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$TS1$תלמידים$TS1$
$DN2$תלמידים$DN2$הכסףללאבקריות

מתחילהמשכורת,ללאועובריםששילמו
מוריםשלמעדויותהתמונה.להתברר

לש־המשיכהשהרשתעולהותלמידים
ווק

$TS1$לשווק$TS1$
$DN2$לשווק$DN2$אחריגםחרשיםלתלמידיםחבילות

בפניעמדהוהיאהחמירהכספישמצבה

בסניףשהועסקותיק,נהיגהמורהסגירה.

״יריעותבפניהשבועחשףאתא,בקרית
לכאורהמשכהשבההשיטהאתהמפרץ״

האחרונהלרקהערממשתלמידיםהרשת

סגירתה.לפני

אתמתארבמערכת(שמר)שמוהמורה

אתומסבירלה,ערשהיהההתנהלות

מחירבהתחלהגבו״הםלכישלון:הסיבות

התלמידיםאבללשיעור,שקל90נמוך,
חצישלבשיעורשמדוברלבשמולא

בקריות.שמקובלכמורקות,40ולאשעה

הבעיותונרשמו.זולמחירראופשוט,

הש־פרצהחורשים.שלושהלפניהחלו

ביתה

$TS1$השביתה$TS1$

$DN2$השביתה$DN2$ללמד.לאלנוואמרוהבוחנים,של
לנו,ישלמושלאכרישיעוריםנתנולא
חבי־למכורהמשיכוהםשני,מצראבל

לות
$TS1$חבילות$TS1$

$DN2$חבילות$DN2$להערכתי,שיעורים.40או37של
תלמידים150כ-אתאקריתבסניףהיו

הפ־מהםשלישיםשניולדעתילפחות,

סידו

$TS1$הפסידו$TS1$

$DN2$הפסידו$DN2$אחראחר.כלשקל000,3מ-יותר

שילמוללמד.וחזרנונגמרההשביתהכך
עורונתנוהחובות,עלמסויםסכוםלי

ליברורכיהפקרתי,לאשבכללדחויצ׳ק
סגרוכחורש,לפניואז,כסף.אראהשלא

מכתבלישייתנוביקשתיהספר.ביתאת

נתנו״.לאאבלפיטורים,

כעי־תלמידיםעלשעכרואומראתה
ניים,

$TS1$,כעיניים$TS1$
$DN2$,כעיניים$DN2$הולדהספרשכיתידעוכשכבר

להיסגר?
אליצילצלנסגרהספרשביתלפני״יום

שקל000,4ב-חבילהשקנהואמרתלמיד

אמרתילמחרת.איתישיעורלוושקבעו

כבר.נסגרהספרביתחי?אתהאיפהלו,

כספים.להוציאכדירקהכלעשוהם

שהמורהלפניטסטלתלמידקבעולמשל,

נכשל,שהואברורלטסט.מוכןשהואקבע
וגםשיעורים,עודלולתתהיהאפשרוכך

טסטיםשניקיבלשהואזהאתלנצלרצו

אתהעלוגםכךאחרהחבילה.במסגרת

פהיששעה.חציעלשקל100ל-המחיר

אתאיבדומאודקשהשנפגעותלמידים

מהםולאיששלהםהצבאייםהמענקים

ששילם״.ממהאגורהלראותסיכויאין

לילהביןקרהזה

מוריםארבעההועסקוהקריותבסניף

משרהבחצימוריםשניעודמלאה,במשרה

כשמסהתחיל״זהבסניף:עובדתופקידות.

לאהואולכןכספים,לועיקלוההכנסה
חודשים.ארבעהבמשךמשכורותשילם

לנואמרוהבוחנים.שביתתהיתהכךאחר
הלוואהקיבלשאיציקבסדר,יהיהשהכל
קי־משכורות.ישלםמעטושעודגדולה

בלנו

$TS1$קיבלנו$TS1$

$DN2$קיבלנו$DN2$מחשבוןניתנוכישהתבררצ׳קיםגם

תשובותשאיןכשראינוכלל.קייםשלא

אחדאףהסניף.אתסגרנומשכורות,ואין

והלכנו.קמנופשוט,כלום.לנואמרלא
עבודה״.מחפשתבבית,אניבינתיים
משאביעלהאחראיתאברג׳ל,קרינה

הוע־״ברשתשנים:ארבעזהבחברההאנוש

סקו

$TS1$הועסקו$TS1$

$DN2$הועסקו$DN2$היתהופקידות.מוריםעובדיםכמאה

פגעהסיפורוכלההכנסה,מסשלחקירה

בעלישלהמזומניםבתזריםמשמעותית
לירידההובילההבוחניםשביתתהחברה.

