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בית ההוראה לענייני ריבית
בית ההוראה לענייני ריבית
בראשות הרה"ג ר' פנחס וינד שליט"א
חברי הנשיאות שליט"א
הגאון רבי יצחק זילברשטיין  Iהגאון רבי מנדל שפרן  Iהגאון רבי נפתלי נוסבוים
הגאון רבי שמאי קהת גרוס  Iהגאון רבי שלמה זעפרני

קו הריבית
 02-5015920 
 שלוחה  – 1מענה רבני בעברית.
 שלוחה  – 2מענה רבני באנגלית.
 שלוחה  – 3מענה רבני בצרפתית.
 שלוחה  – 4מענה רבני באידיש.
מענה רבני ניתן בימים א – ה בין השעות  08:00בבוקר עד  01:00בלילה.
בימי שישי וערבי חג מהשעה  08:00עד כשעה לפני הדלקה"נ
במוצ"ש ויו"ט מכשעה לאחר צאת השבת והחג.

 שלוחה  – 5מזכירות בית ההוראה.
בימים א – ה בין השעות 12:00 – 19:00
מספר הפקס  02-5015921כתובת מייל r0573110820@gmail.com

 שלוחה  – 7מחלקת עסקים
בימים א – ה בין השעות ( 09:00 – 21:00באין מענה ניתן להשאיר הודעה)

כתובת המייל b025015920@gmail.com
ניתן לקבוע פגישה בבית ההוראה לצורך עריכת היתר עיסקא ,לחברות ,עמותות,
ועסקים ,ו/או לצורך קבלת יעוץ הלכתי להתנהלות נכונה ופרקטית,
(ניתן אף להזמין רב אל בית העסק)

קו שיעורים ודרשות
 0723705882 
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במערכת קו הריבית פועלים כיום כ  60רבנים ,דיינים ,רבני קהילות ,החל משעות הבוקר המוקדמות ועד השעות
הקטנות של הלילה ,בשלל שפות ,עברית ,אידיש ,אנגלית ,צרפתית ,ובקרוב ,לאור הדרישה הגוברת ,אף
בספרדית ורוסית ,אותם הרבנים עברו הכשרה והתמקצעות בהלכות ריבית ,על ידי ראש בית ההוראה הגאון רבי
פנחס וינד שליט"א ,הן בחלק ההלכתי הלכה למעשה ,והן בחלק הפרקטי המעשי.
מומחיות הרבנים קנתה לה שם דבר בקרב הציבור ,ולאחרונה התווספו בתי הוראה נוספים שכל השאלות בענייני
ריבית מופנים אוטומטית לקו בית ההוראה.
מידי יום ביומו מתקבלות בקו כ 400פניות ,מכל גווני הקשת ,חסידים ליטאים ,בני עדות המזרח ,חרדיים
ומסורתיים כאחד ,שאלות רבות המגיעות מידי יום לקו ,מגיעים מילדי התלמוד תורה ובנות הסמינר ,גם בעולמם
של הילדים ובני הנוער נתקלים הילדים בשאלות רבות ,הפלא הגדול היה שדווקא שאלות הילדים רובם ככולם
הם שאלות מרתקות ,שכבר הביאו מכנפיהם להלכות רבות וחידושים יפים בעולם הרבנים.
אם בעבר ,שאלות בהלכות ריבית היו שייכות בעיקר לאנשי השוק האפור ,או מקסימום לבעלי עסקים ,הרי כיום
כל יהודי מוקף בשאלות של ריבית לרוב ,שכן המציאות ,ריבוי האשראי ,והתפתחות הטכנולוגיה ,יוצרות מצב בו
אנשים רבים חיים במצב של חוב ,בהלוואות בנקאיות וחוץ בנקאיות .בחובות ותשלומים לשלל חברות ,עבור
טלפון ופלאפון ,חשמל ,גז ,מים ,ארנונה ,ועוד ועוד.
גם אנשים יראים ושלמים שבעבר נזהרו בחמישים שערי היתר ,והקפידו להעביר את כל התשלומים בזמן ,כיום
נתקלים הם בהחזרים נושאי ריבית ,עבור גביית יתר בחברות הגז והחשמל ,ושאלתם בפיהם מה ניתן לעשות.
אנשים העומדים לפני רכישת דירה ,או מול סגירת חוזה עם קבלן ,ומגלים מי לפני מעשה ומי לאחר מעשה,
שהחוזה מכיל סעיפים שיש בהם איסורי ריבית .עובדים המועסקים תחת חוק עובד מעביד המחייב את המעסיק
בתשלומי הלנת שכר.
גדולי הדור שנחשפים קצת לפעילות בית ההוראה ,עומדים נפעמים מעוצמת השאלות ,מהרמה הבסיסית ביותר
של איסורים המפורשים בתורה ובמשנה ,הנובעים מחוסר מודעות בסיסית ,ועד שאלות של גדולי הלמדנים.
שאלות מרתקות ממגוון נושאים המקיפים את ההתנהלות היום יומית ,החל מנהג מונית המסתפק האם עליו
לעצור את המונה ,לאחר שהנוסע סיים את הנסיעה ,אך היה צריך לעלות לביתו להביא את התשלום .עובר דרך
ראש ישיבה שקיבל מכתב מחברת הפנסיה שעליו לשלם ריבית פיגורים עבור רבני הישיבה ,ואינו יודע את נפשו
כיצד לנהוג ,וכלה בחתן ביום חופתו שתופס שבעצם קבלת ההנחה מבעל האולם עבור הקדמת התשלום ,נכשל
באיסור ריבית ,ורוצה לתקן את המעוות לפני החופה.
בית ההוראה שם דגש רב על החלק הפרקטי ,שהרי אינה דומה שאלה על הלוואת ניקוב בכרטיסיה ,למציאות
כיום בנסיעה על ידי תיקוף הרב קו ,ומה לגבי הרב קו עצמו האם ניתן לשלם תשלום מלא ללא רב קו או שכל
אפשרות הנסיעה היא רק במחיר מוזל על ידי תיקוף הרב קו ,המציאות הפיננסית בשטח ,המשתנה חדשות
לבקרים ,מביאה בכנפיה שינויים רבים ,המשליכים ישירות על הפסיקה.
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מכל רחבי הארץ מתקבצים ובאים רבני בית ההוראה ,מידי תקופה בתקופה ,לכינוס מיוחד ,על מנת לשמוע סקירה
על הפעילות הנרחבת ,ולקבל פסיקה ברורה ,בכל השאלות הרלוונטיות העומדות על הפרק ,ומצריכות דיון מעמיק
והכרעה ברורה.
מכינוס לכינוס נפעמים הרבנים לשמוע את רמת השאלות העולות ב"ה מידי יום ביומו ,אם בעבר עיקר השאלות
נעו ,בדברים המפורשים בתורה ובגמרא ,הרי כיום שנתרבו ספסלי דבית המדרש ,וכוללים רבים החלו בלימוד
הלכות אלו ,ומעל ל 900רבנים כבר עברו את שלב השימוש המעשי בבית ההוראה ,הרי ש באופן כללי ניכר שינוי
מהותי בכלל הציבור.
כבית הוראה ששם לעצמו מטרה ,להפיץ את המודעות לנושא ,ומהוה חלוץ בתחום ,בהדרכה מעשית ,ופרקטית,
באופן ספציפי בהלכות שכיחות אלו ,מחוייבים הרבנים ,לעמוד בסטנדרטים גבוהים ,ולהיות ערוכים מבעוד מועד
לכלל ההתפתחויות בשטח ,ולכל שאלה ושאלה.
בהלכות ריבית כל שינוי ולו הקטן ביותר,
בשיטת המסחר ,או בהוואי החברתי ,הרי
שההלכה שונה ,בנוסף בהלכות אלו כל
שאלה כרוכה בהלכות רבות ,ובאופנים
שונים ,ומשכך על כל רב לנתח את השאלה
היטיב ,ולהיות מעודכן במציאות בשטח.
אשר על כן חלק נכבד ,ממעמדים אלו
מוקדש ללימוד המציאות כיצד פועלים
הדברים בשטח ,אנשי מקצוע מתחומים
שונים ,נקראים אל בית ה הוראה ,ומביאים
דברים כהווייתן בפני הרבנים ,שמקשים ובוחנים ,עד להבנה השלימה ,כשלבסוף אף נבחנים הדברים בשטח מול
גורמים נוספים ,כדי להגיע לחקר האמת ,ולהעמיד דברים על דיוקם.
אין בית מדרש בלא חידוש.
גולת הכותרת של מעמדים אלו ,הינם החידושים ההלכתיים הלכה למעשה ,שיוצאים מכל התכנסות שכזו,
המציאות מחייבת את הרבנים למצוא פתרונות הלכתיים אמתיים לבעיות איתם מתמודד הציבור ,האחרונה
שהיכתה גלים ,הינה הפתרון לבנות סמינר הנצרכות לקחת הלוואות לצורך לימודים וכדו' ,כשאין להם שום נכס או
עסק עליו יכול לחול ההיתר עיסקא ,וכבר גדולי הרבנים יצאו בקריאה לאסור את הדבר ,כאמור הרה"ג פנחס וינד,
בנה רעיון שאף הוצג בפני גדולי פוסקי דורנו ,שסמכ ו ידיהם עליו ,והביעו את הערכתם לגר"פ וינד השם לילות
כימים להציל את כלל ישראל.
תקצר היריעה מלהכיל את כלל הפעילות המתרחשת תחת פני השטח ,ושלבי הלמידה והבחינות אותם עוברים
הרבנים עד שיהיו מוכשרים לענות בקו הריבית ,קו הריבית קנה לעצמו שם דבר בציבור ,כיום יודע כל אברך ,עקרת
בית ,ילד ,בחור ,או כל בעל עסק ,כי בכל נושא הריבית יש כתובת אחת שם יוכל לקבל מענה הלכתי ,פרקטי
ומקצועי.
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ריבית היא לא מצווה חדשה בתורה ,אך ודאי קיים חוסר ידיעה רב במצווה ייחודית זו ,חוסר הידיעה נובע מכך
שהמציאות בעבר הייתה שונה ,לא היו כרטיסי אשראי ,לא היו חברות חשמל ,גז ומים ,ואכן איסורי ריבית היו שייכים
ליחידים המלווים בריבית בשאט נפש .ועוד דווקא הזהירות הרבה בה נהגו בכל הדורות באיסור זה ,ייתרה את
העיסוק בנושא ,מה שגרם קצת לשכחה ,כמו שכתב בספר מסילת ישרים (פי"א) על איסור ריבית ,שאין צורך להאריך
בזה שכבר אימתו מוטלת על הבריות.
המציאות כיום ,שבכל צעד ושעל בחיי היום יום נתקלים בשאלות ,לפעמים מחוסר ידע ,לא מודעים כלל שיש כאן
שאלה ,למרות שהדברים מפורשים בתורה ובמשנה.
איסורי הריבית בחברות ובעמותות השונות מתחלקים לשתי חלקים עיקריים .א .כל עסק כלפי עצמו .ב .העסק כלפי
הלקוחות.
א .הגוף כלפי עצמו.
כל גוף בין אם זה עסק או עמותה ,מתנהל מול הבנק ,ואכן ב"ה כל הבנקים בא"י כיום חתומים על היתר עיסקא ,מי
יותר מהודר ומי פחות ,אך האם היתר העיסקא של הבנק מחייב את העסק המתנהל מולו ,כשהוא מעולם לא חתם
על אף מסמך המחייב אותו להתנהל על פי כללי היתר עיסקא? ,מה קורה כשאותו הגוף מפקיד כסף בבנק ,האם כסף
זה ,כפוף להיתר עיסקא עליו חתם הבנק.
כמו כן עומדים הם מול חברות האשראי והסליקה ,מתנהלים מול סוכנים ומשלמים שוטף פלוס  60פלוס  ,90משלמים
חשבונות חשמל ומים ,יש כאלו גם גז ,חוזי שכירות,
חוק עובד מעביד מחייב את המעביד לשלם הלנת שכר במקרה של איחור בתשלום ,במקרים רבים טוענים בעלי
העסקים שונים שעניין זה אינו נוגע אליהם היות והעובדים לא דורשים את התשלום ,אך האם בעצם ההתחייבות אין
איסור ,במקרים רבים אף העובדים תובעים את המגיע להם ,רק לאחר שכבר עזבו את מקום העבודה ,כמו כן קרן
הפנסיה גובה עבור העובד את הכספים אותם יכל להרוויח במסגרת מסלול הפנסיה ,מיום האיחור ועד יום התשלום
בפועל ,כשלמעשה זה נידון כהלוואה בין העובד למעביד שעבור איחור בתשלום כספי הפנסיה גובה העובד
באמצעות חברת הפנסיה ריבית פיגורים.
ב .הגוף כלפי הלקוחות
במדריך זה מבוארים בהרחבה חששות הריבית המצויים בין החברות  /המוסדות  /העמותות  /והעסקים השונים ,הן
בחברות ציבוריות ,והן בחברות ועסקים הפרטיים ,לבין הלקוחות ,כפי שניתן לראות ,איסורי הריבית משתנים מעסק
לעסק ,מחברה לחברה ,ממוסד למוסד ומעמותה לעמותה.
הצד השווה שבכולם ,שכיום כמעט לא מצוי גופים כאלו ואחרים שאין בהם חששות ריבית ,מבלי שהסדירו את ענייני
הריבית על פי ההלכה.
צריך לדעת שכל הנקודות המבוארים במדריך זה לקוחים מהמציאות היומיומית ,והם עובדות ואיסורים שאכן
מתרחשים בשטח,
במסגרת קו בית ההוראה ,מקבלים הרבנים מידי יום ,פניות רבות על בעיות ריבית שבהם נתקל הציבור ,מול הגופים
השונים.
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במקרים רבים ,נתקלים הרבנים אף ב גמחי"ם ועמותות שונות ,שכל מטרתם והקמתם היא אכן לעזור לכלל הציבור,
ואם כל זאת נכשלות ,ומכשילות את הרבים מחוסר מודעות ,באיסור ריבית החמור ,גם במוסדות השונים קיימים
חששות ריבית ,כמו בכל עסק ,ואף מול תשלומי ההורים.
מעבר לנקודות המופיעות במדריך זה יתכנו מקרים נוספים במציאות העסקית המשתנה מיום ליום ,ולכן חשוב
להשים לב ולשאול מורה הוראה.
חובת החתימה על היתר עיסקא
התפתחות המסחר בשנים האחרונ ות הפכה את נושא הריבית לרלוונטי יותר מתמיד ,הגר"פ וינד מצטט בשיעוריו
את גדולי הפוסקים הרב אלישיב ,הרב ואזנר והרב עובדיה שהתבטאו לא אחת כי מימי מעמד הר סיני עדיין לא היה
דור בו איסורי הריבית היו שכיחים כל כך כמו בדורנו.
לפעמים נראים תחומים שונים כרחוקים מעולם עלום זה ,נושאים שלכאורה במבט שטחי אין בהם שום הלוואה ואו
שאין בהם שום סרך ריבית ,אמנם רוב השאלות המופנות לרבנים נוגעות בצורה ישירה ועניינית הלכה למעשה ,אך
ישנם שאלות כמו איך נהיה מצב שכל דבר נהפך להיות נגוע בריבית ,ואיך שייך שייכות אבק ריבית לנושא כזה או
אחר ,ואכן במדריך זה יבואר באופן פרטני כל נושא לגופו ,החששות הרלוונטיים.
חברות ומוסדות רבים עדיין לא הסדירו את חששות הריבית ,לצערנו ,במקרים רבים הדבר נובע מחוסר עניין לציבור,
כפשוטו ,פעמים רבות כשפנו מבית ההוראה לעסק זה או אחר הנותן שירות למגזר החרדי ,על מנת שיחתום על היתר
עיסקא לרווחת הציבור ,תגובת בית העסק הייתה שכבר למעלה מעשרים שנה או שלושים שנה פועל העסק ומעולם
אף אחד לא הזכיר דבר כזה.
כמובן שבעלי העסקים והחברות לא יפנו מעצמם ללא שיש ביקוש מהציבור ,חלק מאותם עסקים אף נושאים
תעודות כשרות מהודרות ,כשמשום מה נושא הריבית נשאר מאחור ,רבני בית ההוראה מספרים על בעלי שמחה
שהזמינו אירוע ובררו היטיב על טיב הכשרות ,ופתאום נדהמו לגלות לאחר מעשה ,שנכשלו באיסורי ריבית,
כשלתומם סברו שמכיוון שהאולם עומד תחת השגחה מהודרת ,הרי כמו שאין לחוש לחילול שבת כן אין לחוש
לשאר איסורים.
מלבד החובה המוסרית ,לא יתכן שחברה המנסה לשווק את מוצריה בציבור שומרי תו"מ ,מכשילה את הציבור
באיסורים ,כמו שלא יתכן שבמוסד בו מתחנכים ילדינו לדרך התורה מתנהלים בצורה שיש בה איסורי ריבית ,האם
עלה פעם בדעתו של אי מי לחתום על חוזה שיש סעיף המורה על תשלום בשבת? הרי לא יעלה על הדעת כן! איך
יתכן אם כן שאנו נותנים לגופים שונים להחתים אותנו על חוזים וסעיפים שיש בהם איסורי ריבית ,ללא שיש פתרון
הלכתי לדבר.
חובת הציבור ,והזכות
החובה מוטלת על הציבור הקדוש לשים לב ,ולא לחשוש לבקש מהמוסד ,מהעסק ,מהעמותה ,לראות האם נקיים
הם מחששות ריבית ,והאם הם חתומים על היתר עיסקא מוסמך כדת ,הניסיון מוכיח שרק בדרך זו ניתן להשפיע,
הדבר אינו מסובך כלל כפי הנראה.
בעלי עסקים רבים שנתקלים לא אחת בשאלות של חשש ריבית ,חוששים לעשות את הצעד המתבקש ולהסדיר
אחת ולתמיד את חששות הריבית מהעסק ,מחשש שיסתבכו בזה ,ובשל כך על אף היותם מודעים לחומרת הדבר,
דוחים הם את הטיפול בעניין מיום ליום ,עד שיש דרישה מהלקוחות.
בכניסה לעסק שאינ ו חתום על היתר עיסקא מעבר לחששות האיסור של הלקוח עצמו ,הרי פעמים רבות יש כאן
ממש איסור של לפני עיוור ,ומסייע בידי עוברי עבירה .ואין כאן סיוע בעקיפין לתת רווח לעסק ,אלא על ידי הרכישה
עצמה ישנם חששות איסורים ,כמו ניכיונות אשראי שבעל העסק עושה על ידי רכישת הלקוח.
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ברוך ה' בשנים האחרונות חלה התעוררות רבה בכל המודעות לנושא הריבית ,וההתעניינות בצורך בהיתר עיסקא,
בכל עסק ,חברה ,ואפי' במוסדות התורה ובגמחי"ם הולכת וצוברת תאוצה מיום ליום.
אם לפני כמה שנים ,היתרי עיסקא היו נחלת הבנקים או חברות המשווקות אג"ח לציבור ,הרי כיום מתקבלות בבית
ההוראה פניות לעריכת היתר עיסקא ,או יעוץ כללי בכלל חששות הריבית ,מחברות שונות ,ומתחומים שונים ,כיום
יודעים בעלי חברות רבות ,שאם הם רוצים להיכנס למגזר החרדי ולשווק את המוצרים שלהם בציבור שומרי
המסורת ,קודם לכן צריכים הם להסדיר את כל נושא ההלכה שיהיה מותאם לערכי הציבור ובכללם עריכת היתר
עיסקא לעסק ,כדת וכדין ,והסדרת נושא הריבית בעסק.
בחודשים האחרונים אף הגיעו פניות רבות של חברות נדל"ן מהמובילות בארץ ,לבית ההוראה לתת מענה לאיסורי
הריבית הרבים ,בחוזי המכר והשכירות ,בין אם זה חוזה מטעם משרד השיכון במסגרת פרוייקטים של מחיר למשתכן,
בין חוזי המכר הסטנדרטים ,לאחר שמספר לקוחות סרבו לחתום על חוזה שיש בו סעיפי ריבית רבים.
בשנה האחרונה אף ניתן לברך על המוגמר בנושא קופות
החולים ,וכיום בסייעתא דשמיא כלל קופות החולים
חתומות על היתר עיסקא ,מי על ידי בית ההוראה ומי
על ידי בתי הוראה ורבנים אחרים ,מי האמין שעד לפני
שנתיים אף אחת מקופות החולים לא הייתה חתומה על
היתר עיסקא ,לקוחות קיבלו דרישות לתשלום נושאי
ריבית ,או החזרים נושאים ריבית ,ללא כל היתר ,וכשאין
קופת חולים מאוחדת בחתימת היתר עיסקא מהודר
לאל ידם של הלקוחות לעשות משהוא בנידון,
בטיפולים שונים כמו טיפולי שיניים וכדו' ,ניתן לשלם מחירים שונים למזומן ותשלומים ,כשלקוחות רבים אף אינם
מודעים לאיסור שבדבר.
ב"ה הציבור החרדי מתרחב ומקוים בו ופרצת ימה וקדמה
וצפונה ונגבה ,וכיום ניתן לראות ציבור יראי ה' המתגוררים
בעיירות ובמקומות שונים ברחבי הארץ ,ואם בעבר רק עיריות
ותאגידי מים כדוגמת בני ברק ,ביתר ,בית שמש ,חתמו על
היתר עיסקא ,הרי שבמשך השנתיים האחרונות חתמו עיריות
רבות על היתר עיסקא ,ובפרט תאגידי המים ,המחייבים ריבית
פיגורים ,על כל איחור בתשלום ,בית ההוראה היה אף בקשר
עיריית נוף הגליל (נצרת עילית) בחתימה על הית"ע
מול משרדי הממשלה השונים ,בקידום חוק לחתימת היתר
עיסקא לכלל הרשויות ,שכבר עבר בראיה טרומית אך נתקע ,בשל בחירות חוזרות ונשנות.
לאט לאט נכנס המודעות לציבור ,גם בעלי גמחי"ם המתנהלים שנים על פי סברות והיתרים מפוקפקים ,ששמעו
שכביכול רב פלוני או אלמוני מתיר ,או אפילו כאלו שאכן התירו להם בתנאים מסויימים מתן ההלוואות ,רק שעל
סמך זה הוסיפו תנאים מתנאים שונים ,אשר לא קרבו לתנאי הגמ"ח אותו התירו הרבנים ,כיום מבינים שצריכים
לשנות את תנאי הגמ"ח שיתאימו לגדרי ההלכה ,ולמציאות,
בשונה מחברה או עסק ,הרי שגמ"ח המלווה כספים כנגד תרומות או כל מיני תנאים שונים אף מצריך פיקוח צמוד
שילווה את הגמ"ח ,ובכל שאלה שמתעוררת שייתן מענה הלכתי ,ובנוסף לוודא שאכן הגמ"ח מתנהל בפועל על פי
התקנות שלו עצמו ,אשר כל תזוזה ולו הקלה ביותר יכולה להגיע לאיסורי תורה.
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עם פתיחת שוק הבנקאות לתחרות ,קמו בשנה האחרונה גופים רבים ,שאושרו לתת הלוואות ומשכנתאות ,לציבור
הרחב ,ולמטרות שונות ,על ידי הלוואות פרטיות ,ואו על ידי הלוואות חברתיות ,וב"ה רבים מהם חתמו על היתר
עיסקא כדין ,מי יותר מהודר ומי פחות ,לאחר מאמצים רבים
מצד גורמים שונים ,אף התבשרנו על הקמתו של בנק חברתי
הנותן הלוואות ללא כל כוונות רווח למיניהם

חברת עוגן בחתימת היתר עיסקא

כמובן ששונה התנהלות חברה פרטית המלווה כספים לציבור
לבין חברה להלוואות חברתיות ,שבו בעצם המשקיעים הם
המלווים את הכספים בפועל ,ולא החברה שהיא בעצם רק
המקשרת.

