיע לאנשים לגרום גל
שי זה "היה משמעותיים. בהיקפים

 הציבור מבחינת הרסני פעולה תוף
נכתב. החברות", ומבחינת
 חתומים שעליו התביעה, כתב

 ועו״ד הלחמי בית ענבל עו״ד גם
 קשות טענות מעלה האריס, יואב

 ביצע לא מעוז כי נטען נוספות:
הת ולא סף כשומר תפקידו את
 בפני ולא הציבור בפני לא - ריע

 על נוטלת החברה כי - החברה
 אינה שהיא התחייבויות עצמה
בהן. לעמוד יכולה

 מתברר התביעה מכתב בנוסף,
 היתה לא הקרן פעילות ביסוד כי

 ופעילותה ממשית, עסקית תוכנית
 נתונים שבו אקסל בגיליון הסתכמה
מהצי הגיוסים היקף על מספריים

 את השקיעה החברה ועוד, זאת בור.
בסי בהשקעות המשקיעים כספי

ארו בהשקעות או מבוטל לא כון
 קושי על שלימד באופן טווח, כות

 שהבטיחה בתשואה לעמוד מהותי
שנתית. ברמה למשקיעים
 בתגובה: מסר מעוז שלמה
לעי הגיעה התביעה כי "העובדה

 כך על מלמדת אליי, ולא תונות
 ויחסי פרסום לקבל מטרתה שכל

 כבר המוסמכים הגורמים כל ציבור.
 בפרשת חלק לי היה לא כי קבעו

 נפל לא בהתנהלותי וכי אור קרן
 התביעה כתב את כשאקבל דופי.
המשפט". לבית בהתאם אגיב

הערה