לילה״.ביןמהר,נוראקרהזהבפעילות.
ממתררת?אתאיך

מביןמיסולםלקבוערוצהלא״אני

בה־אניאבליותר,קשהבמצבהעוברים

ריון.

$TS1$.בהריון$TS1$

$DN2$.בהריון$DN2$שבובתחוםמעסיקיםלכמהפניתי

מלדהורן:עו״ד

האחרוןלרגט״טד

שיוכלהאמיןאיציק

לחזורהרשת,אתלשקם

ולטמודמלאהלעבודה

התחייבויותיו״בכל

מוכןלאמעסיקאףאבלמתמחה,אני

השישי״.בחורשאשהלקחת

בסניפיםלנהיגהמורהלוגסי,שמעון

מרועיורעלא״אניוביקנעם:אתאבקרית

זההאחרוניםבחורשיםקרסה.הרשת

המו־לעבור.הפסיקשזהעררעך,פשוט

רים

$TS1$המורים$TS1$

$DN2$המורים$DN2$,ענהלאאישעזבו,הפקידותנטשו

שללאוגםהתלמידים,שללטלפונים
להםואמרוהמוריםאתזימנוהםהמורים.
בת־בעיהישהבוחנים,שביתתשבגלל

זרים

$TS1$בתזרים$TS1$

$DN2$בתזרים$DN2$בתשלומים.קשיםויהיוהמזומנים
פשוטזהכךאחרהגיוני.נשמעזהבזמנו

שנסגר״.ערהתדרדר,

באמצ־המשפטלביתפנובאזורהמורים

עות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$מפרקלמנותכדימאיוסט,נדבעו״ד

המחו־המשפטביתמינההשבועלחברה.

זי

$TS1$המחוזי$TS1$

$DN2$המחוזי$DN2$למפרקפריימןאיתיעו״דאתבנצרת
סניפים,16שהפעילההרשת,שלזמני

העוב־30ובעפולה.בקריותבחיפה,בהם
דים

$TS1$העובדים$TS1$
$DN2$העובדים$DN2$האחרוניםבחודשיםקיבלולאמהאזור

אףשהתקייםהדיוןובמהלךמשכורות,

כספייםסדריםלאילכאורהחשדותהועלו

ורכוש.ציודוביזת

לעו״רהעניקעילבוניעאטףהשופט

זמני.כמפרקהסמכויותמלואאתפריימן

המפרקשלליבותשומתאתהסבבהחלטה

משרדיאתלבזוזהחלונושיםכילטענה

המניותבעלשנגדלטענהוכןהחברה

המשפטבביתרגלפשיטתהליךמתנהל

הז־המפרקעסקבינתייםבחיפה.המחוזי

מני

$TS1$הזמני$TS1$

$DN2$הזמני$DN2$מהסניפים,ציודהחברה,נכסיבאיסוף

אופנועיםרכב,כליאיתורכספים,איתור
פרטייםרכבכליבתפיסתואףשנגנבו

שי־ואשראברהםלאיציקשייכיםשהיו

משו

$TS1$שימשו$TS1$

$DN2$שימשו$DN2$החברה.את

ברומניהנמצאהוא

באמצעותטוענים,העובדיםעשרות

החלמשכורותקיבלולאכימאיוםט,עו״ד
ביזתמפניחששקייםוכיאפריל,מחודש

מאיוסט,לטענתהנושים.ידיעלהציוד

שניםשלותקבעליהםהעובדיםמרבית

פירוקשלבמהלךכינראהוכרגערבות,

הלאומימהביטוחיקבלוהעובדיםהחברה
להם.המגיעיםמהתשלומיםחלקרק

״בעלמאיוסט:עו״ראמרהדיוןבמהלך
ועתהרגל,פשיטתשללהליךפנההמניות

נגדלנו״.הידועלפיברומניה,נמצאהוא

המי־רשותשלחקירהעומדתהרשתבעלי

םים

$TS1$המיםים$TS1$

$DN2$המיםים$DN2$בסךהכנסותהעלמתבדברחשדותעל

האישוםכתבהקראתשקל.מיליון20כ-

אוקטובר.חודשבמהלךתהיה

אב־איציקשללנהיגההספרבתירשת

רהם

$TS1$אברהם$TS1$

$DN2$אברהם$DN2$ומשםבעפולה,לראשונהנפתחה

אתא,קריתביקנעם,סניפיםנפתחוצמחה.