כפי שיורחב עוד בהמשך ,בית ההוראה עיקר מושבו בעיה"ק ירושלים תובב"א ,אך מצודתו פרושה על רחבי תבל,
חברות רבות מקומיות וע ולמיות ,בזכות פעילות של אדם כזה או אחר ,מתוודעות לאיסור הריבית החמור ,ורואות
לעצמם זכות להיות מובילים אף בתחום הכשרות הפיננסים ,ולנהל את כל עיסקיהם על פי התורה וההלכה הצרופה.
בעלי חברות רבות עומדים בקשר רציף עם רבני מחלקת
העסקים ,ובכל שאלה שמתעוררת מבררים כיצד יש לנהוג
כדי חלילה לא להיכשל ויותר גרוע מכך להכשיל את
הציבור באיסור חמור זה.
בפגישה עם הנהלת חברה בסדר גודל ,התבטא בתמימותו
בעל החברה ,יהודי מסורתי ,שהסיבה שהחליט לחתום על
הית"ע ,היא שלאחרונה חגג בר מצווה לנינו בבית הכנסת,
חברת הוט וכל חברות הבת בחתימת היתר עיסקא
ובקריאת התורה קראו את פרשת כי תצא ,והיות ועמד
לפני עיסקא גורלית לעסק ,התחבר מאוד לפסוק 'ולאחיך לא תשיך למען יברכך ה' אלוקיך' ומאחר וחברתו מתעסקת
גם בהלוואות החליט לאחר שבירר קצת את משמעות הדברים ,להסדיר את כל נושא הריבית על כל המשתמע מכך.
בהקשר לזה ,לפני כשנה לערך ,נכנס אל משרדי בית ההוראה בשכונת רוממה בירושלים ,יהודי שאינו נראה כנמנה
על בני המגזר החרדי ,ודרישתו לפגוש עכשיו ומיד את הרבנים ,היות ויש לו שאלה דחופה בעניין ריבית ,כמה שמזכיר
בית ההוראה הסביר שהרבנים כרגע אינם פנויים בשל שיעורים שנקבעו במעוד מועד וכיוצ"ב ,לא הועילו ואותו יהודי
לא הסכים לעזוב את בית ההוראה עד שיפגוש רב מומחה.
בלית ברירה נאלץ הגאון ר' פנחס וינד ראש בית ההוראה ,לאחר קצת לשיעור הלכתי ,על מנת לסור לבית ההוראה,
מיד בהיכנס הגר"פ למשרד פתח האיש ואמר ,אני בעלים של חברה גדולה כאן בהר חוצבים ,חברה מצליחה יחסית,
אך ביממה האחרונה החברה מחקה למעלה מ  ₪ 1,000,000משוויה ,כבר תקופה שליבי נוקף אותי על כל נושא
הריבית ,כפי שאתה רואה אני לא חרדי ,וגם לא מעוניין כרגע להיות כזה ,אך דבר אחד אני יודע אם ליהודים אסור
להתעסק בריבית ועם גוי מותר ,הרי שאני בצד של היהודי ,כן חרדי לא חרדי ,אך אני יהודי.
כדרכם של דברים שאינם בעדיפות ראשונה נדחה הדבר מיום ליום ,אך עכשיו לאחר הפסד שכזה החלטתי שאני לא
חוזר למשרד לפני שאני חותם היתר עיסקא לחברה ,ועל כן לא אזוז מכאן עד שיסדרו לי היתר עיסקא לעסק.
באחת הפעמים התבטא הגר"פ שליט"א כי החלק הכי קשה בהוראת הריבית היא לשמוע סיפורים מאנשים שבאים
לבית ההוראה לאחר שכבר חלילה איבדו כספם ,מאידך רבני בית ההוראה מחזיקים באמתחתם סיפורים רבים על
אנשים שהצליחו מעל לדרך הטבע ,לאחר שנזהרו מסרך איסור ריבית ,אם תורתנו הקדושה מבטיחה ברכה לכל
הנזהר מאיסורי ריבית ,וכבר אמר דוד המלך עליו השלום ,עושה אלא לא ימוט לעולם ,ומאידך רשב"י מבטיח
לנכשלים כי נכסיהם מתמוטטים ,הרי שהדברים מדברים בעד עצמם.
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למרעית עין נראה ,כי הקמתה של מחלקת העסקים מיותרת היא לחלוטין ,מה צורך יש במערך שלם של רבנים לצורך
זה ,ישאל השואל.
ואכן כאשר השאלה מגיעה מתוך רצון כנה של הבנה בסיסית מגודל המלאכה ,מן הראוי להתייחס ולערוך טעימה
קטנה מעומק העניין ,הצצה קלה אל מאחורי הפרגוד ועל קצה המזלג של עולם שלם של עשיה גדולה ומסועפת.
ברור מאליו כי אדם ואף דמות רבנית ,גדול ככל שיהיה ,לולא שמתמצא בעולם העסקים במהלך כל השנה ,מתעדכן
בכל ההתפתחויות העצומות ,המשתנות מרגע לרגע ,לעולם לא יכול להבין ולהתוודע לחששות השונות והחמורות,
במציאות היומיומית.
צ יבור הרבבות הסומך ידיו על רבני בית ההוראה ,מטיל על כתפיהם של רבני מחלקת העסקים אחריות רבה ,ומחייבת
את הדייקנות שבכל פרט ופרט מהמציאות ,בכל תחום ותחום ,מההתנהלות של כל אדם מכל שכבות הציבור ,ולכך
מביעים גדולי ישראל ופוסקי הדור אמון מלא וסומכים את ידיהם על כל פעילות בית ההוראה ,ואלמלא הכוחות
המאומצים והמשאבים האדירים שמקדישה מחלקת העסקים על כל הצוותות שבה ,הייתה תמונת הדברים יכולה
להיות הפוכה.
הפעילות הענפה אינה מתבטאת בעריכת היתרי עיסקא לחברות ,זה אמנם
הפועל יוצא ,אך עיקר המאמצים מושקעים בלימוד הדברים היטב ,לפעמים
באים הדברים בקלות ולפעמים נדרשים כוחות ומאמצים רבים כדי לדלות
ולהגיע לכל הפרטים הנצרכים ,כדי שחלילה לא יצא תקלה תחת ידינו.
בדיון מול המחלקה המשפטית בקופ"ח מכבי

הרי ברור לכל שהיתר עיסקא אינו קמיע המתיר לקחת הלוואות בריבית ,ואף לא לתת הלוואות בריבית ,היתר עיסקא
כפי שיורחב בהמשך הוא כמין מנגנון ,המשנה את המציאות ממציאות של הלוואה למציאות של עסק ,והיות והפרטים
רבים ,וכל שינוי ולו הקטן ביותר משנה את פני התמונה כולה ,הרי שצריך לראות את המציאות במבט מקיף ככל הניתן,
וללמוד את כל ההשלכות מכל פעולה ופעולה ,ולוודא שאכן היתר העיסקא נותן מענה לכלל פעילות העסק.
לא כל דבר פותר היתר העיסקא ,ולא לכל אופציה הוא נותן מענה .ניקח כדוגמא את נושא ההלוואות החברתיות ,שכפי
שכבר הוזכר יש תחרות גדולה בתחום ,ומידי חודש בחודש קמות חברות נוספות ,חברות אלו עובדות בצורה כזאת
שהחברה היא בעצם מתווכת הלוואות בין לווה למלווה ,ראובן לצורך הדוגמא רוצה להשקיע כסף תמורת רווחים,
ושמעון זקוק להלוואה ומוכן לשלם ריבית עבור זה ,אך כיצד יכירו השנים ,לצורך כך קמו להם אותם החברות
המתווכות בין הלווה למלווה ,כמובן תמורת אחוזים מסויימים מהרביות אותם הם גובים מהלקוחות.
ביום מן הימים פנה יהודי עמיד שרצה להשקיע באחת מחברות אלו ,אותו יהודי שהיה לו איזה ידיעה מינימלית באיסור
ריבית ,לא רצה כמובן להשקיע מבלי שידע שהחברה חתומה על היתר עיסקא כדת וכדין ,לבקשתו שלחה לו החברה
העתק משטר היתר העיסקא עליו חתמה החברה מול בית הוראה מסויים .ליתר ביטחון פנה היהודי הנ"ל לבית ההוראה
לוודא שאכן נוסח היתר העיסקא טוב ושיכול הוא להשקיע דרך חברה זו ללא כל חשש איסור ,רבני מחלקת העסקים
שעברו על נוסח שטר היתר העיסקא ,ובדקו את הנתונים ,מצאו שאמנם נוסח היתר העיסקא הוא מהודר ,אך דע עקא
שאין שום היתר להשקיע בחברה זו ,משתי סיבות שכל אחת מהם היא בעייתית לכשעצמה ,ראשית בחברות מסוג זה
לא די בכך שהחברה חתומה ,היות והחברה היא לא הלווה ולא המלווה לשם כך על כל לקוח להצהיר שהוא מחוייב
להתנהלות על פי היתר העיסקא של החברה ,מה שלא היה קיים באותה החברה.
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נקודה חשובה נוספת ,ההלוואות בחברה זו ניתנים לכל דורש ,ללא כל הבחנה האם ההלוואות הינם לצורך עיסקא,
או כנגד עיסקא ,יוצא איפא שיתכן מאוד שאותו מלווה המשקיע כספים בחברה זו ,נותן הלוואות שלא למטרת
עיסקא ,ואם אין עיסקא ,כיצד יהיה היתר  ,לכן פעילותם של רבני המחלקה היא לבדוק את הדברים היטיב ,ולירד
לשורש העניין שבכל פעולה ,החכמה היא לא בעצם החתימה ,אלא לוודא שאכן היתר העיסקא פותר את הבעיות,
ואדרבה חתימה על היתר עיסקא ללא שאכן הדברים נבדקו הדק היטיב ,מגרעת ,היות ואנשים מסתמכים על שטר
הי תר העיסקא אותו מציגה החברה ,והם סוברים כי מעתה הכל מתנהל על פי ההלכה.
צריך לדעת כי כפי שהיתר עיסקא אינו קמיע ,כך גם היתר העיסקא הוא לא תעודת כשרות ,כל בעל עסק יכול לחתום
על שטר היתר עיסקא ,פשוט לוקח שטר היתר עיסקא וחותם עליו ,החשיבות הגדולה היא לוודא שהיתר העיסקא
נותן מענה לבעיות הספציפיות של אותו מוסד.
לפני כחצי שנה מתקשר לבית ההוראה בעל צ'יינג' גדול במרכז הארץ ,שהיות והוא מתחיל בשבוע הבא להפעיל
שירות חדש לתשלומים במסגרת פעילות העסק ,רוצה הוא לוודא קודם לכן שאין בזה חשש ריבית ,רבני המחלקה
שלמדו את הנושא על כל היבטיו ,הכריעו כי היות וכחלק מהתהליך נוצרת הלוואה בין הצ'יינג' לאותה חברה נותנת
שירות ,הרי שיש צורך שהחברה תהיה חתומה על היתר עיסקא ,בירור קצר בעניין העלה כי אכן החברה חתומה על
היתר עיסקא שנערך על ידי בית דין ,עיון קצר בנוסח השטר ,העלה כי בעוד החברה לווה כספים הרי שנוסח השטר
מיועד לחברה המלווה כספים בלבד ,כך שלהיתר עיסקא זה אין שום משמעות כלפי התנהלות העסק ,לבסוף לאחר
התנהלות מול בית הדין שערך את היתר העיסקא ,סודר העניין על הצד היותר טוב ,לאחר שהם בעצמם התפלאו
כיצד נעשה דבר כזה.
אך זה לא הכל ,בתקופה האחרונה לאחר פניות רבות של שואלים פנו רבני בית ההוראה לאחת מהחברות המוכרות
יותר בציבור ,בבקשה שיחתמו על היתר עיסקא לתועלת הלקוחות ,בשיחה עם הנהלת החברה התעקשו האחרונים,
שאינם גובים שום ריבית ,ובשל כך אינם צריכים כלל היתר עיסקא ,ואף נקטו בשם של אחד מן הרבנים שהסכים
שאכן אינם צריכים היתר עיסקא ,לאחר לחץ ציבורי נאותו מנהלי החברה לשלוח את המחלקה המשפטית לבחון
את פני הדברים ,כשבמהלך הפגישה חזרו הם על הטענה שאינם גובים שום ריביות ,גם באופן של איחור בתשלומים,
רבני בית ההוראה הציגו בפני נציגי החברה ממצאים המוכיחים את ההיפך הגמור ,בין היתר הוצג בפני עורכי הדין
תקנון החברה ,עליו חותמים לקוחות החברה המחייב ריבית פיגורים ,כמו כן ,ואף התקילו אותם מול מסמך מטעם
עו"ד הדורש סך של  ₪ 346כשהמרכיב הוא חוב על סך  ,₪ 150בתוספת  ,₪ 190הוצאות עו"ד ,פלוס ריבית ע"ס .₪ 6
עו"ד שלא היו ערוכים לזה ,בתחילה היו סבורים שמדובר בזיוף ,אך הבטיחו לברר את העניין ,כשלשבחם יאמר שאכן
חזרו הם והודו ,אך על אף כל זאת טענו שאכן כפי שטענו קודם לכן ,הם אינם גובים ריבית ,אך כל את החובות שאינם
משולמים מעבירים הם לעו"ד חיצוני שגובה עבור החברה ,והוא אכן גובה ריבית עבור החברה.
מכון מחקר מיוחד הוקם ללמוד את השטח היטיב ולמצוא פתרונות יצירתיים ומעשיים ,בכדי לתת מענה הלכתי
הולם לבעלי העסקים המתמודדים עם שינוי שיטות המסחר חדשות לבקרים מצד אחד ,ועם דרישות הלקוחות מצד
שני ,השילוב היי חודי של קו בית ההוראה עם המחלקה המיוחדת לעסקים ,נותן בפני הרבנים פרספקטיבה רחבה,
ויכולת לראות את התמונה הכוללת של הדברים ,הן מצד השואלים הרבים המציגים את הדברים מהצד שלהם ,בתור
לקוחות החברה ,והן מצד בעלי החברות ,המציגים את הנתונים מצד התנהלות החברה ,הפניות הרבות המגיעות אל
קו בית ההוראה ,נותנות את האפשרות בידי הרבנים להציג את מציאות הדברים כפי שהיא בשטח בפני בעלי
החברות ,שלפעמים אף אינם מודעים כלל להתנהלות הדברים בפועל בחברתם.
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הניסיון הרב שצבר בית ההוראה נותן בידי הרבנים את המידע המדוייק ביותר למציאות הדברים ,כך שביכולת רבני קו
בית ההוראה לתת בידי ציבור השואלים את המענה ההלכתי כשלפעמים אף מתקנים הרבנים את השואלים במציאות
הדברים.
בבית ההוראה לומדים כל עסק בפני עצמו ,וגם עם התנהלו בעבר מול חברה מתחרה ,אעפ"כ מתיישבים ללמוד את
הדברים מתחילה ,כל שינוי ולו הקטן ביותר יכול לשנות את הדברים מקצה לקצה ,כל התנהלות בשטח יכולה לשנות
מציאות.
כאמור לעיל ,לא בכל פעם היתר עיסקא פותר את המצב ,והיות ופעמים רבות נדרשים נקיטת פעולות נוספות ,ושינויים
כאלו ואחרים בהתנהלות ,מעבר לעצם החתימה על היתר העיסקא ,אשר על כן בית ההוראה מקדיש מאמץ מיוחד
להנגיש את הדברים ,באופן הפרקטי ביותר בפני בעלי החברות ,כידוע רוב ההתנהלות היא מול גורמים שאינם בהכרח
שומרי תורה ומצוות ,ולכן באופן שהדברים יהיו בלתי ישימים ,הרי שעל אף הבנתם לא יהיו מעוניינים לשנות את
התנהלות העסק ,תהיה הסיבה מוצדקת ככל שתהיה.
רעיונות רבים ופתרונות מעשיים להתנהלות על פי ההלכה נלמדים ,חלקם אף מובאים בפני גדולי ישראל ,כשגולת
הכותרת היא חלילה לא לרדת אפילו כמלא נימה מדקדוק ההלכה ,שיהיה באופן הכי מהודר.
האחריות הציבורית המוטלת על הרבנים מחייבת לעמוד על המשמר ,ובכל פעם נבחנים הדברים שוב ושוב ,ובכל עסק
נלמדת המציאות הלוך ושוב ,לעומד מן הצד נראים הדברים פשוטים מגיעים חותמים היתר עיסקא ,ובזה תמה
המלאכה ,אך מאחורי כל היתר עיסקא של חברה ,עסק ,או מוסד לימודי ,עומדים שעות ולפעמים ימים או שבועות,
של עבודת קודש.
מקרה שהתנהל לאחרונה בבית ההוראה ,אודות חברה הרוכשת צ'קים מבעלי עסקים ,ברשות אותה חברה מאגר מידע
שנותן לה מידע על אמינות בעל הצ'יק ,מה שמאפשר לה לרכוש את הצ'יק מבעל העסק ללא חשש של אי פירעון,
הכל כמובן תמו רת אחוזים מסויימים ,עצם פעילות החברה אין בה חשש ב"ה ,היות ובעל העסק אינו לוקח אחריות
כלל על הצ'יק ויש כאן מכירת שטרות,
אך בבדיקה מעמיקה יותר נמצא ,כי על אף המידע שיש בידי החברה ,קיימים מקרים של אי פירעון צ'יקים ,ובמקרים
אלו ,על אף שהחברה לא פונה לבית העסק אלא ללקוח ,מכל מקום ,אותו הם מחייבים עבור ריבית פיגורים ,על כל יום
איחור בפירעון הצ'יק ,החברה מצידה הסכימה לחתום היתר עיסקא ,אך מה שהעמיד את הרבנים בפני בעיה ,היא
השאלה כיצד יועיל היתר העיסקא כלפי הלקוחות ,והרי התנהלות הלקוח היא מול העסק שם רכש את המוצר ,ולא
מול החברה ,ובאם אותה עיסקא מול העסק לא נעשתה על פי היתר עיסקא ,הרי גם כשבית העסק מוכר את החוב ,לא
חל היתר העיסקא ,לגופן של דברים מה שקרה זה שתוך כדי בחינת הדברים ,שלחו הם להודיע כי הם חתמו היתר
עיסקא כבר ואינם צריכים כבר.
כל אלו ועוד הם דוגמית קטנה ותמציתית ,לגודל המאמץ המושקע בבחינת הדברים ,כשההשקעה הרבה בכך אינה
זוכה לתמורה כלשהיא ומתבצעת אך ורק בשל האחריות של הרבנים ,להבטיח שאכן ההתנהלות תהיה בכפוף להלכה,
ולהביא בפני הציבור דבר מתוקן ,שלא יבואו חלילה לסמוך על היתר העיסקא ללא שאכן נותן מענה.
גם אנשים יראים ושלמים שבעבר נזהרו מאוד בכל סרך חשש איסור ,ואף לא רצו לסמוך על היתר עיסקא ,כיום מובלים
בעל כרחם למציאות שלא נותנת להם הרבה ברירות ,גם אם יזהרו לשלם את חשבון החשמל בזמן הרי בפעמים בהם
גובה חברת החשמל סכום גבוה יותר ,לאחר מכן מחזירים הם את ההפרש בתוספת ריבית ,נכונים הדברים גם כלפי
חברות הגז המשלמות הצמדות וריביות על דמי הפיקדון,
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ההתנהלות בפועל מול החברות.
כל בר בי רב מבין ,כי גם לאחר שיעורי הבית אותם הכינו הרבנים על כל חברה ,עדיין העבודה רבה ,בחלק זה
מתחלקים החברות לשני ים ,ישנם את החברות שפונות מעצמם לבית ההוראה כדי שזה יתן להם יעוץ ויערוך להם
היתר עיסקא ,מי לאחר דרישת הלקוחות ,ומי בעקבות התעוררות של אחד העובדים או המנהלים ,וישנם את
החברות שבית ההוראה פונה אליהם לאחר שמטבע הדברים ,מקבל בית ההוראה פניות רבות לגבי בעיות ריבית
שבהם נתקלים ציבור הלקוחות ,מול החברות ,והעסקים השונים ,הן בחברות ציבוריות והן בחברות פרטיות.
במקרה הראשון התהליכים קלים יותר ,פעמים שרק צריך לשבת עם ההנהלה לפגישה מוסדרת ,בה מקבלים הם
מידע מקיף על חששות הריבית שבהתנהלות החברה הספציפית ,וביתר הרחבה על משמעות היתר העיסקא ,ואיך
זה אכן פותר אחת לאחת את איסורי הריבית באותה החברה.
בית ההוראה אינו מחתים שום בעל עסק או חברה ועמותה ,ללא שהבין היטיב את משמעות היתר העיסקא לאשורו,
וכמובן לאחר שנבדק ואושר שהחותם הינו אכן מורשה החתימה מטעם החברה ,ושבחתימתו יש תוקף להתנהלות
החברה על פי כללי היתר העיסקא.
היו כמה מקרים שלאחר שהרבנים הסבירו לבעלי החברות את משמעות הדברים ,קיבלו הללו רגלים קרות והחלו
לשקול מחדש אם אכן חברתם מוכנה לחתום על היתר עיסקא.
במקרים בהם בית ההוראה בעקבות בקשת הציבור פונה לבתי העסק והחברות השונים ,כאן הדברים מתנהלים
בצורה אחרת ,בשלב ר אשון רובם מנסים לדחות את הדברים ,ישנם שבפנייה השנייה ,ולחלקם נצרכת פניה שלישית
ורביעית כדי להתחיל להניע את התהליך ,מכאן ואילך כל עסק לגופו ברשויות וחברות גדולות הדברים מצריכים
התנהלות ממושכת מול המחלקה המשפטית ,שבו עורכי הדין בודקים את הנוסחאות המוצעות ,שואלים בוחנים
עד שלבסוף מאשרים את המשך ההתנהלות ,בחברות קטנות יותר הדברים קצת שונים ,מכאן ואילך דרישת בית
ההוראה היא לקיים הליך תקין ,ולקבל החלטת דירקטוריון החברה בעניין ,כשלאחר כל התהליך נקבעת פגישה
לחתימה בה מוצגים הדברים בפני בעלי ומנהלי החברה ,ומכאן ואילך מוודאים הרבנים שאכן דרישות בית ההוראה,
מעבר להיתר העיסקא ,מיושמות בשטח בפועל.
בשל הדרישה הגוברת והולכת ,תורגם שטר ההית"ע לכמה וכמה שפות .עברית ,אנגלית ,צרפתית ,רוסית וספרדית,
נוסח היתר העיסקא
על נוסח היתר העיסקא אין צורך להרחיב די רק להביט בהסכמות גדולי ישראל לקונטרס היתר עיסקא כהלכתו,
בכדי לרדת ולו במעט לעומקם של דברים ,אם בעבר כל עסק התמקד בנושא אחד ,עסק אחד במכירה וקניה עסק
שני במשלוח ,עסק שלישי בחליפין ,עסק רביעי בהלוואה ,הרי שכיום כל עסק הינו ,לווה ומלווה ,מוכר וקונה ,ועוד
פעילות רבה כל עסק לגופו ,לכן נטל על עצמו הגאון ר"פ וינד שליט"א לבנות שטר היתר עיסקא אחיד שייתן מענה
הלכתי מקיף לכל האופנים הנצרכים להתנהלות עסק ,ובאופן המהודר ביותר.
נוסח ההית"ע עבר נמושי בתר נמושי בבתיהם של גדו"י הלוך ושוב עד שיצא הדבר המתוקן ביותר ,עליו יסמכו כל
גדו" י ,ואכן גדולי ופוסקי הדור הביעו את התפלאותם ,על השילוב שמצד אחד הנקודות ההלכתיות עליהם נותן היתר
העיסקא מענה ,מקיפות את כל הנושאים במציאות כיום ,ומאידך גיסא את רמת ההידור ההלכתי אין לשער במילים.
בשל השינויים בדרכי המסחר בערב פסח שנת תשע"ח אף עבר היתר העיסקא שידרוגים הלכתיים ,בהתאם לנתונים
במציאות הפיננסית כיום ,וכמובן שכל סעיף עבר שוב ושוב את בדיקת גדו"י שישבו שוב על כל פסיק ופסיק.
כולנו תפילה לבורא כל עולמים שלא תצא חלילה תקלה תחת ידינו ,ושיהיה שם שמים מתברך על ידינו ,הסייעתא
דשמיא המלווה את הרבנים היא למעלה מדרך הטבע ,לא לחינם סומכים גדולי ישראל את ידיהם על כל הנעשה
תחת קורת גג זו,
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זה לא סוד שבמהלך השנים האחרונות חל מהפך של ממש בכל הנוגע למודעות הציבור בכל הנוגע לענייני ריבית ,רבים
שעד היום היו סבורים שענייני איסור הריבית נוגעים לבנקאים וקרנות הלוואה וכדו' ,נתוודעו למציאות השכיחה
בימינו בה כל בעל עסק או עמותה נתקל במהלך עבודתו בחששות ריבית רבות ומגוונות.
חלק מבעלי החברות והעסקים ,שעד היום חששו להיכנס לנושא רגיש זה מחשש שלא יצאו מזה בנקל כיום מבקשים
לקבל מידע מקיף כדי לא להיכשל באיסורי ריבית החמורים ,חלקם רוצים להתנהל נכון הלכתית ,אחד מחישוב כלכלי
לאור הברכה הנדירה המובטחת בתורה לנזהר מאיסור ריבית ,אחרים בשל שיקולים של לחץ ציבורי.
חברות רבות מבקשות לשלוח רב אל בית העסק למסור שיעור מקיף בנקודות החשובות של הלכות אלו ,גופים
המנהלים ימי עיון וקורסים לבעלי עסקים ,הבינו זה מכבר כי חלק בלתי נפרד מקורס לבעל עסק דתי וחרדי אמור
לכלול לפחו ת שיעור אחד המוקדש לנושא הריבית ,כשבסופו אף עורכים היתרי עיסקא לכלל בעלי העסקים
המשתתפים בקורסים אלו.
מהפכה זו כבר עברה מזמן את הים בארה"ב ובאירופה ,וכעת אף הגיעה לארגנטינה הרחוקה ,בשל ההתפתחות
הע סקית בקרב היהודים במקום ,התגבשה קבוצת בעלי עסקים יהודים לבוא במיוחד לארץ לקבל את הרקע וההבנה
כיצד להתנהל על פי ההלכה ובדגש על החלק הפרקטי בכפוף למציאות הפיננסית במקומם.
המציאות הפיננסית כיום בארגנטינה ,שונה היא ,מטבע הפסו המאבד כ 40עד  60אחוז בשנה מערכו ,בעקבות
האינפלציה ,הריבית שנסקה בחודש האחרון ל 60אחוז ,כל אלו מצריכים פתרונות ויצירתיות הלכתית ,אנשים הנצרכים
להלוואה ,ואף אותם שרוצים לעזור במתן הלוואה ,נתקלים בקשיים ,מאחר ועד זמן הפירעון יהיה שווי המטבע פחות
משווי בעת מתן ההלוואה ,וממילא מעוניינים להלוות בצמוד למטבעות זרים,
לאור הניסיון הרב ,קנה לעצמו בית ההוראה לענייני
ריבית שם ,בשילוב חלק ההלכתי וחלק הפרקטי,
לתועלת בעלי העסקים המתמודדים מידי יום
בצומת דרכים מבחינת ההלכה ,מה שמצריך ניסיון
רב ,לתת את הכלים הנדרשים לכל עסק לגופו,
להתמודד מול האתגרים השונים.
בהשתלמויות אלו מקבלים בעלי העסקים השונים
מענה הלכתי מעשי בהלכות ריבית מפי הרה"ג ר'
פנחס וינד שליט"א ראש בית ההוראה ,וכפי שכבר ניכר בספרו של הרב ריבית הלכה למעשה גם שיעורים אלו
מתאפיינים בכך שמצד אחד השיעור הוא ברמה מאוד גבוהה לבעלי השכלה ,שכבר יש להם ידע כזה או אחר בנושא
הריבית ,ומאידך בהנגשת העניין המתאימה גם לכאלה העושים את צעדיהם הראשונים בעולם המושגים של תורת
הריבית.
חלק מיוחד ומרתק בתהליך הדברים הוא השו"ת עם המשתתפים ,אשר גולש בדרך כלל לעניינים מרתקים בעולם
העסקים ,ביאור מושגים מעולם הריבית ,ובעיקר  -פרקטיקה מעשית להתנהלות בעולם העסקים במציאות המשתנה
מיום ליום.
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היתר עיסקא אישי – לכל יהודי
הבנק חתום על היתר עיסקא ברוך ה' ,חברת האשראי חתומה גם כן על היתר עיסקא ,גם חברת החשמל וקופת
החולים ,אם כן ,מה אתך ,מדוע אתה אינך חתום על היתר עיסקא?.
הרי הסיבה היחידה שהבנק ,חברת האשראי ושאר החברות ,הסכימו לחתום על היתר עיסקא ,זה אך ורק למענך,
ואיך יתכן שהם עשו מאמץ בשבילך ,ואתה את חלקך לא עושה.
מספרים על רב מסוים שנכנס לחנות לממכר מזון מוכן ,והתעניין אצל הבעלים שחזותו לא העידה על היותו מקפיד
גדול בענייני כשרות ,על כשרות המקום ,האיש הצביע על תמונה של סביו שהייתה תלויה על הקיר ,יהודי מזוקן
רכון על גבי ספר .אל תראה אותי ככה ,כבודו רואה את התמונה כאן זהו סבא שלי",נו" ,נענה הרב ,אם התמונה שלך
הייתה על הקיר ,והסבא שלך היה עומד כאן מאחורי הדלפק ,אז זה היה משהו אחר ,אך מאחר ואתה הוא זה שעומד
כאן והוא תלוי על הקיר ,הדברים שונים.
כלפי מה דברים אמורים ,אכן ,נכון ,הבנק או החברה המדוברת ,חתמה על היתר עיסקא ,ואולי אף על היתר עיסקא
מהודר ,יתכן אף בטקס מרשים ,בסופו של דבר ,כשאתה נכנס להסכם כלשהוא מולם על איזה מסמכים אתה חותם,
עלה פעם בדעתך להפוך את סדר הדברים את הסכם ההלוואה בן כמה עשרות עמודים נתלה על הקיר ,ואילו מול
הבנק נחתום על שטר היתר העיסקא.
אין כאן חלילה לבוא לפקפק על תוקפו של היתר העיסקא עליו חתומים החברות השונות ,אדרבה היתר עיסקא זה,
כשנעשה באופן מוסדר מול גוף רבני מוסמך ,אזי יש לו תוקף הלכתי ומשפטי ללא פיקפוק ,אך כמובן זה מועיל כלפי
החלק של אותה חברה שהיא מצהירה שכל פעילותה היא בכפוף להיתר עיסקא ,אך האם זה פותר גם אותך ,האם
באופן שהבנק או החברה חתמה על היתר עיסקא אומר ,שפעולה זו שאתה עושה כרגע היא בכפוף להיתר עיסקא.
ניקח לדוגמא יהודי שפונה לסניף הבנק שלו במטרה למשוך סכום כסף מחשבונו ,פקיד הבנק מודיע לו כי חשבון
הבנק שלו מרוקן ומשכך לא ניתן למשוך כספים ,לתמיהתו הרבה מספר לו הפקיד כי על אף שרק בשבוע שעבר
הפקיד סך של  ₪ 5000מכל מקום החודש היו הפסדים גדולים לבנק ,ומאחר והבנק חתום על היתר עיסקא ,הרי
שהוא שותף להפסדים ,לטענתו יטען הלקוח כי מעולם לא חתם על שטר היתר העיסקא ,ואף בכל סעיפי החוזה
מעולם לא היה מוזכר שההלוואה הייתה כפופה להיתר עיסקא ,האם אתם מכירים איזה בי"ד או בית משפט שיצדיק
את טענת הבנק ,ואף אם אכן דעתו בשעת ההתקשרות מול הבנק הייתה להיות כפוף להיתר עיסקא הרי אף אחד לא
יכול להוכיח זאת .הדברים אמורים גם כלפי דמי הפיקדון בחברת הגז ,או היתרה בחברת חשמל ,האם כל אלו הם
כפופים להיתר עיסקא של החברה.
בתי המשפט מכירים בתוקפו של היתר העיסקא ,ולכן אדם שלקח הלוואה מהבנק ,הרי שהבנק מחוייב באופן הלכתי
ומשפטי לעמוד בתנאי היתר העיסקא ,אך זאת בתנאי שגם הלקוח מחוייב להיתר העיסקא ,בית המשפט אינו
מאפשר להפוך את היתר העיסקא לכלי להיפתר מתשלום החובות לבנק ,ולכן באופן שבית המשפט אינו משוכנע
שבשעת לקיחת ההלוואה ,הלקוח הסתמך על היתר העיסקא ,הרי שלא בוודאי יאשר את היתר העיסקא.
ניקח את החלטת בית המשפט בכפר סבא בדיון בין לקוח לבנק הפועלים שם כתב השופט בפסק הדין  5.3הפסיקה

הישראלית הכירה בתוקפו של "היתר העיסקה" ,נתנה לו גושפנקא חוקית וראתה בו חוזה לכל דבר ועניין .עם כל זאת ,בהמשך פסק
הדין ,כתב השופט ... .8 .אף כי "היתר עסקא" יכול להשתכלל כחלק מחוזה ההתקשרות בין הצדדים ,יש לבחון בנסיבותיו
הספציפיות של כל מקרה ומקרה האם אכן הסכימו הצדדים להכפיף את חוזה ההתקשרות ביניהם לנוסח היתר העסקא.
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בעניין שהובא לפני ,לא שוכנעתי כי המבקשים אכן גמרו בדעתם להתקשר עם הבנק בכפיפות לתנאי היתר העסקא שכן מעיון בטופס
ההלוואה אשר צורף לכתב התביעה לא מצאתי כל הודעה מפורשת כי ההלוואות נלקחו בתנאי היתר העסקה .המבקש  2אף לא טען
בחקירתו ו/או בתצהירו כי דרש שתנאי זה יופיע בחוזה.
לו אכן ,כפי טענת המבקשים ,היתר העסקה היה תנאי בלעדי ללקיחת ההלוואה ,אשר בהעדרו לא היו נכנסים כלל בעסקה ,סביר
להניח שהיו דואגים לציין זאת בפני המשיב ודורשים כי תנאי זה יופיע על גבי חוזה ההלוואה עצמו.

במקרה הפוך בבית המשפט המחזוי בתל אביב בדיום בין בנק מזרחי ללקוח ,זיכה השופט את הלקוח רק על סמך
שקיבל את טענתו שהסתמך על שטר היתר העיסקא ,ובפסק הדין כתב השופט ...לדעתי ,שטר ה"עיסקא" הריהו חוזה
ככל שאר החוזים... .החייב נחקר על תצהירו ,אך לא חזר בו מגירסתו כי סבר בעת החתימה על המסמכים השונים שהוא מתקשר
עם הבנק על בסיס תנאי שטר ה"עיסקא" שהיו תלויים על כותל הבנק ,ולפיכך נראה לי ,כי יש לראות את שטר ה"עיסקא" על כל
תנאיו כחלק מההתקשרות החוזית בין הבנק לחייב והערבים.

תוקפו של היתר עיסקא הכללי נתקבל על ידי גדולי ישראל מכל הזמנים ,ובאופן שאדם נכנס לעסק ביודעו שהעסק
חתום על היתר עיסקא ועל דעת כן מתקשר איתם יש לזה תוקף הלכתי ,אך ודאי אדם מחוייב לעשות כל שביכולתו
להיות מחוייב גם כן באופן מוצהר לתנאי היתר העיסקא.
אשר על כן גדולי ישראל יצאו בקריאת קוד ש לכל יהודי לחתום על היתר עיסקא ,ולהצהיר שכל עסקיו הם בכפוף
להיתר עיסקא ,ולהירשם במאגר השמות החתומים על היתר עיסקא ,ובוודאי על אף כל זאת ,בכל הסכם מול אדם על
אף שגם הוא חתם על שטר היתר עיסקא ,להוסיף שההסכם כפוף להיתר עיסקא עליו חתמו הצדדים.
בשנים האחרונות חברות רבות חתמו על האפשרות להיות חתומים מולם על היתר עיסקא באופן אישי ,על ידי רישום
באתר יעודי שהוקם לצורך כך( ,ניתן להירשם באמצעות עמדות קהילות ונדרים פלוס) ,הגדילו לעשות חלק מהבנקים ,וקופת
חולים מאוחדת שנתנו את האפשרות לחתום פיזית מולם.
הרעיון שאימצו מ רנן ורבנן גדולי ישראל וגדולי ההוראה שליט"א ,הוא שכל אחד יחתום על "היתר עיסקא" ,כאשר
הוא מגיע בערב פסח אל הרב ,למכור את החמץ או בכל הזדמנות אחרת .אחד מגדו"י התבטא שבמציאות כיום הברירה
היא אחת או להיות חתום וכפוף להיתר עיסקא או להיכשל באיסור ריבית ,ולכן אין שאלה האם לעשות או לסמוך על
ההיתר עיסקא ,אלא השאלה היא היאך עושים זאת באופן המהודר ביותר עפ"י ההלכה.
בין המעלות הוא שכל החותם על שטר היתר עיסקא זה מהווה הסכמה ברורה לכך ששמו יוכנס למאגר שמות החברות
והאנשים החתומים על היתר עיסקא ומחייב את עצמו כלפי כל ה רשומים באותו מאגר ,להיות כפוף עליהם בהיתר
עיסקא זה ,בנוסף ההוראה היא שעל כל הסכם בין שני צדדים שיש בו משום חשש ריבית כמו חוזי שכירות מכירה וכל
הסכם כל שהוא שיהיה שם סעיף "שהסכם זה כפוף להיתר עיסקא ברית פנחס" ,ובכך הצדדים מכוסים בהיתר עיסקא
באופן הלכתי ומשפטי לכתחילה.
תקנה זו הועילה מאוד כאשר רבים מאותם שחתמו ניצלו מאיסורי ריבית חמורים ,והשתמשו בעת הצורך בהיתר
עיסקא כפי ההלכה ,ובכללות הביא הדבר לחיזוק גדול בהתעוררות הציבור לשמירת כל הלכות ריבית.
בערב פסח תשע"ט יצאו גדו"י מכל החוגים והקהילות בקריאה חוזרת ונשנית לחתום מידי שנה ושנה על שטר הית"ע.
חשוב לציין שהיתר העיסקא עליו הורו הרבנים לחתום אינו מתיר ההלוואה בריבית ,ואף לא מתיר להתעסק עם כל
חברה ללא חשש ריבית ,הדברים מיועדים באופן ששתי הצדדים חתומים ומחוייבים להתנהלות על פי היתר עיסקא,
ולכן באופן שחברה חתומה על היתר עיסקא כדין ,ניתן להתעסק מולה ,על ידי חתימה על היתר עיסקא באופן אישי
מול החברה או על כל פנים על ידי חתימה על שטר היתר העיסקא הזה.
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עד כמה שהלכות ריבית הינם מההלכות השכיחות ביותר כיום ,כך גם רב המרחק של הידיעה המינימלית בהלכות
הבסיסיות ,לאחר אחד מהשיעורים אותם מסר הגר"פ שליט"א בקראוון של הגרי"ש אליישיב זצוק"ל נקרא הגר"פ
לחדרו של ה רב ,לאחר שיחת לימוד ,נאנח הרב אליישיב שאינו מבין מדוע דווקא הלכות חמורות אלו ,חוסר הידיעה
בהם זועק לשמים ,גם שאלות שכבר נשאלות בהלכות ריבית הם מהדברים המפורשים בתורה ובגמרא.
יהודי יקר החליט לבדוק את הדברים הלכה למעשה ,האם עד כדי כך מגיעים פני הדברים ,לשם כך החליט לקחת את
החברותא שלו מהכולל וכל אחד יגיד חידוש הלכתי החברותא יגיד הלכה בהלכות שבת ואילו הוא יבוא עם הלכה
מהלכות ריבית ויבדקו את תגובת הציבור ,לאחר שסיכמו ביניהם הדברים נכנס החברותא וסיפר לאברכי הכולל שהיום
היה בשיעור בהלכות שבת ושמע הלכה מחודשת שיש איסור לפתוח שקית פח היות ויש בזה איסור מבטל כלי מהיכנו,
אברכי הכולל שמעו והפנימו את הדברים ,לאחר כמחצית השעה נכנס החברותא ובפיו חידוש ששמע בהלכות ריבית
שיש איסור ריבית להלוות שק תפו"א היות ויש חשש שהמחיר יעלה עד זמן הפירעון ,אברכי הכולל ששמעו את
הדברים התחילו להתווכח אתו ,עד שהוכיח להם ממשנה מפורשת.
כבר אמר התנא (אבות ה') הלומד ילד למה הוא דומה לדיו כתובה
על נייר חלק הלומד זקן למה הוא דומה לדיו כתובה על נייר מחוק,
בעוד בהלכות שבת כל ילד יודע שיש איסור להדליק אור בשבת,
ושיש איסור בורר ,ושאר איסורים ,שונה הדבר בהלכות ריבית
שבו למצער ילד ממוצע מעולם לא שומע ,ולו הלכה אחת מהוריו
ומוריו בנושא ,החל מהתלמוד תורה ועד לאחר ישיבה גדולה ,בו
בזמן שבמציאות היומיומית נחשף הוא למאות מקרים של איסורי
תלמידי תלמוד תורה במבחן בהלכות ריבית אצל הגר"פ
ריבית ,הילדים מודעים לעובדה שההורים לקחו משכנתא מהבנק,
כמו כן מודעים הם למקרים שמאחרים את חשבון החשמל ומחוייבים בריבית ,ועוד כהנה וכהנה דוגמאות.
באחד השיעורים בתלמוד תורה בדרום הארץ ,בו הוסבר על איסור הריבית וכדוגמא להלוואה בריבית ניתן הדוגמא של
משכנתא ,נעמד אחד הילדים וטען ,שלא יתכן שיש איסור בדבר ,היות ואביו מקפיד על קלה כבחמורה ואף מעשר את
המאכלים פעמיים כדי לצאת מכל חשש איסור ,והוא יודע בוודאות שאביו לקח משכנתא בשנה שעברה.
לאור בקשת גדולי ישראל מקדיש הגר"פ שליט"א חלק נכבד מזמנו להפצת המודעות להלכות חשובות ושכיחות אלו,
רבני בית ההוראה פזורים ברחבי הארץ ופועלים ללא לאות להכניס את לימוד הלכות ריבית ,בכוללים ,בסמינרים,
בישיבות ובעיקר בתלמודי התורה ,לא יתכן שילד ישב בכיתה בפרשת משפטים ,בהר ,או כי תצא ,ללא שיוזכר ולו פעם
אחת הלכה בנושא ,כבר אמרו ח ז"ל (שבת כ"א ):על גירסא דינקותא דלא משתכחא ,ואשר על כן החובה כפולה
ומכופלת כי דברים שלא לומדים בזמנים אלו קשה יותר לקבלם לכשיגדלו.
עובדה מפתיעה במיוחד ,היא המקרה בו הוכנו קונטרסים מיוחדים עבור כיתות ז' ח' באחד מתלמודי התורה במרכז
הארץ לבקשת המנהל ,על מנת ש יוכלו המלמדים ללמוד עם התלמידים במהלך תקופה של שלושה חודשים ,יריעת
הפתיחה הייתה בשיעור מיוחד של הרב וינד בתלמוד תורה ,כשמיד למחרת היו אמורים להתחיל את הלימוד בפועל
בכחמש כיתות ,אלא שלאחר השיעור פנו המלמדים למנהל בסירובם להתחיל בפרוייקט.
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לתמיהת המנהל ,ענו המלמדים שלנוכח רמת השאלות שנשאלו במהלך השיעור פתיחה מהתלמידים ,חוששים הם
להתחיל ,לבסוף הוצרך המנהל בעצמו לסבב בין הכיתות ללמד את החומר.
בהזדמנות אחרת במהלך פגישה עם אחד ממנהלי
הסמינרים הגדולים בארץ ,נשאל מנהל הסמינר כיצד לוקח
הוא אחריות להוציא תחת המוסד בכל שנה כשבע מאות
בנות המתעדות להקים בתים נאמנים בישראל ,ולנהל את
משק הבית ,ללא שיש להם מושג וחצי מושג מה מותר ומה
אסור ,מנהל הסמינר לקח את הדברים לתשומת ליבו ,ותוך
כדי הדברים סיכם מול בית ההוראה על סדרת שיעורים
לתלמידות.
בשנים האחרונות ,עדים אנו לתנופה אדירה בעשרות כוללים שהתחילו ללמוד את פרק איזהו נשך אליבא דהלכתא,
הפלא העצום שחוזר על עצמו פעמים רבות ,באברכי כולל שעל אף היותם לומדים את הסוגיות לעומקם עד להלכה
למעשה ,עדיין אינם מורידים את הדברים הנלמדים למציאות הנוכחית בשטח ,באחד השיעורים אף התפלאו
האברכים ל שמוע על החשש ברכישת כרטיסים מוקדמת בהוזלה ,בו בזמן שלמדו הם את סוגיית פסיקה בהוזלה.
הקושי העצום להוריד את ההלכות הייחודיות להלכה למעשה ,מקשה את הלימוד שנראה לפעמים כדברים שאינם
נוגעים למעשה ,הרב וינד בכישוריו המיוחדים סולל בפני האברכים את הדרך עד להבנת הדברים המוקשים כבהירים
ומובנים מקדמת דנא.
משגיחים וראשי ישיבות עומדים נפעמים בכל פעם מחדש בריתחא דאורייתא שיש בכל שיעור שכזה ,מנהלי
מוסדות אשר ראו את ההתעניינות הגוברת והחשיבות הרבה להטמעת הלכות אלו בקרב התלמידים ,אף הכניסו
את הלימוד בקונטרס מיוחד קיצור הלכות ריבית לתלמידים כחלק ממערך הלימודים הכולל ,כשחלקם אף ערכו
עבודות ומבחנים על החומר הנלמד ,בציינם שעדיין לא נתקלו במקצוע נוסף כזה בו התלמידים מבקשים להיבחן
על החומר ,ואף מאותגרים בשאלות מעניינות.
ולכן החובה והזכות לכל מוסד שלומדים בו בחורים ,ילדים,
ובנות ,להכניס בתוך סדר הלימוד הקבועים של המתחנכים גם
לימוד יסודות הלכות ריבית ,שנוגע אצלם גם עכשיו ,וביותר
כשיתבגרו ויתחתנו ויקימו בית משלהם ,ובכך יוכלו להיות
זהירים בהלכות אלו ,ואיך אנו רוצים ושואפים שהמתחנכים
במוסדות התורה ידעו להינצל מאיסור ריבית הנוגע אצלם בכל החלפת עבודה עם רעהו ,או כשקובעים שני מחירים
על חפץ ,או בהחזרת מוצרים והלוואות משכנים וכו' וכו' ,אם לא שמעו ולא לימדו אותם במוסדות התורה הכללים
הנחוצים בהלכות אלו ,ובוו דאי אם נקיים בהם (משלי כב ,ו) 'חנוך לנער על פי דרכו' ,נזכה להמשך הפסוק 'גם כי
יזקין לא יסור ממנה'.
ובפרט בישיבות הלומדים פרק 'איזהו נשך' כאחד מלימודי הישיבה ,אפשר לקנות קנין נצח ע"י לימוד הפרק הזה
בעיון ובהבנה ,ובעוד שעל פרקים אחרים הנלמדים בישיבות כבר נכתבו עשרות ספרים המבארים יסודות והבנת
הדברים ,הרי שעל פרק זה לא נכתב הרבה ,אבל המתבונן ומנסה ללמוד פרק זה בעיון ובהבנה עם דברי הראשונים
והאחרונים ,מוצא בהם דברים חדשים והבנות עמוקות ,המתוקים מדבש ונופת צופים ,והרבה ישיבות שהשקיעו
בלימוד פרק זה כראוי ,יצאו נפעמים מעצם הלימוד ,והפרק הזה הכניס חיות בכל הישיבה ,וגם לרבות שהרוויחו
בזה להיות זהירים בהלכות אלו יום יום.
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זכינו ברוך ה' ,ובשנים האחרונות גוברים מיום ליום מספר הפניות לבית ההוראה ,אם לפני שנה הסתכמו הפניות לכדי
מאה פניות ביום לערך ,הרי כיום מופנים לקו בית ההוראה כחמש מאות פניות ביום ,ובפרט לאור העובדה שבתקופה
האחרונה קווי הוראה שונים העבירו את שלוחת הריבית למערכת בית ההוראה לענייני ריבית ,מה שהביא את הצורך
להוספת רבנים נוספים למערך קו הריבית.
כפי שכבר הרחבנו ,מסלולי הוראה רבים ,ואף רבני שכונות ורבני ערים ,שבעבר לא היו בקיאים בהלכות ריבית על
בוריים החלו ללמוד הלכות אלו בשל הביקוש הגובר והולך.
לאור זאת ,פתח בית ההוראה בראשות הרב וינד שליט"א את ההרשמה לשימוש מעשי בהלכות ריבית ,ואם בתחילה
צפו הרשמה של כעשרה עד עשרים רבנים ,הרי שלמעשה כבר בשלב הראשון נרשמו למעלה משלש מאות רבנים,
שכבר למדו את ההלכות על בוריים ,ובאו לקבל את ההדרכה המעשית ,כך יצא שבמחזור הראשון נפתחו קבוצות
שימוש ,בירושלים ,בני ברק ,בית שמש ,וקריית ספר.
וכיום כבר העמיד הרב וינד למעלה מאלף תלמידים ,רבני ערים ,דיינים ,ומורי הוראה ,שעברו את תהליך הלמידה
המבחנים וההכשרה המעשית.
תהליך הכשרת הרבנים מתפרס על פני כשנתיים ,ומתבצע
בכמה שלבים ,בשלב ראשון מגיעים התלמידים והרבנים לאחר
שכבר למדו חזרו ושיננו את ההלכות ,והרי הם כמונחים
בקופסא ,בד בבד תוך כדי תהליך השימוש המעשי ,נבחנים
הרבנים על החומר הלימודי הרב ,במבחנים עיוניים ובמבחני
הבנה.
במהלך השימוש מקבלים הרבנים כלים כיצד לבחון כל שאלה
ושאלה ,ובפרט בהלכות ריבית שפעמים רבות יש צורך מיוחד לכוון את השואל ,בין היתר ,שאלות רבות מצריכות בירור
מציאות קיימת בשטח ,בשל כך מקבלים הרבנים עבודות מעשיות בבירור הנתונים השונים .מושגים כמו בנק הזמן,
עסקאות ברטר ,וכדו'.
שימת דגש מיוחדת ,מתמקדת על ליבון השאלות המצויות למעשה ,בכל מציאות החיים קיימות שאלות רבות ,שבלא
ידע בסיסי ושימוש מעשי בהלכות ובמציאות ,כמעט לא ניתן לפסוק בהם הלכה למעשה.
כפי שידוע לימוד הלכות ריבית הוא לימוד קשה במיוחד ,ומשום כך ,הצורך בהכשרה מקצועית גובר שבעתיים,
התמקדות מיוחדת ניתנת לחלק הפרקטי ,מציאות האשראי והריבית שנכנסת לכל פינה מחיינו ,מצריכה פתרון פרקטי
וישים לכל נקודה ,הרי זה ברור שלא ניתן להורות ללקוח שיפסיק להשתמש בכרטיס אשראי ,ולא לבעל עסק שלא
ייקח אשראי או ניכיון צ'יקים ,ממילא ,נצרך הידע והטכניקה כיצד לפעול בדרך היתר ,ללא כל צורך בהקלה בהלכה כזו
או אחרת ,או להסתמך על כל מיני שיטות מפוקפקות ,בית ההוראה מקנה לרבנים את הפרקטיקה המעשית ,לא להוריד
מהידור ההלכה ,על אף המציאות.
ניקח לדוגמא דברים שמרוב ההרגל ,כמעט לא שמים לב אליהם ,אם נתבונן רגע בכספומטים המצויים כיום כמעט בכל
קרן רחוב ,או חנות ,ועלות כל משיכה היא כ , ₪ 5.9האם יש בכך איסור ריבית ,לפיענוח שאלה זו יש צורך לדעת את
המציאות האם הכסף יורד מהחשבון ישר? ,על הצד שלא ,מי המלווה? ,העסק ,חברת האשראי ,החברה המפעילה את
הכספומט ,מי הלווה? האם יש כאן לווה אחד ,או כמה לווים.
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הדבר נכון עוד יותר במו"מ מול חברות פיננסיים גדולים ועולמיים ,המתפעלים מרמת הדיוק בפרטים הקטנים,
פעמים רבות ,אף מפתיעים הרבנים את המשפטניים הבכירים ביותר ,בסתירה בחוזה ההסכם בין הלקוח לחברה,
כשכל פיסקה משנה את התמונה לגמרי ,פעמים יש שהדברים נכתבו בכוונת תחילה כדי לכסות את החברה מכל
כיוון אפשרי של תביעה כזו או אחרת ,אך מבחינת ההלכה נדרשים הרבנים למצוא את הנוסחה כדי להתאים את
הדברים שיהיו בתכלית ההידור ,ללא פשרות בדקדוק ההלכה ,המשפטניים ובעלי החברות הנחשפים למסירות
נפשם של הרבנים ללא שום פניות ואינטרסים ,ורק העמדת ההלכה על תילה עומדת לנגד עיניהם ,מטים אוזן קשבת
לדרישות בית ההוראה ,ובפרט כאשר הם מפנימים את האמון הרב שנותן הציבור בבית ההוראה ,בכך שכל אחד
יודע שכאשר מאשר הרב ,או אוסר ,התנהלות מול חברה כזו או אחרת ,הרי שהדברים מגיעים מיידע שאכן מותר
להתעסק איתם ,ולא רק מפני שהרב העונה אינו מודע שיש בכלל בעיות.
בשנה השנייה ,עיקר השימוש המעשי מתמקד בחלק היותר מורכב שבהלכות ריבית ,כוללים רבים אינם לומדים
הלכות אלו בשל מורכבותם ובשל הסברא המוטעית כי דברים אלו אינם נוגעים הלכה למעשה ,בשנה זו ,הדגש הוא
על כל סוגי העסקא ות ,שותפויות למיניהם ,כמו כן דנים הרבנים בכל השאלות ההלכתיות בכל הנוגע להתעסקות
מול גויים ,בבנקים בחו"ל ,ברכישת משכנתאות של יהודים מבנקים בבעלות גויים ,בתיווך עסקאות בין יהודי לגוי
ובין גוי לגוי ,ולעשות עיסקא עם יהודי בתיווך גוי בכללי ,ובאופן שלוקח אחריות.
למותר לציין ,שכל לימוד הלכות ריבית היא חווית לימוד לכשעצמה ,אך הדברים אמורים בייתר שאת בהלכות אלו,
מלבד העובדה ,שישנם בסימנים אלו (קעז ,קסח) הלכות חשובות ,שבלעדיהם לא ניתן כלל לפסוק בהלכות ריבית.
לא מעבר לים היא
הלכות ריבית אינם מן ההלכות התלויות בארץ ,ועל אף העובדה שבחו"ל ישנה התעסקות רבה מול גויים ,שאין בכך
חשש ריבית ,מכל מקום בשנים האחרונות חברות רבות ,ובנקים ,הינם בבעלות יהודית ,מלאה או חלקית ,כשלא
תמיד ניתן לבדוק את העובדות לאשורם ,כמו כן ,פעמים רבות דווקא מתוך הרגל שלא שייך חשש ריבית ,לא שמים
לב לדברים ,ובאים לידי מכשול בהתעסקות עם יהודים באיסורי ריבית של תורה.
מתוך העולה מקו הריבית המיועד לתושבי ארה"ב ,נתגלית מציאות שדווקא בארצות הגולה ,חששות הריבית
חמורים בהרבה מהמציאות בארצנו הקד' ,וכפי שחומר האיסורים עולה ,כך רמת המודעות פחותה רבות ,לדודמא
ניתן למצוא חברות רבות בבעלות חרדים לדבר ה' ,המלווים כספים בריבית ממש ללא שסבורים הם שיש בכך איסור
תורה ממש.
לשם כך ,עלה צורך דחוף להקים מערך רבנים שייתן מענה למציאות הקיימת במקומות אלו ,ולהכשירם לצאת
לשטח המעשי .ואכן ברוך ה' ,בשנה האחרונה התבשרנו על הקמתם של שלש קבוצות רבנים בבורו פארק,
ויליאמסבורג ,ולייקווד שבארה"ב כשכל קבוצה מונה כמה עשרות רבנים.
על אף שההלכות הם אותם הלכות בארץ ,בארה"ב ,באירופה ,ובאוסטרליה ,הרי שדברים שכאן משמעותם כך
במקומות אחרים היא אחרת ,ולכן ,ההכשרה שעוברים הרבנים כאן ,אינה דומה להכשרה שעוברים הרבנים בחו"ל,
המציאות השונה בתחומים רבים ,משליכה ישירות על פסק ההלכה.
ניקח לדוגמא את נושא הדלק ,אם בארץ כיום ,נידון הדלק כיצא השער לעניין פסיקה והלוואת סאה בסאה ,הרי
שבארה"ב דבר זה אין לו שער קבוע .כמו כן נושא כרטיסי האשראי ,ועוד תחומים רבים ,שונים הם בתכלית
מהרגילות כאן.
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אחר עמל של לימוד הלכות ריבית בשקידה ויגיעה ,ואחר שנתיים של שימוש מעשי במסגרת בית ההוראה ,זוכים
הרבנים שעברו את המבחנים והעבודות המעשיות ,לקצור את פרי עמלם ,ולקבל את התעודה הנכספת ,המקנה לרב
ו/או הדיין המחזיק בה ,את הסמיכה לענות אף בשאלות בהלכות ריבית.
את התעודות מגישים בפני הרבנים שעמדו בכור המבחן והשימוש בהצלחה,
גדולי ישראל בעצמם ,שסומכים את ידיהם על הרה"ג פנחס וינד ומתעניינים
תדיר בפעילות בית ההוראה.
עוברי אורח שנקלעים לרחובות הסמוכות למעמד כבוד התורה ,נדהמים
ממראה עיניהם .עשרות אברכים צועדים הם נשיהם בניהם ובנותיהם וגם זקני
המשפחה .פה נרא ה אברך חסידי מובהק ובפינה השניה של הרחוב צועד אברך ליטאי עם משפחתו ,כאן רואים
אוטובוס שלם מגיע מקרית ספר ,והנוסעים  -בני תורה מובהקים מסלתה ומשמנה של העיר -יורדים ופונים לעבר
האולם באושר אילעי ,ומהצד השני מגיע אוטובוס מלא
נוסעים מבני ברק ופורק עשרות אברכים בני תורה .כאן מגיע
אברך ספרדי עם משפחתו ומצדו השני של הרחוב צועד
בריסקער כהלכתה לעבר האולם.
הרואה מהצד עומד ומשתומם :איזה אירוע מתקיים כאן
היום ,שמאחד חסידים ,ליטאים ,ספרדים ,מכל קשתי הגוונות
הם ומשפחותיהם ,האם איזה ר"י ספרדי מחתן את בתו עם
אדמו"ר חסידי? העומדים אנו כבר בימות המשיח?
אם נציץ לתוך האולם פנימה יתגבר הפליאה שבעתיים :מאות אברכים מכל החוגים רוקדים יד ביד שעה ארוכה כאילו
יש ביניהם היכר רבת שנים ,אברך ליטאי מקרית ספר רוקד במלא העוצמה עם אברך חסידי ,ובן תורה ספרדי רוקד עם
חסיד ויזניץ ,איזה דבר משותף יש ביניהם שהם רוקדים ומתאחדים עבור זה כאילו הם אחים ממש.
בשולחן המזרח יושבים פארי היהדות בדורינו מכל החוגים ,ומכל העדות ,משל מנהלים יחד איזה מוסד או ארגון
שכולם שותפים בה ,מה עומד אחורי המעמד המדהים הזה.
התשובה לכך פשוטה למדי :יש דבר אחד המשתף את כלל החוגים והעדים ,והוא
תורתינו הק' המסורה לנו מסיני שכולם שותפים בו .וביתר בהירות :המקצוע עליה
עמלו שעות ארוכות ,נבחנו ,עד שהגיעו לרגע הגדול הזה שבה יכתרו בכתר הוראה
על ראשם ,מקצוע קשה כמקצוע של 'ריבית' שלא רבים זוכים לרדת לעומקה ,הוא
המשתף את כלל הלומדים יחד ,והוא הנוסכת על פניהם אושר עילאי הנמצא רק
על פניהם של תלמידי חכמים שכל חייהם מסורים לתורה ,ואין להם בעולמם אלא ד' אמות של הלכה בלבד.
המטרה המשותפת של כלל הלומדים שמכניס בהם ראש המפעל הגדול ,הגאון רבי פנחס וינד שליט"א ,לההדיר
ולרומם קרן ההלכה בהלכות ריבית ,שבעבודתו הגדולה המושקע בשנים האחרונות בנושא זה מגיע דבר הריבית לכל
מקום ולכל פנה נידחת ,הוא המאחד את כל הלומדים השואבים מרוחו הגדולה וממריץ אותם להיות שותפים יחד
לדבר ה' ,ולהגדיל תורה ולהאדירה .אשרי העם שככה לו.
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הוצאת והפצת ספרים
נדבך נוסף בפעילות בית ההוראה ,היא ,הפצת הספרים הייחודים בהלכות ריבית ,שנכתבו בעמל רב על ידי הרה"ג ר'
פנחס וינד שליט"א ,למעשה סדרת הספרים 'ריבית הלכה למעשה'' ,עומק הרבית' 'ספר התשובות ב חלקים ,נתקבלו
בעז"ה באהבה וחיבה אצל הרבה ת"ח ובעה"ב הצמאים לדבר ה' ,ואומרים מי יראנו אור ,להדריכנו הלכה למעשה
ולהצילנו מאיסור החמור של ריבית.
ספר "ריבית הלכה למעשה  -ברית פנחס" ,בו נתבאר כל דין וכל הלכה ,בלשון ובסדר שאנו
רגילים לחיות בו ,והוא ספר בסיסי ביותר לדעת ולהבין כל אופן וכל 'היכי תמצי' מה גדרו ומה דינו,
ואפשר לומר כי הוא 'ספר יסוד' ממש לכל בית יהודי ,ואכן הספר נערך בלשון קלה מאד וברורה
כדי שכל אחד ואחד באשר הוא  -אנשים ,נשים וילדים ,יבינו הדברים לאשורם ,הדק היטב.
ותודה לקל נתקבל הספר אצל כולם ,בין ליושבי האוהל בביהמ"ד ,אברכי הכוללים שלומדים
הלכות רי בית ,ושאר תלמידי חכמים ,ובין לאברכים בעלי בתים הטרודים על המחיה ועל הכלכלה
וצריכים לידע את המעשה אשר יעשון ,ובעיקר את המעשה אשר לא יעשון ,ואפילו מי שלא למד
הלכות רי בית מעולם גם כן יכול להבין בזה הנידונים ,האיסורים ,השאלות והפתרונות ,ותודה לקל שבכמה שיעורי דף
היומי עשו שיעור בספר זה של 'הלכה יומית' ,כדי ללמוד ולדעת ההלכות ,ולהגדיל ה'מודעות' לדיני ואיסורי ריבית.
לאחרונה אף זכינו וספר זה יצא לאור אף מתורגם לצרפתית.
ספר "עומק הרבית  -ברית פנחס"  ,ספר עיוני הכולל גם הרבה 'לומדות' ,לבאר הרבה עניינים בפרק
איזהו נשך ,מהי ההגדרה של דבר ,גדרי האיסור שאסרה התורה בכל דבר ,ופעמים שזה נותן הבנה חדשה
או מהלך חדש בכל הסוגיא ,והדברים מתבארים בס"ד הדק היטב ומגיע עד הלכה למעשה .והוא מיועד
לעוסקים בלימוד בפרק איזהו נשך ,וכידוע שאין הרבה ספרים העוסקים בפרק איזהו נשך לבאר הסוגיות
באופן עיוני ולמדני.
בד בבד יצא לאור בסייעתא דשמיא ,ערכה מיוחדת ,הכוללת שטר עם הנוסח המדוייק של
"היתר עיסקא" .הכולל כל סוגי שטרי העיסקא ,כי כידוע יש לערך שתים עשרה נוסחאות
של היתר עיסקא בספרי הפוסקים ,וכל נוסח היתר עיסקא מיועד לצורך דבר אחד ,וכאן
ערכנו בסיוע גדולי פוסקי זמנינו נוסח היתר עיסקא אחיד העונה לכל הצרכים בכל סוגי
העיסקאות ,לפסיקה ,טרשא ,ערב ,וכו' .וזכינו לקבל על נוסח זה הסכמות של הרבה גדולי
זמנינו אשר חלקם איתנו ב"ה ,וחלקם כבר אינם איתנו ,שכולם סמכו פה אחד על נוסח זה
כי הוא הנוסח המדוייק אותו צריך לעשות היום .ואכן נתקבל נוסח זה בתפוצות ישראל ,וכבר יצא באלפי עותקים,
וישראל עם קדוש רוצים לדעת את המעשה אשר יעשון.
מלבד זאת ,הוספנו לשטר קונטרס ובו ביאורים על כל פרט ופרט שב'היתר עיסקא' ,להבין ולהשכיל לכל אחד מה עושה
ההיתר עיסקא ,ובמה הוא משנה את כללי העסק שהוא עושה ,וכידוע הרבה פוסקים סוברים ,כי בלא להבין מה זה היתר
עיסקא ,אין ההיתר עיסקא מועיל ,וקרובים להיכשל ח"ו באיסורי ריבית דאורייתא ודרבנן.
בשנים האחרונות זכינו בעז"ה לתרגם את ההיתר עיסקא גם לאנגלית לצרפתית ,לספרדית ולרוסית ,ונמכרו מאות ואלפי
עותקים גם בשפות אלו ,ובזה זכינו להרחיב את גבולות הקדושה ,ולהציל מאות אנשים וסוחרים מלהיכשל באיסור
ריבית.
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לאחר כל הספרים הנ"ל ,זכינו להוציא בסייעתא דשמיא "ספר התשובות על הל' ריבית" ,שנתקבל בעז"ה באהבה
וחיבה אצל תלמידי חכמים ובעלי בתים ,למעלה מן המשוער.
מטרת הספר היי תה ,כי בשונה ממקצועות אחרות בתורה ,הרי שבהלכות ריבית גם אחרי
לימוד ההלכות על בוריים ,נשאר קושי מיוחד לחבר את המציאות והשאלה למעשה בה
עומד האדם עכשיו לאיזו הלכה היא שייכת ,ולאיזה סעיף בשולחן ערוך אפשר לדמותו,
כאשר בכל שאלה כל פרט משנה את המציאות וההלכה ,והדברים ידועים היטיב לכל
המתמצא קצת בהלכות אלו.
ולכן הבאנו ב"ספר התשובות" שלוש מאות שאלות ותשובות קצרות ,כאשר לכל תשובה
מבואר בצידה כשולחן הערוך ומוכן לפני האדם סברת האיסור וההיתר ,ולאיזה נידון
בשו"ע היא דומה ,ולמה יש לפסוק בשאלה זו כן .והדבר יכול לעזור ,הן לתלמידי חכמים
הלומדים הלכות אלו ,לה יכנס יותר לעולם המציאות לדעת לאיזה פרט דומה מעשה זה,
והן לבעה"ב לראות בחוש בכל מציאות איך שייך בה ריבית,
וב"ה שהספר התקבל בתפוצות ישראל ,ומשמש להרבה דיינים כספר מפתח למצוא כל שאלה למעשה היאך לפסוק
בה ,וכן להרבה מגידי שיעורים על פרק איזהו נשך בלימוד דף היומי או בישיבה ,או באמירת שיעורים על הלכות אלו,
למצוא שאלות למעשה הנוגעים לכל אחד ואחד ,וכך למצוא מסילות ללב השומעים ולהחדיר בהם איסורים אלו ,וכן
שמענו מבעלי בתים הרוצים להחדיר ידיעת הלכות אלו אצל בני משפחתם ,ומציעים בשולחן השבת שאלות מהספר,
ונעשה מזה דיון שלם וכל בני המשפחה מתפלפלים יחד ,ובכך מתחדד אצלם נושא הרבית ביתר שאת וביתר עוז.
"ספר התשובות חלק ב" מטבע הדברים ,כאשר רבתה המודעות בקרב ציבור היראים ושלמים לאיסור ריבית,
ומתרבים הן השואלים אשר באים לשאול דבר ה' ,והן התלמידי חכמים הבקיאים יותר בהלכות אלו ,הרי מיתוספות
תמיד שאלות חדשות לפני הרבנים ,ועי"ז היתוספו הרבה שאלות וחידושי הלכות חדשים ,הנוגעים לכל אחד ואחד,
וכן מציאת פתרונות לכל שאלה ושאלה לעשות העסקים באופן הראוי ביותר ,לכן אספנו לפונדק אחד כשלוש מאות
שאלות חדשות ,שלא נכתבו בחלק א' ,למען יוכל כל אחד לדעת המעשה אשר יעשה.
בנוסף לזה הוספנו בחלק זה ,כמה פרקים מיוחדים לנושאים שכיחים ביותר שמצוי בהם הלכות ריבית .פרק מיוחד -
לחלפנים ונותני שירותי מטבע שמצוי בהם ביותר הלכות ריבית ,וצריכים לדעת בכל פרט מה מותר לעשות ומה אסור,
ובסוף הפרק כתבנו פסקי הלכה למעשה לכל חלפן איך יתנהג באופן של לכתחילה שלא יהיה בעסקם חשש רבית כלל.
פרק נוסף ייחדנו על הנושא של "החלפת עבודה תמורת עבודה" ,שהם דברים השכיחים ביותר ,שאחד מבקש מחברו
שיעבוד בשבילו ואח"כ חוזר הוא ועובד בשביל חברו ,ולא נכתבו כמעט בספרים תשובות והיתרים להלכות אלו,
והצלחנו בעז"ה בפרק זה ,להביא פתרונות כמעט לכל שאלה ושאלה איך להתנהג באופן שלא יהיה איסור ריבית.
בסוף הספר הוספנו ג' פרקים מיוחדים לשאלות המצויות אצל בחורי ישיבות ,בנות הסמינרים ,וילדים ,שיש אצלם
שאלות מיוחדות הקיימים רק אצלם ,והבאנו בעז"ה שאלות מהשטח למען יוכלו לדעת איך להינצל מאיסור זה.
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א .לגבי חיובי ארנונה ,דעת הגר"פ וינד שדינם כמיסים ,ואין איסור ריבית למחוייבים בריבית פיגורים ,בגין
איחור בתשלום.
ב .פעילויות שונות מטעם העיריה – מידי פעם יש כל מיני מיזמים של העיריה אם במופעים או השתלמויות,
פעילויות חברתיות ,קייטנות למיניהם ,והמקדימים לשלם מקבלים הנחה או המאחרים משלמים ריבית וכדו'.
ג .דמי חינוך לגנים יש אופנים בהם המקדימים לשלם מקבלים הנחה או המאחרים משלמים ריביות.
ד .איחור בתשלום המים – כל לקוח המאחר בתשלום חשבון המים מתווסף לחשבונו ריביות.
חשוב לציין! אדם השוכר דירה ,וחשבון המים רשום על שם אדם אחר( ,על שם המשכיר או על שם שוכר
קודם) יש לחתום היתר עיסקא ,בין הדייר המשתמש בפועל לבין מי שעל שמו רשום חשבון המים ,וכמו כן
בחשבונות הגז ,ולכן חשוב להוסיף בכל חוזה שכירות סעיף כדלהלן 'ההתקשרות בין הצדדים היא בכפוף להיתר
עיסקא ברית פנחס'.