16הכל,ובסךסבאכברחדרה,חיפה,

התמ־הרשתתלמידים.אלפיעםסניפים

חתה

$TS1$התמחתה$TS1$

$DN2$התמחתה$DN2$הרשיון,לקבלתעדחבילותבשיווק

ושניפנימיטסטשיעורים,מספרשכללו

שלהפיתויאחיד.במחירחיצונייםטסטים
הר־לקבלתעדוקבועאחידסכוםתשלום

שיון

$TS1$הרשיון$TS1$

$DN2$הרשיון$DN2$הפתיעהלאהנפילהאבל,גדול.היה

לנהיגה.הספרבתיבענףותיקיםגורמים
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ששילם״

״מדימאיוסט:עו״ד

למשרדנופוניםיום

תלמידיםעשרות

יודעיםולאששילמו

ואםבגורלםיעלהמה

כספי״להחזריזכו

האזור:תושבתשרה,

שקל008,3״שילמנו

טסטשיעורים,40על

טסטיםושניפנימי

לנונראהזהחיצוניים.

יקר״לא

הבוחנים.שביתתבגללרקלאנפל

קריתסניףלנהיגה,הסםרבית

סגלנחוםצילום:אתא

מהת־כמהשקלטמהקריות,ותיקמורה

למידים

$TS1$מהתלמידים$TS1$

$DN2$מהתלמידים$DN2$הרשת:שלהספרמבתישנפלטו

כסףגבוייעשו.שלאדבריםשם״נעשו

למרותלטםט,עדחבילותעבורמראש

רגל.פשיטתלקראתהולכיםשהםשידעו

בע־מסניףיפה,התקדםממולח,אישהוא

פולה
$TS1$בעפולה$TS1$

$DN2$בעפולה$DN2$גרהואארצית.בפרישהלרשתועד

חילקמבצעים,עשההזמןוכלבקיסריה,

בזול.משהושמצאואנשיםפיתהקופונים,

מאוד״.כיקרלבסוףהתבררהזההזול

שלהשביתהבגללנפלשהואאומרים

הבוחנים.

הס־כינפל,הואקשור.לאזה״לדעתי,

תבך

$TS1$הסתבך$TS1$

$DN2$הסתבך$DN2$עקוםשעובדמיסיפורים.מיניבכל

עשההואשקורה.מהזהתרגילים,ועושה

מכוניות,משרדים,החזיקפירסום,המון

לאבסוף,ביטוחים.עלהוןשילםפקידות,

בהוצאות״.עמד

נמצאועדייןביוטיוב,שפורסםבסרטון

איציקברשתהמוריםאחדפירטברשת,

להצ־הספרביתשלהנוסחהאתאברהם

לחה.

$TS1$.להצלחה$TS1$

$DN2$.להצלחה$DN2$מקבלאצלושלומדשמיסיפרהוא

אחוזיאצלווכיבחינם,תיאוריהשיעורי

זאתוהסבירבמיוחד,גבוהיםההצלחה

בעודבהוראה,רקעוסקיםשהמוריםבכך

וניהולהתיאומיםבכלעוסקותשהפקידות

המשרד.

שלהפירםומיםאתשראומאלהאחת

שרההיאאברהם

האזור.תושבת(,25

למשרדהגיעההיא
משרדלידבחיפה,

ובהמשךהרישוי,

בס־ללמודעברה

ניף

$TS1$בסניף$TS1$

$DN2$בסניף$DN2$עםאתאקרית

הצעירה:אחותה

המ־את״ראינו

שרדים

$TS1$המשרדים$TS1$

$DN2$המשרדים$DN2$שלהם
מתקיימיםשבוהמקוםליד

לנוהציעוהםונכנסנו.התיאוריה,מבחני

שנהלפניהיהזהולקחנו.טובה,חבילה

40עלשקל008,3שילמנובערך.וחצי

חיצו־טסטיםושניפנימיטסטשיעורים,

ניים.