א .איחור בתשלום – כל לקוח המאחר בתשלום חשבון החשמל מתווסף לחשבונו ריביות.
ב .ריבית זכות – ישנם אופנים בהם נעשית גביית יתר ,עקב חשבון על פי הערכה וכדו' ,ובשל כך מזדכה
הלקוח בחזרה בקרן בתוספת ריבית והצמדה כחוק.

חשוב לציין! שיש אופנים בהם חשבון הגז מתנהל מול חברה זכיינית ,וא"כ צריך גם שהחברה הזכיינית
תהיה חתומה על היתר עיסקא ,ולא מספיק מה שהחברה הגדולה חתומה על היתר עיסקא .בנוסף באופן
שאדם שוכר דירה ,וחשבון הגז רשום על שם אדם אחר ,יש לחתום היתר עיסקא בין השוכר לאדם שעל
שמו רשום חשבון הגז.

ולכן חשוב להוסיף בכל חוזה שכירות סעיף כדלהלן 'ההתקשרות בין הצדדים היא בכפוף להיתר עיסקא ברית פנחס'.

א .דמי פיקדון  -כל חברת גז ,גובה בתחילת החוזה דמי פיקדון ,עבור הבלונים ,השעון או הצובר ,מעות אלו
צוברות בכל יום ,הצמדה ,ולפעמים גם ריבית ,ולאחר ההתנתקות מחברת הגז ,או מכירת הדירה ,מקבל
הלקוח את מעותיו ,בתוספת ההצמדה או הריבית ,והיות ודמי הפיקדון הם בעצם הלוואה ,הרי שההלוואה
היא בריבית ,כשהלוקח הוא המלווה בריבית.
ב .איחור בתשלום – כל לקוח המאחר בתשלום חשבון הגז ,מתווסף לחשבונו ריביות והצמדות.
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חשוב לציין! ישנם מחלקות בקופות החולים ,שעובדות תחת חברות בת ,כמו מרפאות השיניים וכדו' ,ולכן
חובה לוודא ,שאותה החברה חתומה על היתר עיסקא.
א .קבלת ריבית – כשקופת החולים גבתה יתר על המידה ,הן בגין חיוב חודשי ,או כשהחברה מחזירה החזר הוצאות
טיפולים ,או כל החזר שהוא המגיע ללקוח ,מחזירה החברה את החזר בתוספת הצמדה (ריבית) ולפעמים גם
ריבית.
ב .נתינת ריבית – באופן שחזר הוראת תשלום המגיע לחברה ,וכדו' ,הרי שהלקוח נצרך לשלם את חובו ,בתוספת
הצמדה ,ולפעמים גם ריבית ,כנדרש בחוק.
ג .טיפולי שיניים – יעויין בקטגוריית מרפאות שיניים החששות הקיימות.
ד .קרן הלוואות – ישנם קופות ,בהם זכאים הלקוחות לקבל הלוואות ,לצורך טיפולים כאלו ואחרים ,או לשאר צרכים,
בריבית נמוכה.

א .הוזלה למקדימים לשלם – במקרים רבים ,רופאי השיניים קובעים מחיר לכל הטיפול ,שנמשך על פני כמה
וכמה טיפולים ,ומי שמשלם מראש מקבל הנחה ,ואף שעל חלק העבודה אין איסור בדבר ,אך היות וכלול
במחיר גם הנחה על החומר ,הרי זה פסיקה בהוזלה ואסור.
באופן שמנהל המרפאה אינו הרופא בעצמו ,או שיש רופאים נוספים ,הרי שלדעת רוב הפוסקים ,גם על עצם
העבודה אסור לשלם מראש בהוזלה ,היות ואין זה נכלל בשכירות פועל ,אלא כמקח לכל דבר ועניין.
ב .תוספת תשלום עבור איחור או תשלומים  -פשוט שאסור משום ריבית.
ג .הוזלה למקדימים ותוספת למאחרים  -ישנם מרפאות שאף מגדילים לעשות ,לחלק לשלשה מחירים ,מחיר
מראש מוזל ,מחיר סטנדרטי למשלמים לפי טיפול ,מחיר בתוספת למשלמים בתשלומים מאוחרים ,באופן כזה
יש איסור בין על התשלום מראש ,ובין על פריסה לתשלומים מאוחרים.
חשוב לציין! ישנם מרפאות המקושרות עם חברות שונות ,שדרכם ניתן לפרוס המחיר לתשלומים ,לקוחות
המעוניינים להשתמש בשירות זה ,עליהם לברר היטב שחברות אלו מאושרות וחתומות על היתר עיסקא.
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א .תשלום מראש בהוזלה עבור האולם – פעמים רבות שבעל האולם מוזיל התשלום ,למי שמשלם מראש
בשעת ההזמנה ,כשמזמין זמן מה מראש ,באופן זה יש מקום להחמיר.
ב .תשלום מראש עבור הקייטרינג – באופן שהלקוח שילם מראש לפני קבלת המוצר ,ומשום כך נקבע לו
מחיר ,ומתחייבים לו שלא ישלם יותר ,אפי' אם יעלו המחירים בינתיים ,יש בזה משום פסיקה ,כיוון דהוא
דבר שאין לו שער קבוע ,שהרי אין עוד קייטרינג כזה ,וגם אין לו ,ובוודאי באופן שמוזיל לו עקב הקדמת
המעות ,יש איסור.

א .התחייבות לתשלום ריבית – בכל הסכם מול חברת פלאפונים הנך מתחייב ,כי במידה ולא תשלם בזמן,
תחוייב בריבית ,הגם שכמעט לא מצוי איחור בתשלום ,היות ואפשרות התשלום היא בהוראת קבע בבנק,
או בכרטיס אשראי ,אך עצם ההתחייבות לשלם ריבית ,לפי חלק מהפוסקים ,היא בעייתית ,מה עוד ,שכבר
היו מקרים שחזרו הוראות קבע ,אף שלא מחוסר יתרה בבנק ,וחייבו לשלם ריביות.
ב .חיוב יתר – דבר מצוי מאוד בחברות שונות ,שמידי פעם יש חיובים מיותרים ,כגון שיחות חו"ל שלא בוצעו,
או שאר חיובים ,וכשהלקוח מבחין בכך ,מוחזר הכסף לחשבון הלקוח כולל ריבית והצמדה ,או בתביעות,
כשבית משפט מחייב את החברה לשלם ללקוחות ,בתוספת ריבית והצמדה.
ג .קניית מוצרים – בקניית מוצרים מהחברות ,ניתנת אפשרות של תשלום מזומן בזול ,או יותר יקר בתשלומים,
ומי שקונה בתשלומים ביותר יקר כשפירש שני מחירים ,יש בזה איסור.

א .מבצע למשלם מזומן בלבד – באופן שחנות מפרסמת מוצר למכירה בזול בתשלום במזומן ,ומי שמשלם בצ'יק
או אשראי ,המחיר גבוה יותר ,אסור הדבר ,היות ומשלם תוספת עבור המתנת הזמן.
ב .קביעת מחיר בדבר שאין לו מחיר קבוע – לקוח ששילם מראש לפני קבלת המוצר ,ומשום כך קבע לו המוכר
את המחיר ,ומתחייב שלא ישלם יותר אף אם יעלה המחיר בינתיים ,או שמוזיל לו מהמחיר ומפרש שהוא משום
קדימת המעות ,בדבר שאין לו מחיר קבוע ,כגון שמשתנה המחיר מיום ליום ,או שהוא מוצר שכבר אזל מהמדפים,
ואין לו מחיר ,או מוצר חדש שעדיין אין לו מחיר ,אסור (כשאין למוכר את המוצר ביד) משום פסיקה.
ג .השכרת פלאפונים – באופן שהלקוח רוכש פלאפון וכשמחזיר את המכשיר במצב תקין החנות מתחייבת לרכוש
ממנו חזרה ,ובאופן זה היא נותנת לו להשתמש עם המכשיר תמורת דמי השתמשות ,הרי המכירה לא חלה ,והיות
ומתנים את השכירות בהלוואה וגם מקבל הלקוח אחריות אסור.
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א .מכירה בזול בתשלום מראש  -ישנם מוסדות ,בהם ניתן להזמין את ספרי הלימוד הנצרכים לקראת שנת
הלימודים הב אה ,על ידי מערכת כזו או אחרת ,ספרים אלו נמכרים במחיר נמוך ממחירם בשוק ,בשל כך שייך
איסור ,באופן בו נדרשים התלמידים לשלם בפועל ,את מחיר הספרים ,לפני שהלקוח מקבל את הספרים.
ב .אחריות ותשלום שכירות – באופן בו מחוייבים התלמידים בתשלום מלא של ספר חדש במקרה שהספר ניזוק
או נאבד ,הרי שיש איסור לגבות תשלום עבור השימוש בספר.

א .מכירה מוקדמת של כרטיסים או חופשות – אדם הרוכש כרטיס טיסה או חופשה ,אם משלם מראש נקבע לו
המחיר ,ואפילו אם הכרטיסים מתייקרים אינו מוסיף על מה ששילם דבר ,זה נקרא פסיקה ,ואסור ,היות ואין
לזה מחיר קבוע ,יוצא איפא שבגלל ההלוואה נשמר ללקוח המחיר הזול.
ב .מחיר זול יותר למשלמים מראש – באופן שמתחילה הוא משלם מחיר זול יותר מהמחיר הרגיל עבור הקדמת
המעות ,ודאי שאסור ,כמבואר לעיל.
ג .מחיר יקר למשלם מאוחר או בתשלומים – במידה שהלקוח משלם מחיר יותר יקר עקב איחור בתשלום ,כגון
באופן שמשלם בתשלומים או בכרטיס אשראי ,הרי שהדבר אסור.
ד .סאה בסאה – כשסוכן הנסיעות משלם עבור הלקוח במט"ח ,הרי שיש כאן הלוואה של מט"ח ,שזה בעצם
הלוואת סאה בסאה שאסור.
חשוב לציין! שמצוי מאוד שבחורים רוכשים כרטיסים לעצמם מכספם ,ובאם אין להם נכסים הרי אף
אם החברה והסוכנות חתומות על היתר עיסקא ,לא יועיל היכן שצריך להזדקק להיתר עיסקא.

א .מחירים שונים – באופן שנותן שתי מחיר זול עבור השירות למשלם מוקדם ,ומחיר יקר למשלם מאוחר
או בתשלומים ,או כשבפועל הוא גובה יותר למשלמים מאוחר.
ב .חוזים שיש בהם ריבית – כמעט ולא מצוי חוזה שאין בו ריבית ,הן באיחור בתשלום הן בשאר פרטי
החוזה.
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חשוב לציין! שכמעט בכל חוזה ,מצויים סעיפים רבים אשר יש בהם איסורי ריבית ,ולכן בכל אופן
חשוב לתת את החוזה לרב מוסמך ,לראות שהכל נעשה על פי הדין ,ללא חשש.
א .אחסנת דברים לפני סיום התשלום – ברוב חוזי רכישת דירה מצויין ,כי מכירת הדירה בפועל היא בעת
סיום התשלום ,ומסירת החזקה ,ובפרט בדירות חדשות ,יוצא שעד אותו הזמן עדיין הדירה שייכת למוכר,
וא"כ התשלומים אותם שילם הקונה ,הם הלוואה בידי המוכר ,ולכן ,אם המוכר נותן לקונה אפשרות להכניס
דברים לדירה ,או למחסן ,לפני העברת החזקה משום הקדמת המעות ,הרי זה אסור.
ב .כניסה לדירה לפני סיום התשלום – אדם הרוכש דירה למגורים ,ושילם חלק מהתשלום ,והוא ממתין
לקבלת המשכנתא ,או מעכב איזה תשלום אחרון ,המוכר מצדו כבר פינה את הדירה ,ומאפשר לקונה להיכנס
לדירה ,משום הקדמת המעות.
ג .שימוש המוכר בדירה לאחר העברת החזקה – מוכר שכבר העביר את החזקה והבעלות על הדירה לקונה,
אך לקונה נשאר עדיין חוב ,ומשום כך המוכר עדיין לא יוצא מהדירה.
ד .ריבית באיחור תשלומים – בתשלומים שמבצע המוכר עבור הקונה ,ומשום כך מתחייב הלקוח לשלם
למוכר את ההוצאות ובמידה ומאחר בתשלום משלם ריביות.
ה .ריבית באיחור במסירת הדירה – באופן שעדיין לא הועברה חזקת הדירה לקונה ,והמוכר מתחייב לשלם
קנס המתרבה עבור כל יום איחור בהעברת החזקה ,הרי הדבר אסור.
ו .הוזלת מחיר הדירה אם משלם בתשלום ראשון סכום יותר גדול – כשמפרש שתי מחירים ,שאם ישלם
לו לפי המקובל ישלם כך ,ואם בתשלום ראשון ישלם סך יותר גדול יוריד לו במחיר ,אסור ,שמוזיל עקב
הקדמת המעות.
ז .מחיר צמוד למדד הבניה וכדו' – פעמים רבות מחיר הדירה הוא בצמוד למדד כזה או אחר יוצא שמי שמקדים
לשלם משלם זול יותר.
ח .תשלום משכנתא של המוכר – ישנם חוזים שמופיע בהם סעיף ,שבאופן שיש שיעבוד על הדירה בשל משכנתא
וכדו' ,והמוכר לא הסדיר עניין זה ,יכול הקונה לשלם חוב זה ולהוריד מתשלומי הדירה ,באופן זה צריך לדעת
שמשכנתא זו נעשתה בהיתר ,ואין בתשלום המשכנתא משום ריבית ,אם יש בתשלום המשכנתא משום ריבית,
אסור ללוקח לגבות מהמוכר את חלק הריבית ששילם עבורו.

לידיעה! ישנם עו"ד שמוסיפים סעיף בהיתר עיסקא בלשון 'כל תשלום שיש בו חשש ריבית ,הרי הוא
על פי היתר עיסקא נוסח ברית פנחס' סעיף זה הינו מעוות ,והסעיף האמור להיות בכל חוזה מכר הוא
כדלהלן 'ההסכם על כל נספחיו כפוף להיתר עיסקא ברית פנחס'.
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א .מחירים שונים בהתקנה – כשהמחיר זול יותר למשלם מוקדם ,ומחיר יקר למשלם מאוחר או בתשלומים.
ב .קביעת מחיר למשלם מראש – באופן שהחברה מתחייבת לשמור על המחיר למשלם מראש ,למרות שההתקנה
תתבצע לאחר זמן ,שיתכן שיעלו המחירים עד אז.
ג .שלש חודשים ראשונים חינם – יש חברות שנותנות שלש חודשים חינם למי שמתחייב על תקופת זמן ,ואם
יוצא בתקופת ההתחייבות ,משלם על החודשים הראשונים ,לפי המחיר בשעת התשלום.
ד .ריבית למאחרים בתשלום – ברוב חוזי ההתקשרות מול חברות השירות יש סעיף שבאופן של איחור בתשלום
דמי השירות החוב יצבור ריבית.

חשוב לציין! שעל פי המציאות ,רוב ועדי הבתים בציבור ,אינם משלמים את דמי השירות בזמן ,ומשכך
מחוייבים הם בריבית פיגורים ,אשר על כן החובה מוטלת על דייר ודייר להשים לב להתקשר אך ורק עם
חברות החתומות על היתר עיסקא ,היות ובאופן של חיוב ריבית ,האיסור הוא על כל דייר בפני עצמו.

א .תשלום מראש בהוזלה – היות ובעלי העסקים צריכים תזרים מזומנים ,במקרים רבים הם מוכנים להוזיל במחיר
למשלם מזומן מראש לפני קבלת המוצר ,דבר זה הוא פסיקה בהוזלה ,ואסור( ,כשאין למוכר את המוצר ביד),
משום שעד שהלקוח מקבל הזמנתו ,המעות הלוואה ביד המוכר ,וההנחה היא ריבית עבור הלוואה זו.
ב .קביעת מחיר בדבר שאין לו מחיר קבוע – באופן שהלקוח שילם מראש לפני קבלת המוצר ,ומשום כך קבע
לו המוכר מחיר ,ומתחייב שלא ישלם יותר אפי' אם יעלה המחיר בינתיים ,אם זה דבר שאין לו מחיר קבוע ,כגון
שמשתנה המחיר מיום ליום ,או שהוא מוצר שכבר אזל מהמדפים ואין לו מחיר ,אסור הדבר (כשאין למוכר את
המוצר אצלו) משום פסיקה.
ג .תשלומים בתוספת תשלום – באופן שיש שתי אופציות תשלום ,במזומן בסך כך וכך ,ובתשלומים בתוספת
תשלום ,במידה והלקוח מקבל את המוצר לפני שהוא גומר לשלם את התשלומים ,אסור לשלם תוספת עבור
אופציית התשלומים ,כמו"כ גם באופן שמשלם בתשלום אחד בצי'ק דחוי ,ומשום כך משלם יקר יותר מהמקובל
בשוק ,אסור .שהרי בעל העסק לוקח ריבית ,משום שצריך להמתין על המעות.
ד .מפרש – סעיפים א' ג' ,אפילו באופן שהמוכר לא מפרש שמוזיל לו ,או שמוסיף לו ,או ששומר לו על המחיר,
מחמת המעות ,אולם באופן שהמוכר מפרש אסור בכל אופן שהוא.
ה .שימוש בשביל ההלוואה – ישנם המשאירים את בעלות המוצר ברשותם עד גמר התשלום ,ומכל מקום לאחר
חלק מהתשלום נותנות אפשרות ללקוח להשתמש במוצר ,יוצא איפא שבשביל ההלוואה מקבל הוא אפשרות
להשתמש במוצר המלווה.
ו .סחורה כתשלום חוב – באופן שהמוכר חייב כסף לספק או לקוח ,בחוב הלוואה כגון זקיפה במלווה ,או ביטול
מקח ,או סתם הלוואה ,ונותן לו מוצר במחיר זול יותר ממחירו בשוק ,לדעת רוב הפוסקים יש כאן איסור ריבית.
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נקודות המצריכות שאלת רב!
א .אדם קנה מוצר והשתמש בו ,ולאחר זמן מחזיר את המוצר עקב פגם או סיבה אחרת ,ומקבל את כספו חזרה.
ב .אדם הקונה מוצר ומשום פגם או קלקול מחזיר את המוצר ומקבל פיצוי ,ולמעשה קיבל יותר ממה שקנה בפועל.
ג .אדם הקונה מוצר ,ובשעת הקנייה קיבל הטבה מסויימת עבור הקנייה ,כגון מתנה או חניה חינם וכדו' ,ולמעשה
לבסוף החזיר את המוצר משום מכל סיבה שהיא ,ואינו מחזיר את ההטבה.

א .יעויין בקטגוריית ריהוט ומוצרי חשמל.
ב .תשלום בהוזלה לפני תחילת העבודה – גרפיקאי ,או כל בעל מלאכה ,הלוקח מחיר לפי שעת עבודה ,ומוכן
לקחת מחיר זול יותר באופן שהלקוח משלם מראש ,לפני תחילת העבודה ,הדבר אסור( .בקבלנות שאינו עובד
לפי שעות ,וגם לא מוגבל לעבוד בשעות מסוימות דווקא ,הדין יותר קל).

א .יעויין בריהוט ומוצרי חשמל.
ב .סופרים – אם כותב על קלף של הלקוח ,דינו כפועל ,ויעוי' בסעיף ב' בקטגוריית גרפיקאים ,ושאר בעלי מלאכה.
ג .הלוואת סאה בסאה – ישנם מקרים ,בהם סוחרי סת"ם מלווים מוצרים אחד מהשני ,ויש לבדוק בכל פעם התנאים
לכך ,שלא יהיה בזה חשש הלוואת סאה בסאה.

א .מחיר זול למשלמים מזומן – בקניית פאה בהזמנה ,יתכנו אופני איסור בקביעת מחיר למקדימים לשלם ,וק"ו
בהוז לה למקדימים לשלם ,כמו"כ בסלון פאות יש איסור בתשלום מראש בהוזלה ,עבור שירות סירוק ,וכדו'.
ב .תוספת עבור תשלומים – חנות המוזילה את המחיר למשלמים במזומן ,ויש שאין להם לשלם במזומן ,ומשום כך
משלמים בתשלומים או באשראי בתוספת ,הרי שיש כאן איסור ,במה שמשלם תוספת עבור האיחור בתשלום.
ג .כרטיסיית סירוק ,איפור ,וטיפול וכדו' – באופן שניתן לממש את כל הכרטיסייה בפעם אחת ,אין חשש ,אך
באופן שהכרטיס אישי ,ולא ניתן למימוש בפעם אחת ,יש מקום להחמיר בזה.
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מצוי מאוד ,בבתי חולים ,ובמקומות ציבוריים ,מכונות לממכר חטיפים ,שתיה ,כרטיסים ,ועוד ,או כל קניה בכרטיס
אשראי ,וגובים עבור תשלום באשראי תוספת במחיר.
חשוב לדעת! שבהרבה מן המקרים ,תוספת המחיר אינה משום המתנת המעות ,אלא משום הוצאות שיש למוכר,
בעקבות הרכישה בכרטיס האשראי ,והמוכר מטיל הוצאות אלו על הקונה ,ולכן כל עוד התוספת היא עבור ההוצאות
(הוצאות שאינם ריבית) ,והטיפול הנוסף שיש למוכר בעקבות הרכישה בכרטיס האשראי ,אין בזה איסור ריבית,
אך חשוב מאוד שיהיה פיקוח ,שאכן מדובר בהוצאות.

א .תשלומים בתוספת תשלום – באופן שיש שתי אופציות תשלום ,או במזומן בסך כך וכך ,ואם בתשלומים ,או
שוטף פלוס ,בתוספת תשלום ,במידה והלקוח מקבל את השירות לפני שהוא גומר לשלם את התשלומים ,אסור
לשלם תוספת עבור אופציית התשלומים ,משום שצריך להמתין על המעות.
ב.

הלוואות –

פעמים רבות ,נותנים חברות אלו הלוואות בריבית ,לצורך תשלום המכס ,והרי זה הלוואה בריבית

לכל דבר ועניין.

ג .תשלומים בתוספת תשלום – באופן שיש שתי אופציות תשלום ,או במזומן ו/או בסוף כל חודש בסך כך וכך,
ואם בתשלומים ,או שוטף פלוס ,בתוספת תשלום ,במידה והלקוח מקבל את השירות לפני שהוא גומר לשלם
את התשלומים ,אסור לשלם תוספת עבור אופציית התשלומים ,משום שצריך להמתין על המעות.
ד .ריבית עבור הלוואה – בחברות בהם ניתנת האופציה ,שנהג המשלוחים ישלם עבור המשלח ,כשלאחר מכן
יזדכה הנהג עבור ההוצאה ,דין הוצאה זו כהלוואה לכל דבר ,ובשל כך ,יש להיזהר מאוד שלא לגבות תוספת
עבור הלוואה זו ,ובדרך כלל לא יועיל גם היתר עיסקא לתוספת זו.

א .קביעת מחיר במוצר יחודי – יעויין בריהוט ומוצרי חשמל סעיף ב' ,ובאופן שמדובר במפעל המייצר מזון מסוג
מיוחד ,שהמזמין רוצה דווקא מוצר ספציפי זה ,ולא מוצר זהה מחברה אחרת ,הרי שלא יועיל כלל מה שיש
למוצר מחיר ,שהרי אין כאן ההיתר של יצא השער ,מכיוון שאין המוכר יכול לקנות סחורה זו בשוק ,ולפיכך
המזמין במפעל אוכל ,באופן שהמפעל לא יוכל לספק לו סחורה ממפעל אחר וכדו' ,אסור להתחייב על שמירת
המחיר למשלמים מראש ,ובמידה ועלה המחיר לפני קבלת הסחורה ,אם אין לאותו מפעל היתר עיסקא יש
להוסיף כפי שיעור העלייה.
ב .יעויין בריהוט ומוצרי חשמל.
ג .מכירה בזול למשלמים מראש – מצוי בצרכניות מסוימות ,שהמפקידים בתחילת החודש סכום מסויים,
מקבלים סך  %הנחה .ממחיר המוצרים ,או שיש הנחה קבועה לחברי מועדון ורק מי שמשלם בשעת קניה או
מראש ,מקבל הנחה זו ,אבל חברי מועדון הרושמים בהקפה אינם זכאים להנחה זו.
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א .תשלום מאוחר גבוה – יש תכנית שהלקוח משלם כל חודש והוא יכול להתחרט באמצע ,והיות וברור שבתשלום
מראש המחיר היה נמוך יותר ,הרי הוא משלם תוספת עבור המתנת המעות.
ב .הלוואה בריבית – כשלוקח הלוואה בריבית לצורך רכישה.
ג .ריביות על תשלומים – כשמפרטים כמה סוגי תשלום ,או בתשלום ריביות עבור קנסות ,דלק ,וכדו'.

חשוב לדעת! היות ותנאי הליסינג משתנים מידי תקופה ,וכן ישנם שינויים בין החברות השונות,
לכן מעבר לחששות המובאות במדריך זה ,בחברות שאינם חתומות על היתר עיסקא ,בכל מקרה
יש לעבור על החוזה ולוודא שאין סעיפים המהווים איסור.

ד .הצמדה – חברות המצמידות את המחיר לשער הדולר ,לפי השער הגבוה ,והיינו שאם עדיין לא שילם ,המחיר
עולה בהתאם לשער הדולר ,יוצא שאם הקדים לשלם לפני קבלת המוצר המחיר נשמר לו לפי השער הנמוך.
ה .שימוש בשביל ההלוואה – ישנם המשאירות את בעלות המוצר ברשותם עד גמר התשלום ,ומכל מקום לאחר
חלק מהתשלום נותנות אפשרות ללקוח ,להשתמש במוצר ,יוצא איפא שבשביל ההלוואה מקבל הוא אפשרות
להשתמש במוצר המלווה.

בחברת דרך ארץ מפעילת כביש  6יש שלש אפשרויות תשלום .1 .לקוח מזדמן שמשלם מחיר מלא ע"י תצלום
מספר רכב ,ושליחת חשבון .2 .ע"י מנוי בחברה ללא עלות ,ובכל פעם ע"י תצלום מספר רכב ,יורד מחשבון
הבנק ,מחיר הנסיעה בהנחה של  ,3 .20%מנוי ע"י מכשיר הפסטל ,שאותו מקבלים מהחברה ,תמורת דמי
עירבון ,ובכל פעם ע"י זיהוי מכשיר הפסקל ,יורד מחשבון הבנק ,מחיר הנסיעה בהנחה של .40%
א .הנחה עבור הלוואה  -במנוי הפסקל ,היות ולחברה יש טובת הנאה מדמי העירבון ,יש הטוענים שדין מעות
העירבון כהלוואה ,והיות ומשום כך ,מקבל המנוי את מכשיר הפסקל ,הנותן לו הנחה ניכרת יותר משאר
המנויים ,הרי אסור הדבר משום ריבית.
ב .תוספת עבור הלוואה – כפי שהובהר שדמי העירבון נחשבים כהלוואה ,והיות ובחוזה רשום שדמי העירבון
יוחזרו בתוספת הצמדה ,הרי שיש כאן ריבית.
ג .ריבית עבור איחור תשלום – לקוח מזדמן שלא משלם בזמן ,כמובן צריך לשלם ריביות ,וקנסות שונות.

36

א .תוספת תשלום עבור המתנה  -מצוי מאוד בחברות המחזיקות רכבים ,שההסכם שעושים עם חברות הדלק
קובע ,כי ניתן למלאות דלק משך כל החודש ,ובסוף החודש מוציאה החברה חשבונית לתשלום ,בהרבה
מהחברות ישנם מחירים שונים בין המשלמים מזומן ,למשלמים שוטף פלוס ,כך יוצא שהמשלם באיחור משלם
יותר.
ב .תוספת תשלום אשראי – ישנם חברות דלק ,בהם המשלם בכרטיס אשראי ,משלם יותר מהמשלם במזומן.

א .הוזלה למקדימים להירשם – בחברות רבות המארגנות קורסים ,המקדימים להירשם ולשלם ,מקבלים הנחה
מהסכום אותו אמורים לשלם עבור הקורס ,דבר זה אסור ,היות והמעות הלוואה בידי המארגנים עד תחילת
הקורס ,ומשום כך מוזילים ממחיר הקורס.
ב .תשלומים בתוספת תשלום – כשיש שתי אופציות תשלום ,במזומן כך וכך ,או בתשלומים בתוספת תשלום,
במידה והלקוח גומר ללמוד לפני שהוא גומר לשלם את התשלומים ,אסור לשלם תוספת עבור אופציית
התשלומים ,גם באופן שמשלם תשלום אחד ,אך משלם יותר ממה שמקובל בשוק עקב תשלום מאוחר ,אסור.

א .הוזלה למקדימים לשלם – מצוי הרבה ,בעיקר בסמינרים שהמקדימים להירשם ולשלם למסלולים מסויימים,
מקבלים הנחה מהסכום אותו אמורים לשלם עבור הלימודים ,דבר זה אסור ,היות והמעות הלוואה בידי ההנהלה
עד תחילת הלימודים ,ומשום כך מוזילים מהמחיר ,אך גם בישיבות ותלמודי תורה ,ישנם המוזילים בתשלום
הלימודים ,למשלמים מראש.
ב .מענק מותנה – (בעיה נפוצה מאוד בקרב בנות הסמינר ,שלא מועיל על זה מה שיש הית"ע לסמינר) המענק
המותנה הניתן לתלמידות הסמינרים ,אשר באופן שאינן עומדות בתנאי המענק ,זה נהפך להלוואה ,עד לפני
תקופה היה זה מענק ממשלתי ,ולכן גם אם לבסוף נהפך הדבר להלוואה ,היה זה הלוואה מהממשלה ,אך כיום
שלבנקים יש אחריות על ההלוואה ,הרי שזה הלוואה מהבנק המחייבת היתר עיסקא ,לכל הדעות.
בשביל לעשות הית"ע כשהכסף מיועד לצרכים שאינם עסקים ,צריך להקנות תמורתן נכס לבנק ,ובנות סמינר
בדרך כלל אין להם נכס ,לכן צריך להזהיר גדולים על הקטנים ,לעורר את הנושא ,ולנהוג על פי הוראת הרבנים
שכתבו ,שיקנו ההורים לבת נכס בשווי המענק ,שיועיל ההית"ע.
(ניתן לקבל בבית ההוראה ,חומר מפורט בנושא ,כולל שטר הקנאת נכסים ,מנהלי סמינרים המעוניינים לקבל חומר מרוכז בנושא
יפנו לבית ההוראה).
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א .הוזלה למקדימים לשלם – הנחה למקדימים בתשלומי הלימודים השונים ,במסגרת הרגילה או
בהשתלמויות השונות ,מעות אלו הם הלוואה עד תחילת הלימודים ,ויוצא שנותנים הנחה עבור ההלוואה.
ב .ריבית למאחרים בתשלום – פשוט שאסור.
ג .יחסי עובד מעביד – כל המלמדים והמורות מחויבים ליחסי 'עובד מעביד' ,שאומר שאם המעסיק יאחר
בתשלומי המשכורת ,ישלם הוא עבור הלנת שכר ,וזהו ממש התחייבות לשלם ריבית ,ובפרט שחלק
מהעובדים הם חילונים וכדו' ,ועומדים על תנאים אלו ,הניסיון מוכיח שבמקרים רבים גם אם בזמן העבודה
העובדים אינם תובעים את המעסיק ,הרי שלאחר עזיבתם תובעים הם את המגיע להם על פי חוק.
בנוסף ,פעמים רבות יש איחור בהעברת התשלום לקרנות הפנסיה וההשתלמות השונות ,והם גובות
ריבית וקנסות עבור פיגורים אלו ,כשהתוספת מתווספת לחשבון העובד ,כך שבאופן שהעמותה אינה
חתומה על היתר עיסקא ,יש תוספת ריבית ,בין העמותה לעובד.

מצוי כספומטים הפזורים בעסקים שונים ,בהם הלקוח יכול למשוך כסף ,בעלות של  ₪ 5.9לכל משיכה ,והשאלה
האם יש בזה משום ריבית ,היות ועבור הכספים נדרש המושך לשלם.
רקע קצר של הדברים :ישנם מקומות ,בהם החברה בעלת הכספומט היא מפקידה את הכסף במכונות ,באופן זה ,יש
לדון רק מצד החברה בעלת הכספומט ,ישנם מקומות ,בהם בעל העסק בו נמצא הכספומט הוא אחראי למלאות את
הכספומט ,וישנם מקומות ,בהם סוכן חיצוני הוא האחראי למלאות את הכספומט במזומנים ,בשתי האופנים האחרונים
יש לדון גם מצד הגוף החיצוני ,האם יש כאן הלוואה ,ובאם כן מי נחשב המלווה וכדו'.
לגופן של דברים
באופן שהכסף של הלקוח יורד מיד – באופן שסכום המשיכה ,בתוספת ה  ₪ 5.9יורד מיד מחשבון המושך בבנק,
הרי שאין כאן שום הלוואה כלפי הלקוח ,גם באופן שהחברה הגובה את הכסף מחשבון הלקוח ,היא לא החברה או
הגוף המפקיד את הכסף במכשיר הכספומט ,אלא גוף אחר מפקיד את הכסף במכשיר הכספומט ,או נותן את הכסף
ללקוח ביד (כגון סוכנים או בעל החנות).
באופן שהכסף של הלקוח לא יורד מיד – באופן שסך המשיכה לא יורד מיד מחשבון הלקוח ,אלא לאחר יום או
יומיים ,או אפי' בסוף החודש ,בזה יש לדון בכמה אופנים.
אם הסיבה שהכסף לא יורד מיד ,היא משום הסכם כזה או אחר בין המושך וחברת האשראי שלו ,הרי שאין בזה
חשש ,שהרי החברה המפעילה את הכספומט מקבלת מיד ,ויש כאן רק הלוואה בין חברת האשראי ללקוח.
אם הסיבה שלא יורד הכסף מיד ,היא משום שהחברה המפעילה את הכספומט לא גובה מיד ,באופן שהחברה המפעילה
או שהגוף המפקיד את הכסף בפועל בכספומט אינם חתומים על היתר עיסקא ,יש לעשות שאלת רב.
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א .תשלומים בתוספת תשלום – באופן שיש שתי אופציות תשלום ,או במזומן בסך כך וכך ,ואם בתשלומים
בתוספת תשלום ,הרי שהמשלם בתשלומים ,משלם ריבית על המתנת הזמן שהחברה ממתינה מלקבל את
המעות ,שהרי כבר עכשיו החברה מתחייבת בביטוח על כל התקופה ,ומשום שאינו משלם בשעת ההתחייבות,
דורשת החברה תשלום נוסף.
ב .החזרת חיוב – כשלקוח לא עומד בתשלומים וחזר החיוב ,הלקוח משלם ריבית והצמדה על האיחור.
ג .תוספת ריבית – באופן שהחברה עיכבה את התשלומים המיועדים ללקוח ,הרי היא מתחייבת בריבית.

ישנם חולים ששהו בבית חולים או בטיפול רפואי כזה או אחר ,ולטענתם ו/או לטענת בני משפחותיהם ,קיבלו
טיפול רפואי לקוי ,שבעקבותיו נגרם להם נזק רפואי הניתן להוכחה ,אותם המטופלים ו/או בני משפחותיהם,
מעוניינים לתבוע את בית החולים או את המוסד המטפל ,תביעת נזיקין על הנזק הנגרם להם בעקבות הטיפול
הלקוי ,אך היות והוצאות התביעה עולים לפעמים לסכומי עתק ,והמטופלים שמסופקים שמא תביעתם תדחה,
חוששים להשקיע כסף ,משום כך נמנעים לגמרי מהגשת התביעה.
בעקבות המצב ,קמו כמה חברות שיש להם ניסיון רב בתביעות רשלנות רפואית ,ו/או שיש להם קשר עם עו"ד
המתמחים בתחום ,ומציעים ללקוחות שהם ייקחו את הסיכון על עצמם ,דהיינו שהם יישאו בכל הוצאות התביעה,
הוצאות עו"ד ,הגשת התביעה ,וכן כל שאר הוצאות ,כשהלקוחות אינם מחוייבים בכלום ,אך במידה ותביעתם
תזכה ,יחוייבו בתשלום סך אחוז מסויים מסכום הפיצוי ,בתוספת החזר ההוצאות.
א .תוספת עבור הלוואה – ישנם חברות בהם אותו תשלום שהם מוציאים בהוצאות התביעה מוגדר כהלוואה
ובאופן זה התוספת הניתנת מעבר לאותו הסכום שהוציאו הינו ריבית ,כמו"כ סכום זה צובר ריבית והצמדה
משעת ההוצאה עד הזכייה בפועל.
מצויים כיום חברות רבות המתמחות בבדיקת זכאות חולים ,ונכים בדרגות נכות שונות ,לקיצבת ביטוח לאומי,
מתוכם ישנם חברות ,המציאות ללקוחות בדיקת זכאות וסיוע בהגשת התביעה ,אל מול ביטוח לאומי ,ללא כל
עלות ,כשהלקוח מתחייב ,שבמידה ותוכר זכאותו לקיצבה ,ישלם הוא אחוז מסויים מידי חודש מקיצבתו ,לידי
אותה החברה.
ב .ריבית פיגורים – כאופן בו הלקוח לא מעביר מידי חודש את הסכום עליו הוא מחוייב ,הרי שאותו החוב
צובר ריבית והצמדה.
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נקודות בחוזים שיש בהם משום ריבית.
 תשלום ריבית/הצמדה או קנסות עבור כל יום/חודש איחור בתשלום ,שכירות הדירה ו/או כל תשלום אחר.
 כאשר חשבון המים  /גז  /טלפון ,רשום על שם המשכיר או שוכר קודם ,והשוכר המתגורר בדירה מאחר
בתשלום החשבון.
 אין להטיל על השוכר לערוך ולשאת בעלויות של פוליסת ביטוח לדירה אשר תכלול ביטוח תכולה.
פתרון להבטחת תשלום השכירות בזמן
המשכיר יכול לבטח את עצמו מפני איחור בתשלום השכירות ,על ידי קנס חד פעמי ,דהיינו עבור איחור
בתשלום כל שהוא ,ישלם השוכר קנס חד פעמי שאינו מתרבה ,מיום ליום ,או מחודש לחודש ,קנס זה יחול על
כל תשלום בנפרד ,על מנת שהשוכר ישלם חוב זה לאחר שכבר חל הקנס ולא ידחה זאת ,מוסכם כי כל תשלום
שישולם מעת חיוב הקנס ,יהיה ראשית על החוב הקודם ,לאחר מכן על תשלום הקנס ,ורק לאחר מכן יוכל
להיחשב כהמשך תשלום השכירות.
ולדוגמא שוכר נתן  12צ'יקים עבור  12חודשי שכירות ,וצ'יק של חודש כסליו חזר ,והשוכר לא שילמו מידיית,
הרי מחוייב הוא בקנס חד פעמי ,והצ'יק של חודש טבת יהווה תשלום עבור חודש כסליו ,וחלק (כפי המסוכם)
מצ'יק של חודש שבט ,יהיה עבור תשלום הקנס ,וכך אם לא ישלם השוכר עבור חודש טבת במזומן או בצ'יק
נוסף ,יחוייב שוב בקנס על איחור התשלום של חודש טבת.
להלן דוגמא לסעיף מתוקן
 איחור בתשלום סכום מן הסכומים הנקובים בהסכם זה ,יחייב את השוכר בקנס חד פעמי בסכום
של______[ .₪במילים_______________ש"ח] ,וכל תשלום שישולם על ידי השוכר מכאן ולהבא ,יהיה
קודם עבור תשלום החודש שלא שילם בזמן ,ועבור הקנס ,ורק לאחר כיסוי כל החוב הקודם ,יחושב כתשלום
עבור חודשי השכירות הבאים.
סעיף שיש להוסיף בכל חוזה.
 כל התקשרות השוכר ו/או בא כוחו מול המשכיר ו/או בא כוחו ,לגבי תשלומי חשבונות ,מים ,גז ,חשמל,
טלפון ,וכל ענייני הכספים והתחייבויות שבהסכם זה ,או בעתיד בין הצדדים יהיו ע"פ הית"ע ברית פנחס.
נקודות שאין בהם חשש
בתום תקופת השכירות נית ן להטיל חיוב עבור כל יום איחור בפינוי הדירה ,חיוב זה אינו ריבית ,אלא מחיר
שכירות גבוה עבור כל יום שימוש בדירה.

א .התנהלות בריבית – בבניינים מצוי חששות ריבית ,בחוזה התקשרות עם חברת המעליות כמבואר לעיל,
בהעסקת עובדי ניקיון ותחזוקה ,ברכישת מוצרים שונים ,באיסור זה שייכים כל דיירי הבניין היות וועד הבית
פועל בשליחותם וכולם מחויבים בחובות אלו.
היות ובדרך כלל לחברות הניהול יש כוח רכישה יותר מסתם דיירים ,על כן יש לוודא שכל
התנהלותם תהיה על פי ההלכה ,ותדרוש מנותני השירות השונים שיפעלו גם כן ע"פ ההלכה.
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ב .הנחה למשלם מראש – מצוי הרבה ,שניתנת הנחה בתשלום מיסי ועד הבית ,למשלם לתקופה מראש ,ומכיוון
שבסופו של דבר יש כאן קופה משותפת ,ואם יחסר כסף בקופה יצטרכו לגבות מהדיירים את החסר ,הרי
שהמשלם מראש ,בעצם נותן הלוואה לשאר השכנים ,ומשום כך הם מחזירים לו יותר ,שעל ידי התוספת
שמוסיפים יש יותר כסף בקופה ,הרי שיש כאן הלוואה בריבית ,ובאופן זה ,לא די שוועד הבית יחתום ,אלא
צריך שהשכנים כולם ,יחתמו בינם לבין עצמם.