$TS1$.חיצוניים$TS1$

$DN2$.חיצוניים$DN2$האחרים.לעומתיקרלאלנונראהזה

מצגתהעלושלמההצגהלנועשוגםהם

אחרילקחנו.אזשלהם,ההצלחהאחוזיעם

בוטלושיעוריםבעיותהחלורבלאזמן

חולההזההמורהפתאוםהאחרון,ברגע
לסניףעברנואזפנצ׳רהיההזהולמורה

שונה.היהלאהמצבאבלאתא,קריתשל

לאוהמורהוחצי,שעהשהמתנומקריםהיו

כלאתעשתהאחותידבר,שלבסופוהגיע.

השלמתילאעודאניונכשלה.השיעורים
טס־שניליחייביםוהםהשיעורים,כלאת

טים.

$TS1$.טסטים$TS1$

$DN2$.טסטים$DN2$פתאוםהפסיקווחצישבועייםלפני

קרה״.שמשהוהבנואזלטלפונים,לענות

שרהלומדותכיום

מורהאצלואחותה

מהקריות,אחרלנהיגה

החסר:אתלהשליםכדי

כסף,עודלייעלה״זה

שרהשלהעדותלי״.שאין

בשיחותעצמהעלחוזרת

אחדכלתלמידים.עודעם

אחר.סכוםהפסיד

ישובעודהוא

עובדיםבעשרות״מדוברמאיוםט:עו״ד

ומנהלימזכירותמורים,האזור,תושבי
כשלושהזהעצמםאתשמוצאיםסניפים,
הת־עלהכאבלצדמשכורת.ללאחודשים

למידים
$TS1$התלמידים$TS1$

$DN2$התלמידים$DN2$,שמפר־באנשיםמדוברוהספקים

נסים

$TS1$שמפרנסים$TS1$

$DN2$שמפרנסים$DN2$דבר,שלבסופוילדים.עםמשפחות

לכלביותרהטובההדרךהואהפירוקהליך
בעלילמשרדנופוניםיוםמדיהצדדים.

עשרותלחברה,משדריםשהשכירונכסים

יעלהמהיודעיםולאששילמותלמידים
לפחותאוכספי,להחזריזכוואםבגורלם
שנותרוומוריםירוקים,טפסיםלקבלת

שגררעצוב,סיפורזהלאוכל.כסףללא

והמוריםהסניפיםמזכירותנפגעים.אלפי

ומוכניםהתלמידיםכלפיאחריותחשים

טפסיםבקבלתגםשניתן,ככללסייע

במקוםהלימודיםהמשךשיאפשרוירוקים

שיימצאכךעלעדייןחולמיםהמוריםאחר.

וימשיךהספרביתאתיפעילאשררוכש

אותם״.להעסיק

איציקאתהמייצגגולדהורן,פזעו״ד

לנהיגההספרבתיברשת״מדובראברהם:
שירותשנתנהבארץ,ביותרהגדולה

המחי־רבים.עובדיםוהעסיקהרחבלקהל

רים

$TS1$המחירים$TS1$

$DN2$המחירים$DN2$למחיריאלטרנטיבהבהחלטהיושלה
שביתתבשלהאחרונה,בתקופההשוק.

לשלושההענףאתשהשביתההבוחנים
הרשתנקלעהטסטים,בהעדרחודשים

בלתיחלקזהמזומנים.תזריםשללבעיה
תיפעולהוצאותלהשישמרשתנפרד

האמיןאיציקהאחרוןלרגעעדגבוהות.

לעבודהלחזורהרשת,אתלשקםשיוכל
כלפיהתחייבויותיובכלולעמודמלאה

לז־צריךוהתלמידים.הספקיםהעובדים,
כור

$TS1$לזכור$TS1$
$DN2$לזכור$DN2$ניכר,בהיקףלחובותחשוףהואשגם

ותתפרק.תקרוסשהרשתרצהלאובטח

החובותרובשולמולנקודתהקריםהעד

אתלהצילשניתןהאמיןואיציקלעובדים,

בהם,בפגיעהלרגעמזלזללאאניהרשת.

אתואיבדאישילמשברנקלעאיציקאבל

לו״.שהיהמהכל

לארץ?יחזורהוא
ישובהואאחד.מאףברחלאהוא״ברור,

לארץ״.
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