כפי במופיע ברשימת העסקים ,כל הבנקים בארץ חתומים ברוך ה' על היתר עיסקא ,מי יותר מהודר ומי
פחות ,אך בכדי שהיתר העיסקא יהיה תקף הלכתי ומשפטי באופן מהודר ,רצוי מאוד לבקש מהפקידים
עותק מהיתר עיסקא לחתום עליו ,ולבקש חתימת מורשה חתימה בסניף ,ולצרף אותו לתיק ,בעת פתיחת
חשבון ,ובעת לקיחת הלוואה ,למעשה כיום ברוב הבנקים ניתן לבקש העתק לצירוף לחשבון ,בבנק הפועלים
יש מסמך מיוחד לצורך כך.
בבנקים בהם לא ניתן לחתום על היתר העיסקא כנגד הבנק ,ובאופן כללי גם כלפי חברות אחרות ,חשוב מאוד
להישמע להוראת הרבנים ,ולחתום באופן עצמאי על היתר עיסקא ,ולהצטרף למאגר החתומים על היתר
עיסקא.
א .פיקדון – אדם המפקיד כסף בבנק בחשבון פיקדון ,מקבל ריביות עבור כספו ,דבר זה הוא ריבית קצוצה,
שהרי הכסף הוא הלוואה לבנק ,והבנק מוסיף ריבית או מתנות.
ב .עמלת מסגרת אשראי – אדם המעוניין שיהיה לו אפשרות להיכנס למינוס ,משלם עמלה עבור אופציה זו,
דבר זה אסור ,היות וכל התשלום ,הוא עבור האפשרות לקבל הלוואה מהבנק ,ולכן הוא משלם כל חודש סך
מסויים בשביל ההלוואה.
ג .מינוס ופלוס– אדם הנמצא במינוס בחשבון הבנק ,משלם ריביות עבור ההלוואה שהוא מקבל מהבנק ,ישנם
בנקים שאף נותנים ריביות על יתרת זכות.
ד .משכנתא והלוואה לכל מטרה – אדם הלוקח משכנתא או הלוואה כל שהיא מהבנק משלם ריביות.

מצוי מאוד שאדם לוקח משכנתא עבור אדם אחר ,כגון חתן שלוקח משכנתא עבור
חמיו וכדו' ,באופן זה יש שתי הלוואות ,הלוואה אחת בין הבנק לחתן ,והלוואה
נוספת בין החתן לחמיו ,ולכן בנוסף להיתר עיסקא עליו חותם החתן עם הבנק ,יש
לחתום היתר עיסקא נוסף בין החתן לחמיו.
בנוסף צריך לדעת ,שבמידה והכסף הולך לחמיו לצורך רכישת נכס ,די בחתימת
ההית"ע ביניהם ,אך אם כסף זה הוא לצורך עצמו ,בשל התחייבות של חמיו ,באופן
זה צריך לוודא שלחמיו יש נכס או עסק.
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חשוב לציין שבצ'יינג' גם לאחר חתימה על היתר עיסקא מהודר ,עדיין יש הרבה פעילויות שלא מועיל
לזה היתר עיסקא ,לכן מאוד צריך להיזהר ,ובכל חשש שהוא יש לשאול שאלת רב!!! ,כמו"כ פעילות
החלפנים משתנת לעיתים תכופות ,ולכן יש לתת את הדעת לכל פעולה ופעולה.
א .פריטת צ'יק עצמי – אדם שבא לחלפן עם צ'יק עצמי דחוי ,ומבקש מזומן ,הרי שהוא לוקח הלוואה מבעל
החנות ,ועל כן באופן שגובים עבור צ'יק דחוי יותר מעמלה על צ'יק מזומן ,הרי זו ריבית קצוצה.
ב .פריטת צ'יק של אדם אחר – אדם קיבל צ'יק מחברו ,ומעוניין לפרוט אותו אצל חלפן ,אם הוא לוקח אחריות
על הצ'יק ,הרי דינו כפריטת צ'יק עצמי( .לקיחת אחריות על כך שצ'יק אינו מזוייף או פרוע ,מותרת).

ג .שטר שיש בו ריבית – בהמשך לאמור גם חלפן החתום על הית"ע והעמלות הם בהתאם לאמור בהית"ע ,מכל
מקום יש לציין בשטר נפרד סכום הקרן הניתן ללקוח ,כדי שהצ'יק הניתן לא יחשב כשטר שיש בו ריבית( .כיום
גם החוק מחייב לכתוב שטר נפרד ובו פירוט של הקרן והעמלות ,ולכן חשוב לוודא שאכן זה מתבצע בפועל).

ד .תוספת מחיר עבור סיכון – אדם שרוצה לפרוט צ'יק של אדם שיש חשש שלא יהיה כיסוי לצ'יק ,ובעל החנות
מבקש על כך תוספת ,אסור.
ה .הוזלה עקב הקדמת מעות – אדם בא לחלפן ,ומעוניין לקנות דולרים בעוד כמה ימים ,ובאופן שמשלם עכשיו,
מקבל מחיר טוב יותר בעמלת הפריטה ,הרי זה אסור.
ו .קונה דולרים או מט"ח אחר ומחזיר שקלים לפי השער ביום הפירעון – הלוקח מהחנות דולרים או מט"ח
אחר ,על מנת לשלם בזמן מאוחר יותר בשקלים לפי השער ביום הפירעון ,או באותו מטבע שלווה ,יש אופנים
שנחשב הדבר כהלוואת סאה בסאה שאסור ,אלא א"כ יש לו מטבע מאותו סוג מטבעות שלקח מהציינג'.
ז .קונה שקלים ומחזיר מט"ח – אדם הלוקח מהחנות שקלים על מנת להחזיר במט"ח ,לפי השער בעת הלקיחה,
אסור ,אלא א"כ יש ללוקח את כל סכום המט"ח שאותו הוא אמור להחזיר.
ח .קבלת הלוואה בשקלים ע"מ לפרוע במט"ח – אדם הלוקח הלוואה בשקלים ,ומחזיר במט"ח אם מחזיר יותר
הרי זו ריבית ,שהרי מוסיף הוא עקב ההמתנה ,ובאין לו את סכום הדולרים אפילו מדבר בלשון מכירה אסור.
ט .הלוואה בריבית – אדם הלוקח המושך אצל החלפן סך מסויים בשקלים ,ומשלם בכרטיס אשראי בתשלומים
יותר ,הרי שיש כאן הלוואה בתוספת.
י .העברת כספים ממקום למקום – אדם שנצרך להעביר כספים ממקום למקום ,על אף שבעצם השירות אין חשש
ריבית ,אך פעמים רבות יש בזה גם הלוואה ,ויש לוודא שאין חשש ריבית מצד הלקוח או המוכר.
יא .ריבית דברים – צריך מאוד להיזהר בריבית דברים ,כגון בהלוואה ,או בהמתנת זמן וכדו' ,וצריך לפרש שאמירת
תודה היא עבור השירות ,במידה ויש.
יב .קניית מט"ח באשראי – אדם הקונה מט"ח ,בכרטיס אשראי בתשלומים ,מחושב לו שער הדולר בשער
יותר גבוה מאילו היה משלם במזומן.
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א .עמלה – אדם העושה עסקה בכרטיס אשראי ,בזה שהוא מבקש מחברת האשראי שתשלם במקומו ,אפילו
שחברת האשראי עדיין לא העבירה את הכסף לחנות ,מכל מקום דינו כלווה מחברת האשראי ,לכן אדם המשלם
עמלה (דמי כרטיס) הרי שהוא משלם עבור ההלוואה ,או אפשרות ההלוואה.
ב .ריביות – אדם העושה עסקת קרדיט בתשלומים ,משלם ריביות עבור התשלומים ואסור.
ג .הלוואה בריבית – אדם הלווה בריבית מחברת האשראי ,פשוט הדבר שזה ריבית.

א .הלוואה בריבית – סליקת אשראי היא בעצם הלוואה בריבית מחברת האשראי.

א .לווה בריבית – אדם הלווה בריבית ,מחברת אשראי ,או מחברות מימון ,פשוט הדבר שזה ריבית קצוצה.
ב .מלווה בריבית – אדם המשקיע כסף ,לצורך הלוואה חברתית ,הרי הוא ממש המלווה ,וכיון שכל ההלוואה
היא הלוואה בריבית ,הרי הוא מלווה בריבית קצוצה.
חשוב לציין שגם חברות החתומות על היתר עיסקא ,יש אופנים שלא מועיל ההיתר עיסקא ,ולכן יעשה
בכל פעם שאלת רב!.
כמו כן עיקר ההית"ע צריך שיהיה לחברה המלווה בפועל ,לדוגמא בהלוואות חברתיות לא די שהחברה
המתווכת את ההלוואה תהיה חתומה על היתר עיסקא ,אלא צריך ששטר ההלוואה יהיה בכפוף להית"ע,
ולפי ההלכות של היתר העסקה.

בספר דיני ריבית המצויים (קו"א פי"א דין ד') כתב ,וז"ל והאמת אגיד ,כי בשעה שבחורים באים לקבץ
כסף לצדקה ,לצורך עזר נישואין ,יש להסתפק טובא אם מותר ליתן להם כסף ,כי כשיש איסורי ריבית
בהלוואות שנותנים ,לכאורה גם התורמים נכשלים באיסור לפני עור ,ומסייע לעוברי עבירה ,והנותן חושב
שמקיים מצוות נתינת צדקה ,ואדרבה נכשל בלפני עוור ,ומסייע לעוברי עבירה וכו' ,וצריך עיון לדינא.
א .איסוף כסף לצורך קבלת הלוואה – באופן שההלוואה ניתנת להבחור עצמו ,או אפילו באופן שההלוואה
ניתנת להאב ,אך הבחור חותם על ההלוואה כערב קבלן ,יוצא שעצם זה שטורח לאסוף כסף עבור העזר
נישואין ,זה עבור ההלוואה שיקבל ,ואסור.
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ב .ריבית מלווה למלווה – גם בגמחי"ם בהם ההלוואה ניתנת רק לאב ,ולא לבחור עצמו שאוסף את הכספים,
מצוי הרבה פעמים ,שהאב אינו מעוניין שבנו יאסוף כספים ,או באופן שהבן אסף כספים ,אך לא עמד ביעדים
בשביל לקבל את ההלוואה ,ומשכך האב מוציא מכיסו את הסכום הנדרש לקבלת ההלוואה ,ונותן לבנו שיעביר
לגמ"ח ,באופן זה האב עצמו משלם ריבית ,בכדי לקבל הלוואה.
ג .חוזר ונוטל הריבית מיד הנותן – מצוי שהאב מדרבן את בנו לאסוף כספים לעזר נישואין ,על ידי שמבטיח
לו שאת ההלוואה ייקח לצורך חתונתו ,באופן זה כתב החזו"א (יו"ד סי' ע"א אות ב' ד"ה ובתוס') דנחשב הדבר
כאילו האב עצמו נתן את הכסף להגמ"ח ,כיוון שכל מה שהבן נתן זה רק משום שהאב הבטיח לו שיחזיר לו.

א .קבלת הלוואה בדולרים או מט"ח אחר ומחזיר אותו סכום דולרים או מט"ח אחר – כשלוקח הלוואה של
 ,$100ומחזיר אחר יומיים  ,$100או לוקח הלוואה של  ,€100ומחזיר אחר יומיים  ,€100אסור הדבר ,משום
הלוואת סאה בסאה( ,אם יש ללווה  $1בהלוואת דולרים ,או  €5בהלוואת אירו ,הדבר מותר).
ב .קבלת הלוואה בדולרים או מט"ח אחר ומחזיר שקלים לפי השער ביום הפירעון – אדם המלווה דולרים,
או מט"ח אחר ,על מנת להחזיר שקלים לפי השער ביום הפירעון ,אסור הדבר ,דהוי הלוואת סאה בסאה ,וצריך
שיהיה ללווה לפחות דולר אחד ,או במט"ח שיהיה לו מטבע אחד מאותו מטבע שלקח מהגמ"ח ,וכמובן שאסור
לבעל הגמ"ח לחייב את הלווה שישלם בשקלים דווקא ,באופן שמחוייב לשלם בשקלים דווקא ,אסור הדבר.
ג .קבלת הלוואה בש"ח ומחזיר מט"ח – אדם הלווה שקלים על מנת להחזיר במט"ח ,לפי השער בעת הלקיחה,
אסור ,אלא א"כ יש ללוקח את כל סכום המט"ח ,שאותו הוא אמור להחזיר ,וידבר בלשון מקח ולא הלוואה.
ד .הלוויני ואלווך – באופן שהגמ"ח נותן הלוואה רק למי שמפקיד כסף בגמ"ח ,הרי אסור הדבר ,משום שנותנים
הלוואה רק למי שנותן הלוואה לגמ"ח ,שהרי הגמ"ח משתמש בכסף זה לצורך הלוואה לשאר חברי הגמ"ח.
ה .ריבית מוקדמת וקצוצה – בגמחי"ם שבשביל לקבל הלוואה צריך הלווה לתרום לגמ"ח ,והתורם זכאי לקבל
הלוואה הוא או בנו ,באופן שזה מותנה הרי זה ריבית ,ואף אם לא מחוייבים ,מ"מ יש כאן ריבית מוקדמת (יש
לדעת עד כמה אי ההתחייבות היא אמיתית ,שהרי בסופו של דבר מחוייבים הם לתת ,אם אין סיבה מוצדקת למה לא).

ו .ריבית דברים – באופן שהגמ"ח הוא גמ"ח פרטי ,והיינו שהכסף הוא של מנהל הגמ"ח ,ולא של צדקה ,הרי
שבאמירת תודה וכדו' ,יש איסור ריבית.
ישנם גמחי"ם שקבלו כל מיני היתרים מרבנים ,אך בשטח בפועל ,אינם מיושמים ,וכמו כן נוספו
בעיות נוספות ,לכן כשהגמ"ח לא מפוקח ע"י רב מוסמך ,אין לסמוך על היתרים אלו.
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א .שימוש במוצר משום הלוואה – באופן שבכדי להשאיל מוצר כלשהוא ,נדרש המשאיל להשאיר דמי פיקדון,
והגמ"ח משתמש במעות אלו ,ובשעת החזרת המוצר מחזיר הגמ"ח את מעות הפיקדון ,הרי מכיוון שבעלי
הגמ"ח משתמשים במעות אלו ,נחשב הדבר להלוואה ,לכל דבר ועניין ,ומכיוון שכל השאלת המוצר מותנה
בנתינת הפיקדון ,הרי שהשימוש במוצר הוא עבור הלוואת המעות ,וזהו ריבית.
ב .על אף שוודאי כוונת בעלי הגמ"ח היא לצורך השאלת המוצר ,וכל עניין הפיקדון הוא רק בכדי להבטיח את
החזרת המוצר ,אף על פי כן הדבר אסור כמבואר.
ג .ישנם גמחי"ם שבכדי למנוע את האמור בסעיף הקודם ,כותבים בתקנון הגמ"ח ,שהם מוכרים את המוצר באופן
שיש באפשרות הלקוח להחזיר את המוצר מתי שירצה ,ויקבל כספו בחזרה ,מקח כזה שתמיד יכולים לחזור
ממנו ,אינו מקח ,ומכיוון שכן ,הרי המעות הם הלוואה ביד המוכר ,ויוצא שהלקוח משתמש במוצר של המוכר
משום ההלוואה ,ואסור.

א .בגמ"ח פרטי (לא של צדקה) ,שהשואל אינו מחזיר את אותו מוצר שלקח אלא חבילה אחרת ,כמו גמ"ח
תרופות ,טיטולים ,וכדומה ,הרי שאינו נחשב להשאלה אלא להלוואה ,ובאופן זה ,במוצר שאין לו מחיר
ידוע בשוק ,ואין ללווה מוצר כזה בבית ,ואינו דבר מועט ,אסור הדבר משום סאה בסאה ,שיתכן שעד
שיחזיר יעלה מחיר המוצר (התרופה).
ב .מחזיר יותר – בגמ"ח פרטי ,בוודאי שאין להחזיר כמות יותר גדולה ממה שלקח בפועל ,כגון לקחת חבילה
שיש בה  20יח' ,ולהחזיר חבילה גדולה יותר.

'חוסכים כשר'
הניסיון בתחום הקרנות הפיננסיות מוכיח שוב ושוב ,שהרבה אנשים יראים
ושלמים ,מחזיקים בקרן אחת או יותר שאינן כשרות ,במשך שנים רבות,
והם אינם מודעים לזאת ,ויתכן שלא יהיו מודעים לכך לעולם!
גם אלו שהתוודעו לכך ,שקיימת על שמם קרן שאינה כשרה ,קיים קושי
גדול בניוד כספים אלו למסלולים כשרים .לא תהיה זאת הגזמה לומר
שלפעמים מהיום שהתחילו לטפל בכך ועד שהקרן הועברה ,עברה כחצי
שנה או שנה.
בעבר נעשו ניסיונות שונים לפתרון העניין ,אך כולם לא צלחו ,הפתרון
שהועלה כעת ,הוא ע”י הקמת פרויקט ‘חוסכים כשר’ ,אשר יאגד את כל
המעוניינים בכך ,ויחבר אותם אל סוכן ביטוח ,אשר יטפל בכל אחד ואחד
באופן מקצועי ויעיל ,מול חברות הפנסיה למיניהם ,הפרויקט הוקם בס”ד
כקריאת מרנן ורבנן שליט”א ,ובשיתוף בית ההוראה.
הסוכן יבדוק תחילה בבדיקה מקיפה ,עבור כל אחד שיפנה אליו האם קיימת
ע”ש קרן לא כשרה ,בין קרנות פעילות ,ובין שאינן פעילות ,ובמידה
שתמצא קרן לא כשרה הוא יודיע על כך לפונה וידאג לניוד הקרן למסלול
כשר ,כפי בחירת הפונה( .כברירת מחדל נבחרו שלש קופות ,אך ניתן
לבחור גם בקופות אחרות) .מספר הקו הינו073-7500-613 :
יובהר כי בית ההוראה אינו נותן המלצה על עצם כשרות
המסלולים השונים.
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היות ועל פי החוק כל עובד מפריש משכרו לקרן פנסיה ,על כן כל עובד מלבד מה שמחוייב לחתום על
שטר היתר עיסקא מול המעביד ,משום יחסי עובד מעביד המחייבים תשלומי הלנת שכר וכדו' ,צריך גם
לוודא מיד בכניסתו לעבודה ,שכספו מופרש לקרן פנסיה מפוקחת!!! ,על פי החוק בחירת הקופה להפרשות
פנסיה וגמל תלויה בהחלטת העובד ולא בהחלטת המעביד.
גם המעביד צריך לדעת ,שאמנם בהחלטת העובד האם להעביר את כספי הפנסיה לתכנית כשרה ,אך ודאי
מחובתו לפחות לידע את העובד על הבעייתיות שבאי העברת הכספים ,היות וכספי הפיצויים שעל פי
החוק מוגדרים עדיין ככספי המעביד ,מונחים באותה קופת פנסיה.
א .שותפות בחברות המלוות בריבית – אדם שכספי הפנסיה  /החיסכון שלו מנוהלים ע"י קרנות שאינן בפיקוח
על פי ההלכה ,הרי שאותם קרנות משקיעות ,בשליחותו ממש את כספו ,בחברות שאינם חתומות על הית"ע,
וממילא עובר באיסורי ריבית ויתכן מאוד שאף בשאר איסורים.
ב .הלוואה בריבית  -באופן שאותם קרנות קונות אגחי"ם מחברות שאין להם הית"ע ,הרי הוא ממש
מלווה בריבית לאותם חברות( .לדעת ר' משה פינשטיין מותר 'להלוות' בריבית לחברות בע"מ כיון שאין
כאן לווה ,אך רוב הפוסקים לא הסכימו לדבריו).

ג .ריבית קצוצה – ברוב הפעמים חברות אלו גם נותנים הלוואות לעמיתים ,כך שיש כאן הלוואה
לעמית בריבית קצוצה דאורייתא.

בתכנית חיסכון לכל ילד ,באפשרותכם לבחור היכן ינוהלו כספי החיסכון של הילדים ,בקופת גמל ,או בבנק
אם בחרתם בקופת גמל ,יש לכם כמה מסלולי בחירה ,באיזה מסלול השקעה יושקעו הכספים ,במידה ולא
תבחרו במהלך חצי שנה מהולדת הילד ,הביטוח לאומי יפקיד את כספי החיסכון במסלול ברירת מחדל ,שברוב
המקרים הדבר כרוך באיסורי ריבית .באופן שכבר בחרתם עבור ילדים שכבר נולדו ,ברמה העקרונית ביטוח
הלאומי מעביר זאת לאותו קופה ומסלול אותו בחרתם לילדכם האחרון ,אך חשוב לוודא שאכן הדברים בוצעו
כהלכה ,היות ובפעמים רבות הדברים לא בוצעו.
א .בחרתם שהכסף יופקד בבנק ,יעויין לעיל בבנקים החששות ,וחשוב לעשות הית"ע עם הבנק ,על שם הילד.
ב .אם אתם בוחרים במסלול קופת גמל ,יעויין לעיל בקרנות פנסיה גמל החששות ,ולהלן רשימת המסלולים שבהם
ניתן להפקיד את כספי החיסכון ללא חשש ריבית.
ג .הורים שכבר יש להם ילדים ברוך ה' ,ומשום מה לא בחרו בתקופת הבחירה מסלול כשר עבור כספי החיסכון,
מחוייבים להעביר את הכספים למסלולים הכשרים ,העברת הכספים נעשית ע"י החברה אשר בה מעוניינים
ההורים להפקיד את כספי החיסכון ,ולכן עליהם להתקשר לאותה החברה בה הם חפצים להעביר את כספי
החיסכון ,ולבקש להעביר את כספי החיסכון למסלול הכשר בחברתם( ,ניתן גם ע"י האתר של החברה) ,והם
עושים את העברה ,בפועל יש לעמוד על הדברים שיבוצעו.
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אופקים
אור יהודה
אור עקיבא
אלעד
אריאל
אשדוד
אשקלון
באר שבע
בית שאן
בני ברק
בית שמש
ביתר עילית
בת ים
גבעת זאב
גבעת שמואל
גבעתיים
גדרה
גני תקווה
דימונה
הוד השרון
הרצליה
זיכרון יעקב

שם התאגיד  /עירייה
עירייה (לגבי תאגיד המים יעויין בבאר שבע)
עירייה
עירייה
עירייה
מיתב (גם פתח תקווה)
עירייה
יובלים בשומרון (גם קרני שומרון)
עירייה
יובלים
עירייה
מי אשקלון (גם נתיבות)
עירייה
מי שבע (גם אופקים ,כולל חברת הגביה)
עירייה
עירייה
מי ברק
עירייה
מי שמש
עירייה ומים
עירייה
מי בת ים
מועצה ומים
עירייה
עירייה
מי גבעתיים
עירייה (לגבי תאגיד מים יעויין ברמלה)
מועצה מקומית
מי תקווה
עירייה (לגבי תאגיד המים יעויין בירוחם)
עירייה
מי הוד השרון
עירייה
מי הרצליה
מועצה מקומית
מעיינות העמקים
(יקנ' עילית ,ר' ישי ,ק .טבעון)

חדרה
חולון

הית"ע מוסמך מטעם
ללא פיקוח – ברית פנחס
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
אין להם היתר עיסקא
ללא גוף רבני מוסמך
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
הרב שינין
כפי הידוע מטעם הרב הורביץ
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
ללא גוף רבני מפוקח
בפיקוח – נוסח ברית פנחס
לא ידוע אם יש להם
ר' מ.ש .קליין ,ור' ש .רוזנברג
ע"פ הרב רוזנבלט
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
הרב בר שלום
הרב בר שלום
מועצה דתית גבעת זאב
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם

עותק בבית הוראה
יש העתק
---------יש העתק
------אין העתק
אין העתק
------יש העתק
יש העתק
---יש העתק
יש העתק
יש העתק
יש העתק
יש העתק
------יש העתק
-------------------------------------

לא ידוע אם יש להם

----

אין להם היתר עיסקא
אין להם היתר עיסקא

------אין העתק
----

עירייה
מי חדרה
עירייה

נראה שיש להם של רבנות חולון

מי שקמה (גם אור יהודה ,אזור ,בית דגן)

לא ידוע אם יש להם
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חיפה
חריש
חצור הגלילית
טבריה
טלזסטון
יבנה
יבניאל
יהוד
יקנעם
ירוחם
ירושלים
כפר סבא
כרמיאל
לוד
מגדל העמק
מגדים
מודיעין

עירייה
מי כרמל
עירייה
מועצה מקומית
עירייה
מי רקת (גם מגדל ויבניאל)
עירייה ומים
עירייה
מי יבנה (גם גן יבנה)
מועצה מקומית
עלי באר
עירייה (לתאגיד המים יעויין בקריית אונו)
עירייה
מועצה מקומית
מעיינות הדרום (ערד ,דימונה ,מצפה רמון)
עירייה
הגיחון
עירייה
פלגי השרון (כוכב יאיר ,צור ,ויגאל ימים)
עירייה
עין כרמים
עירייה
מי לוד
עירייה (לתאגיד מים יעויין בנוף הגליל)
מושב מגדים ועד מקומי ואגודה
עירייה
מי מודיעין

מודיעין עילית

מועצה מקומית ומים

מטה בנימין
מעלה אדומים
נהריה
נחל שורק

מועצה מקומית
עירייה
עירייה
מועצה אזורית
עירייה

נס ציונה
(נצרת עילית)
נוף הגליל
נשר
נתיבות
נתניה
עכו
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מי ציונה (גם מזכרת בתיה וקריית עקרון)

עירייה
מי נעם (גם עפולה ומגדל העמק)

מועצה דתית
עירייה
עירייה (לגבי תאגיד המים יעויין באשקלון)

עירייה
מי נתניה
עירייה
מי עכו

בי"ד הרב וינד
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
לא ידוע אם יש להם
כפי הידוע יש להם
אין להם היתר עיסקא
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
ללא גוף רבני מוסמך
ללא גוף רבני מוסמך
ללא גוף רבני מוסמך
ללא גוף רבני מוסמך
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
לא ידוע אם יש להם
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
כפי הידוע יש להם הית"ע
לא ידוע אם יש להם
בית הוראה ובד"ץ ק"ק
מודיעין עילית
ללא גוף רבני מוסמך
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
ללא גוף רבני מוסמך
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
לא ידוע אם יש להם
יש להם היתר עיסקא
הרב קלמן בר
יש להם היתר עיסקא
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם

יש העתק  +פרטי
העתק  +פרטי
---------------------------------יש העתק
יש העתק
יש העתק
יש העתק
---------העתק  +פרטי
העתק  +פרטי
---העתק  +פרטי
אין העתק
---יש העתק
יש העתק
------יש העתק
------העתק  +פרטי
העתק  +פרטי
העתק  +פרטי
---יש העתק
יש העתק
יש העתק
-------

עפולה

עירייה (לגבי תאגיד מים יעויין בנוף הגליל)

ערד

עירייה (לגבי תאגיד המים יעויין בירוחם)

פתח תקווה

עירייה (לגבי תאגיד המים יעויין באלעד)

צפת
קוממיות
קריית אונו
קריית אתא
קריית ארבע
קריית ביאליק
קריית גת
קריית ים
קריית מוצקין
קריית שמונה
קריית מלאכי
קריית טבעון
ראש פינה
ראש העין
ראשון לציון
רחובות
רמלה
רמת גן
רמת השרון
רעננה
רכסים
תל אביב

עירייה
פלג הגליל
מועצה ומים
עירייה
מי אונו (גם יהוד)
עירייה
מי אתא
עירייה
עירייה
מי קריית ביאליק (גם טירת הכרמל)
עירייה
מי קריית גת
עירייה
ימים
עירייה (לגבי תאגיד המים יעויין ברכסים)
עירייה
מי התנור (גם מטולה וקצרין)
עירייה (לגבי תאגיד המים יעויין ברמלה)
עירייה
עירייה
העירייה וחברות הבת
עין אפק
עירייה
מניב ראשו
עירייה
הבאר השלישית
עירייה
תמ"ר (גם גדרה ,קריית מלאכי ,בני עיי"ש)
עירייה
מי רמת גן
עירייה
שרונים
עירייה
מי רעננה
מועצה מקומית
פלגי מוצקין (גם קריית מוצקין)
עירייה
מי אביבים

אין להם היתר עיסקא
לפי הידוע אין להם היתר
עיסקא
אין להם היתר עיסקא
רבנות צפת
רבנות צפת
הרב מנדלזון
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
אין להם היתר עיסקא
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
ללא גוף רבני מוסמך
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
בי"ד הרב וינד והרב בסיס זצ"ל

הרב בסיס זצ"ל – ברית פנחס
ללא גוף רבני מוסמך
לא ידוע אם יש להם
לפי הידוע אין להם הית"ע
לפי הידוע אין להם הית"ע
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
לא ידוע אם יש להם
הרב יצחק פרץ
לא ידוע אם יש להם
הרב זוננפלד – ברית פנחס
בפיקוח  -ברית פנחס
רבנות תל אביב – הרב לאו
לא ידוע אם יש להם

---------מכתב הרב אליהו
מכתב הרב אליהו
---------------------------העתק  +פרטי
------------יש העתק  +פרטי
---------יש העתק
יש העתק
יש העתק
---------------------------יש העתק  +פרטי
---יש העתק +פרטי
יש העתק +פרטי
יש העתק
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שם

הית"ע מוסמך מטעם

עותק בבית הוראה

מדינת ישראל

הרבנות הראשית

יש העתק

ביטוח לאומי

ללא גוף רבני מוסמך

יש העתק

מקורות

ללא גוף רבני מוסמך

יש העתק

שם הקופה

הית"ע מוסמך מטעם

עותק בבית הוראה

כללית

הרב מנחם מנדל שפרן

יש העתק

לאומית

הרב שמואל אליעזר שטרן

יש העתק

מאוחדת

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס מהודר

יש העתק  +פרטי

מכבי

בית דין צדק בני ברק והרב וינד

יש העתק

שם החברה
חברת חשמל

בי"ד הרב קרליץ

יש העתק  +הית"ע פרטי

שם החברה

הית"ע מוסמך מטעם

עותק בבית הוראה

אינטר גז

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

יש העתק

אמישראגז

בי"ד הרב משה לוי (כסא רחמים)

יש העתק

גז גל

ללא גוף רבני מוסמך

יש העתק

גז טיב

הרב וולקוביץ

יש העתק

גז יגל

בי"ד יחוה דעת

יש העתק

גרין גז

ועד ההלכה להשקעות וקרנות

יש העתק  +הית"ע פרטי

דוגז

אין להם היתר עיסקא

אין להם היתר עיסקא

דור גז ירושלים ,דור גז החדשה

ללא גוף רבני מוסמך

יש העתק

ישראגז

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

יש העתק

מושליון
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הית"ע מוסמך מטעם

עותק בבית הוראה

טוענים שאינם לוקחים ואינם נותנים שום ריביות

מרכז הגז

הרב יעקב אברהם כהן

יש העתק

סונול גז פלוס

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

יש העתק  +הית"ע פרטי

סופר גז

ללא גוף רבני מוסמך

יש העתק

פז גז ירושלים

בי"ד העדה החרדית

יש העתק

פז גז

ללא גוף רבני מוסמך

יש העתק

שם החברה

הית"ע מוסמך מטעם

עותק בבית הוראה

א .דורי בניה
אפהל
א.ר .נכסי אלאר
אוניקס מגורי יוקרה
אביר יעקב ישראל נדל"ן
אבן גיר
אדרי -אל נכסים
אזורים
אפריקה ישראל
ב .יאיר
בן חורין השקעות
א.ב ברזיל ישראל
בריטיש ישראל
גירון פיתוח ובנייה
גלעד מאי חברה להשקעות בניה ופיתוח
ג.מ.נ שיווק לבניה
ד .רוטשטיין

ללא רב מוסמך
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
ללא רב מוסמך
ללא רב מוסמך
בד"ץ העדה החרדית
---בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
ללא רב מוסמך
הרב אריה דביר
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
ללא רב מוסמך
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
ללא רב מוסמך
הליכות עולם
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
הרב פנחס הלר
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בד"ץ העדה החרדית
ללא רב מוסמך
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
ללא רב מוסמך
ללא רב מוסמך
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
ללא גוף רבני מוסמך
ללא רב מוסמך
ללא גוף רבני מוסמך
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

יש העתק
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק
יש העתק
יש העתק
---יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק
יש העתק
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק
יש העתק
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק
יש העתק
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק
יש העתק
יש העתק
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי

חברה בין לאומי לתמ"א  - 38קבוצת אוורסט

חג'ג'
י.ד .בנגב
י.ד .הדרים יזמות בניה ופרוייקטים
יואב את רמי בניה ,ניהול ופיקוח
י.ח .דמרי
יעד שיאן נדל"ן
י.ק.ז גרופ
ישראל שאולי תכנון ובניה
מישל יזום ובניה
מנורה מבטחים נדל"ן
מצ'לאוי
כאייל תארוג נדל"ן
כהן פליקס וא.ש.נ.מ נדל"ן נדל"ן
סיגמ"א ניהול ופיתוח פרוייקטים
פלטרין השקעות
צ.ש .ערד
קבוצת אשטרום
קבוצת ברן
קבוצת פרי נדל"ן – וכל חברות הבת
רבוע כחול נדל"ן
רוזבאד נדל"ן
ש.לירז
שערי עוזיהו
תהילינס 10
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שם החברה  /המלון

הית"ע מוסמך מטעם

עותק בבית הוראה

אחוזת בית רעננה
אידיאל טורס
אל-על
אירו פנים
גלאט נופש
דנאל
דרך צדיקים
מלון וגשל
מלונות פתאל
נתיבים טורס
עמותת אסנט
רביבוס טורס

ללא גוף רבני מוזמך
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
ועד ההלכה להשקעות וקרנות
ללא גוף רבני מוסמך
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

יש העתק
יש העתק +הית"ע פרטי
יש העתק
יש העתק
יש העתק +הית"ע פרטי

ברית פנחס – הרב מאיר סירוטה

יש העתק
יש העתק
יש העתק
יש העתק
יש העתק +הית"ע פרטי
יש העתק

הפתרון

שם הפרוייקט
אשרינו
משאלות
סלסלה
ספרינו
בונים חזון
(סמינר ישן)

הית"ע מוסמך מטעם

עותק

א' .חלק מהכסף מונח כפיקדון עד קבלת
פנחס
ברית
–
וינד
הרב
בי"ד
העתק  +פרטי
הספר .ב' .ניתן להחזיר ספר משומש או
מאושר לשנת תש"פ
לקזז דמי השכירות .ג' .יש היתר עיסקא
א' .ניתן לשלם בצ'יק דחוי או אשראי.
ברית
–
לבקוביץ
צבי
יעקב
הרב
יש העתק
ב' .דמי השכירות מקוזזים באופן של אונס
פנחס
וכדו' .ג' .יש היתר עיסקא.
המוצר.
קבלת
לאחר
א .רוב הכסף משתלם
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
יש העתק  +פרטי
ב .ניתן להחזיר ספר משומש או לקזז דמי
מאושר לשנת תש"פ
השכירות .ג' .יש היתר עיסקא
--ניתן להחזיר ספר משומש
או לקזז דמי השכירות

שם המרפאה
איי קאר שלומוביץ
בריאות השן ברמה
דניאל קליניק
ד"ר בני כהן
ד"ר גברילוב דניאל
ד"ר שפירו דניאל
חסדי יצחק
ט.א בודנט
מכבים דנט
מלבין שיניים
מרכזי בריאות קהילתים
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ללא גוף רבני מוסמך
ללא גוף רבני מוסמך
ללא גוף רבני מוסמך
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
ללא גוף רבני מוסמך

הית"ע מוסמך מטעם
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
התי"ע מועיל לתוספת עבור איחור

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
התי"ע מועיל לתוספת עבור איחור

עיר
כתובת
ירושלים
כנפי נשרים 13
ירושלים וב"ש
אבני נזר  25מודיעין עילית
ברויאר  24שיכון ה' – ב"ב
מודיעין  /עילית
בית שמש
ירושלים
תחכמוני 30
מודיעין עילית
חזון דוד  27מודיעין עילית
מודיעין עילית
ירושלים

עותק בבית הוראה

העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק
יש העתק
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק

ירושלים
ירושלים
ירושלים
אשדוד
קריות

נוה מעבדות אורטופדיות בי"ד הרב וינד – ברית פנחס כנפי נשרים 24
ד"ר סמואל שמואל בי"ד הרב וינד – ברית פנחס שאול המלך 15
שמגר 16
סנטר דנטל (סורובסקי) בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
אין להם היתר עיסקא
עטרת השן
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
שן סמייל

שם המרפאה

הית"ע מוסמך מטעם

כתובת

עיר

א.נ.נ.י שופן ניהול השקעות

פועל לפי הוראות גלאט הון

המעיין 4

מודיעין

טננבוים רוקחות – נחמיה

אולם  /קייטרינג
אזמין  -הכנסת אורחים אומן
אירנשטיין תמי
ארמונות חן
הדר הפודים  /רננים  /דלי שף
טרקלין
מטעמים
מעדני המלך ק.ס

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס פתח תקווה  21ירושלים העתק  +הית"ע פרטי
נחמיה

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

כתובת
מעון 17/5

שלמה המלך בני ברק

נתיב התמר  10ערד
נתיב התמר  10ערד

נזר ישראל  -הכנסת אורחים אומן

רוזמרין
ש.ב.א מזון
שירותי מזון יואב

עותק בבית הוראה
העתק  +הית"ע פרטי

גדעון קוהן יעוץ פנסיוני כהלכה

גטר שייע ניהול ויעוץ

העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
---העתק  +הית"ע פרטי

העבודה  7ראש העין

בני ברק העתק  +הית"ע פרטי

הית"ע מוסמך מטעם

עותק

ברית פנחס – הרב רוזנבלט
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

יש העתק

ועד ההלכה להשקעות וקרנות
ללא גוף רבני מוסמך
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
ועד ההלכה להשקעות וקרנות

יש העתק  +פרטי

יש העתק
יש העתק  +פרטי
יש העתק  +פרטי
יש העתק  +פרטי
יש העתק

יש העתק
יש העתק  +פרטי
יש העתק

שם החברה

הית"ע מוסמך מטעם

עותק בבית הוראה

אינטרנט גולד קוי זהב
אקספון
בזק
גולן טלקום
הוט מובייל
הוט נייח
חלל תקשורת
מוטורולה
סלקום
פלאפון

ללא גוף רבני מוסמך
ללא גוף רבני מוסמך
ללא גוף רבני מוסמך
ללא גוף רבני מוסמך
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
ללא גוף רבני מוסמך
לפי הידוע אין להם הית"ע
בי"ד הרב קרליץ
רבנות גבעתיים

יש העתק  +הית"ע פרטי (גלאט הון)
יש העתק
יש העתק
יש העתק  +הית"ע פרטי (גלאט הון)
יש העתק
יש העתק
יש העתק  +הית"ע פרטי (גלאט הון)
לפי הידוע אין להם היתר עיסקא
יש העתק
יש העתק
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פרטנר
רמי לוי
תדיראן טלקום

הרב י.ב .ואזנר
גלאט הון
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

שם החנות

הית"ע מוסמך מטעם

אי טאץ
אי בי תקשורת
בסט פון
גלרנטר
יוסף דינקלס
כוכב התקשורת
ל.ר.ר.י
סלולר כשר
פלא זול
פלא פלוס
קסם פון
רמפל

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

יש העתק
יש העתק ומצוין בחוזה
יש העתק  +הית"ע פרטי

כתובת

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

עותק בבית הוראה

עיר

יש העתק  +הית"ע פרטי
בני ברק
יש העתק  +הית"ע פרטי
ערד
שמעון 50
יש העתק  +הית"ע פרטי
ירושלים
בית ישראל
יש העתק  +הית"ע פרטי
ירושלים
יש העתק  +הית"ע פרטי
אשדוד
התנאים 8
יש העתק  +הית"ע פרטי
ערד
שמעון 38
יש העתק  +הית"ע פרטי
תל אביב
דרך מנחם בגין 132
מודיעין עילית יש העתק  +הית"ע פרטי
נודע ביהודה 38
ר' אליעזר בן הורקנוס 8
יש העתק  +הית"ע פרטי
אשדוד
מודיעין עילית יש העתק  +הית"ע פרטי
עיון התלמוד 6

אבני נזר 46

מודיעין עילית
אין העתק

¶

שם

כתובת

חוזה ע"פ היתר עיסקא

מצויין בחוזה הית"ע ברית פנחס
בסר  4קומה  28ב"ב
דיבון ושות'
לא ידוע
יעקובוביץ נחל שורק  49בית שמש
---רוטשילד  45ראשון לציון
כהן שי

שם
על רד
טיסנקרופ מעליות
יוסי מעליות

שם העסק
אלקטרה
בייבי שיא
ביבוש
ביוטי בית
בית החשמל
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הית"ע מוסמך מטעם
אין להם היתר עיסקא
אין להם היתר עיסקא

חתום על הית"ע
המשרד לא חתום על הית"ע
המשרד חתום על היתר עיסקא
חתום  +התי"ע פרטי

הערות

עותק בבית הוראה

ניתן לבקש להוריד הסעיפים הבעייתיים

---יש העתק  +הית"ע פרטי

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

הית"ע מוסמך מטעם

כתובת

עיר

הרב אריה דביר
אלעד
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס יונתן בן עוזיאל 20
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
קריית ספר
חפץ חיים 5
ירושלים
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס שמואל הנביא ,ופס"ז
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
מודיעין עילית
רשב"י 30

עותק בבית הוראה
 +פרטי (גלאט הון)
יש העתק
--- +הית"ע פרטי
 +הית"ע פרטי

ג'וניור מוצרי תינוקות

זינגר המרכז לבית
טרבלסי מלכה
נגריית סטולר
חשמל החסד
יצא לאור–מרכז התאורה

כל בו חשמל
לוי רהיטים ומזרונים
ליברמן רהיטים
מחסן המזרנים
מייבל ליין
מסגריית פאלוך
משי קלאס
משכל
נגריית גולדברג
נגריית גרר (פרפקשן)
נוחות בשיווק ישיר
ענק הרהיטים
פיקס האלומיניום
פרז'ון רהיטים ועיצוב
קלאסימו
רהיטופ
רהיטי הקריה
רהיטי וייס
רהיטי מרקוס
רהיטי עילית
רהיטי רשב"י
רפאלי הקוטב הצפוני
שיא החשמל והמיזוג
שפיצר רהיטים
שפירא תאורה
תינוקי עגלות
ת'צורף

מודיעין עילית
שערי תשובה
מרכז עסקים עילית מודיעין עילית
מודיעין עילית
אבני נזר 32
מודיעין עילית
כיכר משך חכמה
בני ברק
רח' ירושלים
מודיעין עילית
שדרות יחזקאל 2
ירושלים
רפופורט 22
אשדוד
לוין 13
ערד
ירושלים
יוסף זיו
ירושלים
ירושלים וקריית גת
ערד
הפלדה 7
ירושלים
יחזקאל 39
רבי יהודה הנשיא  30מודיעין עילית
ערד
הפלדה 11
ערד
הפלדה 16
כל הארץ
כל הסניפים
מודיעין עילית
אור החיים 4
ערד
הפלדה 5/4
ירושלים
פייר קניג 30
ירושלים
בית הדפוס 11
מודיעין עילית
מודיעין עילית
נתיבות המשפט 3
בני ברק
רחוב רש"י 30
בני ברק
רחוב אהבת שלום 6
מודיעין עילית
שדרות יחזקאל 2
מודיעין עילית
רשב"י 36
חצור
כל הסניפים

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
ללא גוף רבני מוסמך
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
שתי הסניפים
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס רבי יהודה הנשיא 30
ללא גוף רבני מוסמך

שם החברה
גניגר מפעלי פלסטיקה
טבע
טוויק מחשבים
ט.י.ם טכנולוגיה יצירתית
טמפו משקאות
טמפו תעשיות בירה

הית"ע מוסמך מטעם

כתובת

---מודיעין עילית

עיר

 +הית"ע פרטי
יש העתק
 +הית"ע פרטי
יש העתק
------ +הית"ע פרטי
 +הית"ע פרטי
 +הית"ע פרטי
 +הית"ע פרטי
 +הית"ע פרטי
 +הית"ע פרטי
יש העתק
--- +הית"ע פרטי
 +הית"ע פרטי
יש העתק
יש העתק
 +הית"ע פרטי
 +הית"ע פרטי
יש העתק
 +הית"ע פרטי
------ +הית"ע פרטי
רשום בחשבוניות
 +הית"ע פרטי
 +הית"ע פרטי
 +הית"ע פרטי
--- +הית"ע פרטי
רשום בחשבוניות
יש העתק

עותק בבית הוראה

לא ידוע
---הרב ויקסלבוים
יש העתק
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס הריטב"א מודיעין עילית העתק  +הית"ע פרטי
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
העתק  +הית"ע פרטי
ערד
-------------

57

מחשבת מערכות מידע
מלאך תוכנה
ניסן תקשורת
נייר חדרה
סיוון
סיוון ינובשיון
ספירה
אופק
קו ירוק
שילת אופטרוניקה
שניב תעשיות נייר

שם החברה

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
לא ידוע
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
הרב ש.א .שטרן

הית"ע מוסמך מטעם

העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
צרפת
---העתק  +הית"ע פרטי
צרפת
העתק  +הית"ע פרטי
צרפת
העתק  +הית"ע פרטי
צרפת
העתק  +הית"ע פרטי
צרפת
מודיעין עילית העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
רחובות
המדע 6
יש העתק

כתובת

עיר

אנ"ש ניהול מכירות והשקעות בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
אריזות שהם
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בראשית א.ה.מ .סחר
בראשית סולאר
תשואה כהלכה
דניאל סיעוד
המלך דוד מכירות פומביות בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
הרב דביר
המשביר  365החזקות
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
יו אס טקסס
ירושלים של זהב
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
מכירות פומביות
מרכז הקווים (קרן ת"ת) בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
שוקן 27
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
סעידוב מתכות
ערך מיסוי וניהול נדל"ן בי"ד הרב וינד – ברית פנחס יעקב אליהב 5
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
קנה פלסט
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
שלום חי אסתר

עותק בבית הוראה

יעקב אליהב  5ירושלים העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק
ראשון לציון
העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק
רח' ירושלים בני ברק העתק  +הית"ע פרטי

שם החנות

הית"ע מוסמך מטעם

א.א .חומרי בניין
אנסייד
אלפאנט
גוט קרמיק
וקסלר ישראל
מרכז הבניה
ערערא
פורצלנו
רב אריח

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
אין להם הית"ע
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
ללא גוף רבני מוסמך
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
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כתובת

העתק  +הית"ע פרטי
תל אביב
ירושלים
בני ברק
נתניה

עיר

ערד
הפלדה 6
ירושלים
פ"ת 16
בני ברק
סוקולוב 60
ערד
התעשיה 5
ערד
אזור התעשייה מתתיהו
ערד
ירושלים
אהליהב 3
אבני נזר  26מודיעין עילית

העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי

עותק בבית הוראה
יש העתק  +הית"ע פרטי
------יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק
העתק  +הית"ע פרטי
רשום בחשבוניות
יש העתק  +הית"ע פרטי

ריצופים
ש.י .נאמן סנטר

שם החנות

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס רבי עקיבא  6מודיעין עילית
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס אבני נזר  9מודיעין עילית

יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי

עיר

עותק בבית הוראה

כתובת

הית"ע מוסמך מטעם

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
א .פרץ צעצועים
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
אופני אופקים
בלום מכשירי כתיבה בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
דוידיאן ייבוא ושיווק בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
כידון
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
לוי שיווק
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
מרכז הצעצועים
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
משוטים אנרג'י
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
סיטי גן
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
פליי פאנקשן
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
קונים בדואר
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
ריימיק
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
רמזור

שם החנות
אחת ולתמיד
בשעה טובה
גוט קרמיק
הטעם שהעיצוב
הכל לבית
המחסן
טוליפ
מסגרות 1A
מצעי בן ברבר
מצעי עילית
סט
עולם הדקורציה
פדר
שטיב סנטר
שטיחי סומך

הית"ע מוסמך מטעם
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
ללא גוף רבני מוסמך
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
ישיבת קהילת יעקב

מושב שפיר
מסילת יוסף  32מודיעין עילית
ירושלים
עזרת תורה 33
ראשל"צ
ערד
אשדוד
בני ברק
נוייפלד 15
מודיעין עילית
בני ברק
ירושלים
אבני נזר  46מודיעין עילית
מודיעין עילית
אבני נזר  46מודיעין עילית

כתובת
רשב"י ( 31בחניה)
שמעון 38
בן יאיר 26
יהודה הנשיא 29
חפץ חיים 9
אמרי ברוך 1

נתיבות שלום 1
הורקנוס
רבי עקיבא 98
רשב"י 39
רחוב יפו 44

עיר
מודיעין עילית
ערד
ערד
מודיעין עילית
מודיעין עילית
בני ברק
ערד
ירושלים
בני ברק
מודיעין עילית
ערד
אשדוד
בני ברק
מודיעין עילית
ירושלים

העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק

עותק בבית הוראה

אין העתק
העתק  +הית"ע פרטי

העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
אין העתק
רשום בחשבונית
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי

העתק  +הית"ע פרטי
אין העתק
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
אין העתק
אין העתק
אין העתק
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שם החנות

הית"ע מוסמך מטעם

כתובת

עיר

א.ב .כיפות
או סקרלט
ארמנה
בנימין תכשיטים
בעין טובה
ג'י,יו,אס מרקטינג
 Lvהלבשה אישית

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
ללא גוף רבני מוסמך
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

הפלדה 5

ערד
ירושלים
ערד
ירושלים

כל בו גומי וביגוד לעובד

מג'סטי
מכון ואנווהו
לי לה לו
נעלי ג'נטילה
נעלים – בית העור
סוקר גרביים
ספורטג
עינית
פרימה (מכירה תקופתית)

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

קלאסי שוז

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

שם החנות

הית"ע מוסמך מטעם

גלינסקי תשמישי קדושה בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
הגפן
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
חיים שניוק
כתב סופר תשמישי קד' בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

הגר"ש רוזנבלט

שמעון 27
פנינת חמד
אבני נזר 15
כל הסניפים
יהודה 26
כפר קאסם
חפץ חי' 11
נ' התאנה 6

ערד

יהודה הנ' 21

מודיעין עילית

מודיעין עילית

תל אביב
ערד
מודיעין עילית

כל הסניפים כל הסניפים
בני ברק
ירושלים
מודיעין עילית
רשב"י 44
כל הסניפים
נפחא /שמגר
ירושלים
שמעון 34
ערד

כתובת

עיר

רבי יהודה הנשיא  22מודיעין עילית
בני ברק
אהבת שלום 13
קריית ספר
שדי חמד 22
ירושלים
יוחנן הסנדלר
מודיעין עילית
שדי חמד 1
ערד

מכון כתב סופר
מכון סופרי המלך
סתם מהודר
תפארת

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

הירש 16

בני ברק

שם החברה

הית"ע מוסמך מטעם

כתובת

עיר

גולדגרף  -שוהם
גירסא שניה
גרפומט
דוקטור דיו

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

ללא גוף רבני מוסמך

ללא גוף רבני מוסמך
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

דפוס העילית שבצילום בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד קריית ספר
דפוס מונוליין
דפוס סלה דיגיטל בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
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ירושלים
מקור ברוך
ירושלים
ירושלים
אוהלי יוסף 5
תל אביב
השלושה 9
נתיבות המשפט  40מודיעין עילית
מודיעין עילית
אבני נזר 3
מודיעין עילית
שתי הסניפים

עותק בבית הוראה
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
רשום בחשבוניות
 +הית"ע פרטי

העתק  +הית"ע פרטי

עותק בבית הוראה
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
---העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי

עותק בבית הוראה
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק
העתק  +הית"ע פרטי

לא ידוע – ברית פנחס
דפוס שנהב
ללא גוף רבני מוסמך
הוצאת ספרים וגשל
הוצאת ספרים עוז והדר בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
ללא גוף רבני מוסמך
וקסברגר
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
יריד החסידות
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
כריכית ויס
ללא גוף רבני מוסמך
מידול והדמיות
ללא גוף רבני מוסמך
מידערד
מעריב – הוצאת מודיעין
לא יודע
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
עולם הדיגיטל
ללא גוף רבני מוסמך
פידבק 100
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
צילומינציה
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
קבסה יעל
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
שי-לי
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
תנופה

כל הסניפים

הרב לנדא 3
מסילת יוסף 9

הקנאים 31

העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק
יש העתק
יש העתק
ראשון לציון העתק  +הית"ע פרטי
קיבוץ הל"ה העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
קריית גת
העתק  +הית"ע פרטי
ערד
---העתק  +הית"ע פרטי
בני ברק
יש העתק
מודיעין עילית העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
טבריה
העתק  +הית"ע פרטי
אופקים
 +הית"ע פרטי
ערד

שם
לרנר יעקב
מיגון ישראל

הית"ע מוסמך מטעם
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

כתובת
נרקיס 14

עיר
ערד
ערד

יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי

שם

הית"ע מוסמך מטעם

כתובת

עיר

עותק בבית הוראה

שמעון 36
בן יאיר 49
יפו

ערד
ערד
ירושלים
ערד

יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
ברבר רבקה
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
גולדמן בריינדי
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
הפאה של צילי
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
א .זלוצ'בסקי
בן נריה 1
ללא גוף רבני מוסמך
חני קניג – פאות
ירושלים
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס ארזי הבירה
מירי קופלוביץ
אשדוד
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
מתאים לך יופי
ערד
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס מבצע לוט 11
נייהוז
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
רימיק
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס הריטב"א  8מודיעין עילית
פאות שושנה
ירושלים
שמגר
פאות צילי בינלאומי בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
ירושלים
פאות רבקי זלוטניק בי"ד הרב וינד – ברית פנחס שמעון הצדיק
שרה (סוטשי) גטר בי"ד הרב וינד – ברית פנחס פתח תקווה  21ירושלים

עותק בבית הוראה

יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי

יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי

מיקום המכונות

הדין

הטעם

מרכז מוסדות בעלזא ירושלים

מאושר

תוספת עבור הוצאות ,מעות צדקה
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שם החברה

הית"ע מוסמך מטעם

עותק בבית הוראה

אמין עסקים ולוגיסטיקה
שירינג שליחויות (פיגנבוים)

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי

שם החברה

הית"ע מוסמך מטעם

עותק בבית הוראה

בראשית לוגיסטיקה בינלאומית

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

יש העתק  +הית"ע פרטי

הית"ע מוסמך מטעם

שם החנות  /מפעל
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
אמא מ.א.א.
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
אחיעזר
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
אחיעזר
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בני הישיבות
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
ברכת השדה
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
ברכת ישראל
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
הכל לשולחן
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
זול פה
כרמל רקיקי מצות בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
ללא גוף רבני מוסמך
כתית
למען הקהילה בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
מצות יהודה בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
ללא גוף רבני מוסמך
מגה קמעונאות
מוצרים זה ברור בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
מורינגה עץ הפלא בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
מחסני המזון
מכולת אלי הקריה בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
מכולת צייטלין בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
מנג'ט
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
מנטה בייגל
מעדניית אגמים בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
מצות באיאן ביתר בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
מצות יד מהודרות בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
מצות מהדרין וחבורה בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
מצות קוממיות בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
מקור הברכה
מתוק בכיכר – בשר בכיכר בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
סופר עדיף
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
סלטי פריינד
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עותק בבית הוראה
עיר
כתובת
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
חצור
הצדיק משטפנשט  21קריית גת העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
ירושלים
מול ישיבת מיר
העתק  +הית"ע פרטי
ערד
חן 40
העתק  +הית"ע פרטי
ערד
חן  40ונתיב התמר 10
יש העתק
קריית יערים
הגר"א 1
העתק  +הית"ע פרטי
ירושלים
גרוסברג
יש העתק
יש העתק
רשום בחשבונית
ירושלים
אבן האזל 24
יש העתק
ירושלים
בית הדפוס 31
יש העתק
העתק  +הית"ע פרטי
ירושלים
יהודה המכבי 5
בית שמש העתק  +הית"ע פרטי
התעשיה  10הר טוב
העתק  +הית"ע פרטי
ערד
שמעון 17
העתק  +הית"ע פרטי
טבריה
ורנר
העתק  +הית"ע פרטי
בני ברק
צייטלין
העתק  +הית"ע פרטי
ערד
העתק  +הית"ע פרטי
בני ברק
ירושלים 23
העתק  +הית"ע פרטי
נתניה
העתק  +הית"ע פרטי
ביתר
בית שמש העתק  +הית"ע פרטי
בית שמש העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
קוממיות
העתק  +הית"ע פרטי
ערד
חן 32
כיכר חזון איש – גרין פארק מודיעין עילית העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
ירושלים
מודיעין עילית העתק  +הית"ע פרטי

פיצוחי מזרחי
פיצה ביתית

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

נתיבות המשפט 5
חסידי קרלין 12

פלטבוש סחר
והשקעות בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
קוקוש – רויאל

ללא גוף רבני מוסמך
ללא גוף רבני מוסמך

פעמי סנטר
שופרסל
שהכל (קיוסק) בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
 S.BARTRAM INCבי"ד הרב וינד – ברית פנחס
תכלית מזון מוכן בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
תנובה

שם החברה

הית"ע מוסמך מטעם

אלעד ,ראש העין
שד' יחזקאל 2
ניו ג'רזי

מודיעין עילית
יש העתק
העתק  +הית"ע פרטי
ירושלים
מישור אדומים העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק
יש העתק
העתק  +הית"ע פרטי
ברכפלד
יש העתק
ארה"ב
העתק  +הית"ע פרטי
ירושלים
יש העתק

כתובת

עותק בבית הוראה

יצחק רבין  2בית שמש

העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק
יש העתק
יש העתק
יש העתק
יש העתק
יש העתק

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
איזי בס
ללא גוף רבני מוסמך
אלבר שירותי מימונית
הרב דביר
אלדן
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
אר .אי מכוניות
הרב דביר
גלובל כנפיים
גולדמובייל ירושלים בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
גולדמובייל קיה מודיעין בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
ח.מ .חולון מוטורס בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
ח.מ .גולד מוטורס
מרכז שירות מודיעין בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס מסילת יוסף  32מודיעין עילית
טו קאר
הרב פנחס אלטהויז
טלקאר מוטורס
ועד ההלכה להשקעות וקרנות
יוניברסל – אוויס
כל הסניפים
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
ליסקאר רם
מוסך מרכזי
חולון בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
לרכב יפני –
אין להם היתר עיסקא
מטרו מוטור
קריית ים
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
מרשל מוטורס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
סיטי קאר
יצחק רבין  2בית שמש
פסגות ניהול תחבורה בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
אופקים
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
צמיגי ממן יוסף
כל הסניפים
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
קפיטל מוטורס
יוניברסל פתרונות תחבורה
ללא גוף רבני מוסמך
ועד ההלכה להשקעות וקרנות
קרסו מוטורס
שילת טסט מוטורס בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס מסילת יוסף  32מודיעין עילית
I motors

שם החברה

הית"ע מוסמך מטעם

א.צ.מ

אין להם היתר עיסקא

כתובת

יש העתק
יש העתק
יש העתק
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק
אין להם היתר עיסקא
העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק
יש העתק
יש העתק
העתק  +הית"ע פרטי

עותק בבית הוראה
----
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שם החברה

הית"ע מוסמך מטעם

עותק בבית הוראה

דרך ארץ (כביש )6
כביש  6צפון

ללא גוף רבני מוסמך
לא ידוע שיש

יש העתק

שם החברה

הית"ע מוסמך מטעם

דור אלון אנרגיה בישראל
ללא גוף רבני
ללא גוף רבני
טן
מ .ישראל אספקת דלק בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
מ .פלאטיניום
ללא גוף רבני
פז

עותק בבית הוראה

כתובת

פלטין  1ראשל"צ
הדסה  8ראשל"צ

שם החברה

הית"ע מוסמך מטעם

איל"ה – איכות יחודית לבית היהודי
בין השורות
הכל בקול
זילבר יעוץ והדרכה

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

כתובת

יש העתק
יש העתק
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק

עותק בבית הוראה

העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק
ההדרים  2אשדוד

חיים של אהבת תורה
חיים של תורה  /בית הוראה לענייני ריבית

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

פ"ת  16ירושלים

יש העתק

פוטנציאל
פטיפור (סדנאות אפיה)

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

נחל 612
מודיעין עילית

יש העתק
יש העתק

שם המוסד
ישיבת ספינקא בא"י
ישיבת שפתי צדיק חצור
סמינר הישן
סמינר הרב כהנא
סמינר הרב מאיר
סמינר יהלום
סמינר פויירשטיין
סמינר פ"ת  -מרכז בית
יעקב למורות וגננות פ"ת

הית"ע מוסמך מטעם

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
רק לגבי תשלום ההורים
ללא גוף רבני מוסמך

העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק

לגבי הלוואות תלמידות
הסמינר העתק  +הית"ע פרטי
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס יש לפנות למזכירות
יש העתק
ללא גוף רבני מוסמך
העתק  +הית"ע פרטי
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
העתק  +הית"ע פרטי
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

קריית חינוך (משכנותיך ישראל) בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
תורת חסד בגליל
תיכון עיוני בית יעקב פ"ת בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
תלמוד תורה דרכי יעקב בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
תלמוד תורה עצת זקנים בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
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הערות

עותק בבית הוראה

לגבי הלוואות תלמידות
הסמינר העתק  +הית"ע פרטי
יש לפנות למזכירות
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
טבריה
העתק  +הית"ע פרטי
סעדיה גאון  15פ"ת
קהילות יעקב  1אופקים העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
קריית ספר

תלמוד תורה תורת חיים
תלמוד תורה תורת שמשון

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

שם המוסד

הית"ע מוסמך מטעם

אגודת חסידי ספינקא בא"י בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
אדני הקודש בעלזא
איחוד מוסדות גור
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בניין עד למשפחה בריאה
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בית דוד בית שמש
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
דרכי שמחה
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
הדרום בפריחה
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
המרכז העולמי – בעלזא
הסתדרות אגודת ישראל בא"י בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
ועד ההלכה להשקעות וקרנות
חסדי נעמי
טהרת ישראל – מקווה חצור בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
מעון ביתך
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
מרכז רפואה ,בית הדר
מרכז רפואי מעייני הישועה
הרב הופנר – רב בית החולים
מרכז ערד להכרת היהדות בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
מרכז תורה וחינוך חצור הגלילית בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
סי.אר.וי
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
פשוט לעזור לערד
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
שער התלמוד
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
שתילים

חפץ חיים  -רכסים
אופקים

העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי

כתובת

עיר

עותק בבית הוראה

דונולו 11

בני ברק
ירושלים

דונולו 11
אתרוג 24

בני ברק
ערד
ערד
ירושלים
בני ברק

העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק
יש העתק
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק
יש העתק

ר"ע 57

שמעון 10

גוטליב 8

חצור
ערד
אשדוד
בני ברק
ערד
חצור
אשדוד
ערד
בני ברק

שם החברה

הית"ע מוסמך מטעם

עותק בבית הוראה

אי אם אי עזר חברה לביטוח משכנתאות
אי די אי חברה לביטוח
איילון חברה לביטוח
דיקלה
הכשרה חברה לביטוח
הכשרת הישוב חברה לביטוח
הפניקס חברה לביטוח
הראל
ישיר
כלל חברה לביטוח
מגדל חברה לביטוח
מנורה
פסגות חברה לביטוח

בד"ץ העדה החרדית
הרב אריה דביר
ללא גוף רבני מוסמך
בד"ץ העדה החרדית
מכון כתר
ללא גוף רבני מוסמך
בד"ץ העדה החרדית
בד"ץ העדה החרדית
ללא גוף רבני מוסמך
בד"ץ העדה החרדית
ללא גוף רבני מוסמך
בד"ץ העדה החרדית
ללא גוף רבני מוסמך

יש העתק
יש העתק
יש העתק
יש העתק
יש העתק
יש העתק
יש העתק
יש העתק
יש העתק
יש העתק
יש העתק
יש העתק
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בד"ץ העדה החרדית
ללא גוף רבני מוסמך

ש .שלמה חברה לביטוח
שומרה

שם החברה

הית"ע מוסמך מטעם

יובלים (משולם אייל)

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

שם

הית"ע מוסמך מטעם

פרידלנד נכסים

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

הערות

יש העתק
יש העתק

עותק בבית הוראה
יש העתק  +הית"ע פרטי

עותק בבית הוראה

הערות

יש העתק  +הית"ע פרטי

שם הבנק

הית"ע מוסמך מטעם

סעיפים

עותק

אוצר החייל

בד"ץ עדה החרדית

יש העתק

איגוד

רבנות ירושלים – הרב עמר

דיסקונט

בד"ץ עדה החרדית

א .חצי מלווה וכולו פיקדון .ב .רווחים אפי' לפני ההשקעה.
ג .שותפות בנכסים קיימים.
א .חצי מלווה וכולו פיקדון .ב .רווחים אפי' לפני ההשקעה.
ג .שותפות בנכסים קיימים.
א .חצי מלווה וכולו פיקדון .ב .רווחים אפי' לפני ההשקעה.
ג .שותפות בנכסים קיימים.
א .חצי מלווה וכולו פיקדון .ב .רווחים אפי' לפני ההשקעה.
ג .שותפות בנכסים קיימים.
א .חצי מלווה וכולו פיקדון .ב .רווחים אפי' לפני ההשקעה.
ג .שותפות בנכסים קיימים.
א .חצי מלווה וכולו פיקדון .ב .רווחים אפי' לפני ההשקעה .ג.
שותפות בנכסים קיימים.
א .חצי מלווה וכולו פיקדון .ב .רווחים אפי' לפני ההשקעה.
ג .שותפות בנכסים קיימים.
א .חצי מלווה וגם כולו פיקדון ב .רווחים אפי' לפני ההשקעה.
(ללא סעיף הודאה ,וללא שלילת מסמכים כראיה).
א .חצי מלווה וכולו פיקדון .ב .רווחים אפי' לפני ההשקעה.
(ללא שלילת מסמכים כראיה)
א .חצי מלווה וכולו פיקדון .ב .רווחים אפי' לפני ההשקעה.
ג .שותפות בנכסים קיימים( .ללא שלילת מסמכים כראיה).
א .חצי מלווה וכולו פיקדון .ב .רווחים אפי' לפני ההשקעה.
ג .שותפות בנכסים קיימים.
א .חצי מלווה וכולו פיקדון .ב .רווחים אפי' לפני ההשקעה
(בהית"ע הכללי ולא הפרטי)( .ללא סעיף הודאה וללא שלילת
מסמכים כראיה).
א .חצי מלווה וכולו פיקדון .ב .רווחים אפי' לפני ההשקעה.
ג .שותפות בנכסים קיימים.
א .חצי מלווה וכולו פיקדון .ב .רווחים אפי' לפני ההשקעה.
ג .שותפות בנכסים קיימים.
א .חצי מלווה וכולו פיקדון .ב .רווחים אפי' לפני ההשקעה.
ג .שותפות בנכסים קיימים.
א .חצי מלווה וכולו פיקדון .ב .רווחים אפי' לפני ההשקעה.
ג .שותפות בנכסים קיימים.

מוניציפאל

(דקסיה)

בד"ץ עדה החרדית

הבינלאומי

בד"ץ עדה החרדית

הדואר

הרבנות הראשית

הפועלים

עדה החרדית והרב עמר

יהב

רבנות ירושלים  -הרב קוליץ

יובנק

ללא גוף רבני מוסמך

ירושלים
לאומי

הרב קרליץ

(כולל גם פפר)

הרב קרליץ והרב עמר

מזרחי טפחות

בי"ד ר' ניסים קרליץ

מסד

בד"ץ עדה החרדית

מרכנתיל

בד"ץ עדה החרדית

עצמאות

בד"ץ עדה החרדית

פאג"י

בד"ץ עדה החרדית

שם

הית"ע מוסמך מטעם

כספונט
קסלר (מפעיל בכספונט)

גלאט הון
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בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

הערות

יש העתק
יש העתק
יש העתק
יש העתק
יש העתק
יש העתק
יש העתק
יש העתק
יש העתק
יש העתק
יש העתק
יש העתק
יש העתק
יש העתק
יש העתק

עותק בבית הוראה

יש העתק
יש העתק  +פרטי

שם החברה

הית"ע מוסמך מטעם

אקספרס המרות
גלאט צ'יינג'

הרב קארפ

ג'רוזלם צ'יינג' (אשר אייצר)

יפתח דרוויס
מט"ח כהלכה
מט"ח אמין
סילבר המרות
צ'יינג'
צ'יינג' איילים
צ'יינג' הדר
צ'יינג' פדרו
קעניג שירותים פיננסים
קפיטל
שלום חי צ'יינג'

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד – ברית פנחס נוסח מיוחד

בפיקוח צמוד הרב אולמן
הרב קארפ
ללא גוף רבני מומסך
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
בי"ד – ברית פנחס נוסח מיוחד

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

ללא גוף רבני מוסמך
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

כתובת

עותק בבית הוראה

עיר

מודיעין עילית
אבני נזר 26
אשדוד
הורקנוס 8
ירושלים
בן יהודה
אור יהודה
נתיבות המשפט  11מודיעין עילית
מודיעין עילית
חפץ חיים 5
מודיעין וירו'
אלקבץ  1גבעת שאול ירושלים
גבעתיים
רחוב קצנלסון 112
ירושלים
 2הסניפים
ירושלים
עוזיאל בית וגן
הבבא סאלי  21/1ביתר עילית
ירושלים
רח' חסידי קרלין
נתניה

שם החברה

הית"ע מוסמך מטעם

גי' אם טי טק אינוביישן

ללא גוף רבני מוסמך

עיר

כתובת

יש העתק
העתק  +הית"ע פרטי
העתק  +הית"ע פרטי

העתק  +הית"ע פרטי
אין העתק
העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק
יש העתק
העתק  +הית"ע פרטי

עותק בבית הוראה
יש העתק

קרדיטק (אי סי פי פיננסים)

בפיקוח – נוסח בנק לאומי

----

----

יש העתק

( CHANGE PLACEסי פי אל פיננסים)

בפיקוח – נוסח בנק לאומי

----

----

יש העתק

שם החברה

הית"ע מוסמך

ישראכרט
( אמריקן אקספרס)

רבנות

כאל (דינרס)

הרב ואזנר ורבנות

מקס איס פיננסים
(לאומי קארד לשעבר)

עותק

הערות

א .חצי מלווה ופיקדון .ב .רווחים לפני השקעה.
ג .שותפות בנכסים
א .חצי מלווה ופיקדון .ב .רווחים לפני השקעה .יש העתק
ג .שותפות בנכסים
השקעה.
לפני
רווחים
ב.
ופיקדון.
א .חצי מלווה
+פרטי
ג .שותפות בנכסים
יש העתק

שם החברה

הית"ע מוסמך מטעם

הערות

עותק בבית הוראה

בד"ץ העדה החרדית
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
אין להם היתר עיסקא
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

ניתן לבקש לחתום על הית"ע ברית פנחס

יש העתק

גמ"א ניהול וסליקה
די.אי.אס קונטו
טרנזילה
יופיי
י.מ .אחים שמואלי

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס מיוחד

יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי

יעד שיאן
ניהול פרוייקטים ויזמות

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

יש העתק  +הית"ע פרטי

יציל

בד"ץ העדה החרדית

יש העתק

מאני טיים

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

יש העתק  +הית"ע פרטי

יש העתק  +הית"ע פרטי

אין להם היתר עיסקא

----
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משולם
מקסימוס קרדיט
סילבר א.צ.
פאיימי
פלא פיי

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס מיוחד

יש העתק  +הית"ע פרטי

הרב צבי יהודה בן יעקב
מכון כתר

יש העתק
יש העתק

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס מיוחד

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי

קשר המרכז הישראלי
להוראות קבע

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

יש העתק  +הית"ע פרטי

קשר פיננסים פאי -מ.ה.

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס

ש.י אביעד

בי"ד הרב וינד – ברית פנחס מיוחד

יש העתק  +הית"ע פרטי
יש העתק  +הית"ע פרטי

מונבז  1ירושלים

שם החברה

הית"ע מוסמך מטעם

העתק

א.נ .שוהם ביזנס

ללא גוף רבני מוסמך

+פרטי

בי טי בי

מכון כתר

יש

הערות
ראוי לבדוק כל השקעה שאין בה חשש ,כמו"כ
תשלום הריבית רק לאחר השקעה בפועל.

בי"ד – ברית פנחס נוסח מיוחד +פרטי
די אם סי הומלנד
יש
ללא גוף רבני מוסמך
דרך האשראי
ראוי לבדוק כל השקעה שאין בה חשש
ללא גוף רבני מוסמך
הגשמה
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס +פרטי
הומי משכנתאות חברתיות
תיווך משכנתאות
יש
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס
הלוואה ברגע 0548526180
יש יש אופני השקעה שהם לא לכתחילה**
בד"ץ עד"ח והרב דביר
וי פיננסי טכנולוגיות (בלנדר)
יש יש אופני השקעה שהם לא לכתחילה**
בד"ץ עד"ח
טריא
יש יש אופני השקעה שהם לא לכתחילה**
ללא פיקוח רבני מוסמך
לד אביבים
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס +פרטי
לידר טופ קפיטל
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס +פרטי
ליסקאר ליסינג ומימון
מגדלור מוצרים אלטרנטיביים בי"ד הרב וינד – ברית פנחס +פרטי
(שותפות מוגבלת)
מגדלור קרן השקעות בעסקים בי"ד הרב וינד – ברית פנחס מיוחד +פרטי
יש יש אופני השקעה שהם לא לכתחילה**
רבנות פתח תקווה והרב עמר
מימון ישיר
ללא גוף רבני מוסמך
יש
פמה
פריים משכנתאות
יש לוודא לגבי הגוף המלווה
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס +פרטי
עוגן – הקרן להלוואות חברתיות בי"ד הרב וינד – ברית פנחס +פרטי
כפוף להלכות של היתר עיסקא
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס +פרטי
קרדיט שופ
(קרן השקעה)
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס +פרטי
קרן ווליו
יש
רבנות תל אביב
קרן מכבי
ההלוואות ללא ריבית כלל
אין
קרן נתן (הלוואות ללא ריבית) אישור מטעם בי"ד הרב וינד
(שותפות מוגבלת)
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס מיוחד +פרטי
קרן סיגמא סיטי  2נדל"ן
בי"ד הרב וינד – ברית פנחס +פרטי
קרן קוואלטי
** היות וההלוואות ניתנות לכל דורש ,על כן יש לוודא שההלוואה תינתן או תילקח להשקעה או כנגד נכס

שם הגמ"ח

הבעיות והפתרונות

עזר נישואין בית ישראל ההלוואות ניתנות ללא תמורה וללא התחייבות ,כך שאין חשש ריבית
עזר נישואין מאור עינים ההלוואות ניתנות ללא תמורה וללא התחייבות ,כך שאין חשש ריבית
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הית"ע

שם הגמ"ח

כתובת

גמ"ח הכללי דבעלז
(אחיעזר ואחיסמך)
גמ"ח חסדי ישראל מודזי'ץ

אגריפס ירושלים

קופרמן
עוגן – הקרן להלוואות
ללא ריבית

הבעיה

התי"ע נחתם ע"י בית הוראה הרב וינד – ברית פנחס
ההתנהלות היא בהתאם לתקנון בית ההוראה
כמו"כ נחתם הית"ע

ישיבת מיר ירושלים סעיף א' אין להם פתרון כל אחד צריך לוודא שיש לו לפחות דולר אחד

רבקה  29ירושלים

צדקה וחסד בערד ברדיטשוב

שם הגמ"ח

הפתרון

הבעיה

גמ"ח מכשירי טנס
0527677803

התי"ע ברית פנחס נחתם ע"י בית הוראה
 +הית"ע פרטי
התי"ע נחתם ע"י בית הוראה הרב וינד – ברית פנחס

הפתרון
יש היתר עיסקא ברית פנחס

יש פתרון של הרה"ג ר' ניסים קרליץ שליט"א ,שהמשאיל נעשה שותף
במוצר עם יד שרה כשבסוף ההסכם ישנה אפשרות של חלוקת השותפות
בגוד או איגוד ,או המשך השותפות בתשלום על השימוש בחלק של יד
יעויין בסעיף א'
יד שרה
שרה,
עדיף לציין בהסכם שהכל כפוף לתקנת ר' ניסים קרליץ.
אין התחייבות מצד הגמ"ח לקנות חזרה את הקופות אלא אם כן הם
כף החיים
ב'
בסעיף
יעויין
מעוניינים באותו הזמן.
(גמ"ח קופות)
יש היתר עסקה (ללא גוף רבני מוסמך ,יש העתק)
עזר מציון
ברוב הגמחי"ם נותנים צ'יק פיקדון ובעלי הגמ"ח אינם משתמשים בצ'יק
כלל ,כך שאין כאן הלוואה כלל אלא השאלה ,וממילא מותר השימוש
גמ"ח כלי עבודה ,יעויין בסעיפים במוצר ,ולא זו בלבד אלא מותר אפילו לקחת תשלום למאחרים להחזיר,
או תשלום עבור כל יום שימוש ,שהרי זה ככל שכירות חפץ ,באופנים אלו
שולחנות ,ספסלים,
א' וב'
אם נשבר או ניזוק החפץ ,ישלם השואל לגמ"ח כשווי חפץ משומש ,ואסור
לולים ,וכדו'.
לשואל להתחייב לשלם במקרה של נזק חפץ חדש ,שאחריות זו הופכת את
הדבר להלוואה.

שם הגמ"ח

הבעיה

הפתרון

גמ"ח
תרופות

בגמ"ח שאינו פרטי אין
בעיה היות וזו צדקה.
בגמ"ח פרטי יעויין
בסעיף א'

בתרופות שגרתיות אין בעיה כשמחזירים אותו כמות ,היות ויש להם
מחיר קבוע בשוק ,אך כשלמעשה ישנם כל מיני סוגי ויטמינים
ותרופות נדירות למיניהם שחלקם כלל לא ניתן להשיג בארץ ,באופן
זה הפתרון הוא שימכור בעל הגמ"ח את המוצר במחיר גבוה מהמחיר
הרגיל של המוצר (אפילו ללא נתינת מעות) .ויעשה תנאי במכירה
שיחזור הלוקח וימכור לבעל הגמ"ח מוצר זהה באותו סכום ואין זה
פסיקה היות ומדובר בסכום גבוה יותר מהמחיר.
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קרן פנסיה
שם החברה

שם המסלול הכשר

פיקוח מטעם

מיטב דש
אלטשולר שחם
הפניקס פנסיה וגמל
הראל
כלל פנסיה וגמל
מנורה מבטחים החדשה
מגדל מקפת
פסגות

איילון מיטב דש פנסיה מקיפה ( / )2156כללית מסלול הלכה ()2159
מסלול הלכה ()9760
פנסיה מקיפה מסלול הלכה ()9984
מסלול הלכה ()2173
מסלול הלכה ()2004
מסלול הלכה ()2182
אישית מסלול הלכה ( / )2112משלימה מסלול הלכה ()2149
פנסיה מקיפה ,הלכה ( / )2074פנסיה כללית ,הלכה ()1709

גלאט הון  /עד"ח
תשואה כהלכה
העדה החרדית
גלאט הון  /עד"ח
העדה החרדית
העדה החרדית
העדה החרדית
גלאט הון  /עד"ח

קופת פנסיונרים
שם החברה

שם המסלול הכשר

פיקוח מטעם

מיטב דש
הראל
כלל
מגדל מקפת
מנורה מבטחים
פסגות

כל המסלול כשר
מסלול הלכה למקבלי קצבה ()12028/8806
מסלול הלכה למקבלי קצבה ()12176/9650

גלאט הון
גלאט הון  /עד"ח
העדה החרדית
העדה החרדית
העדה החרדית
גלאט הון  /עד"ח

מקפת אישית ,הלכתי ( / )12146/8603משלימה פנסיונרים ,הלכתי )(8604

החדשה מסלול פנסיונרים ()2212
מקיפה ,הלכתי ( / )12150/1703כללית ,הלכה )(1713

ביטוח מנהלים
שם החברה

שם המסלול הכשר

פיקוח מטעם

איילון
הפניקס
הראל
כלל
מגדל
מנורה

מסלול הלכה ()2251
מסלול הלכה ( / )9586מסלול הלכה למקבלי קצבה ()9591
אג"ח מדינה ()177
פרופיל מסלול כהלכה תכלת ()205
מסלול הלכה ()185
כהלכה (/ )184אג"ח מדינה ( /)180אג"ח מדינה צמוד מדד ()181

גלאט הון  /עד"ח
העדה החרדית
העדה החרדית
העדה החרדית
העדה החרדית
העדה החרדית

השתלמות רגילה
שם החברה
אינטרגמל
אלטשולר שחם
אקסלנס
הראל
כלל
מגדל מקפת
מיטב דש
מנורה
פסגות
השתלמות לעובדי המדינה
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שם המסלול הכשר
מסלולים – 9676 / 9451 / 8705 / 8703 / 8702 / 8701
השתלמות כהלכה ( / )12256אג"ח ממשלות ()1395
מסלול שקלי טווח קצר ( / )715מסלול הלכה ()9528
מסלול כהלכה ()1523
מסלול הלכה ()1534
מסלול הלכה ()2048
מסלול הלכה ()768
אג"ח ממשלת ישראל ()1408
פסגות שיא השתלמות מסלול הלכה ()2018
מסלול הלכה יהודית

פיקוח מטעם
העדה החרדית
תשואה כהלכה
העדה החרדית
גלאט הון  /עד"ח
העדה החרדית
העדה החרדית
גלאט הון  /עד"ח
העדה החרדית
גלאט הון  /עד"ח
גלאט הון

השתלמות למורים
שם החברה
ארגון המורים "עגור"

שם החברה
ארגון המורים "עגור"

שם החברה
ארגון המורים "עגור"

נפתחה אפשרות למורים
ומורות גם בשאר החברות
ומסלולי ההשתלמות

נפתחה אפשרות למורים ומורות גם בשאר החברות ומסלולי
ההשתלמות

נפתחה אפשרות
למורים ומורות גם
בשאר החברות
ומסלולי ההשתלמות

קופת גמל
שם החברה
אינטרגמל
אלטשולר שחם
אקסלנס
הראל
כלל
מיטב דש
מנורה (תגמולים ופיצויים)
פסגות

שם המסלול הכשר
תגמולים ,מסלולים – 9677 / 9452 / 8699 / 8697 / 8696 / 8695

אג"ח ממשלות ()1395
מסלול שקלי טווח קצר ()9906

מסלול כהלכה ()1524
תמר מסלול הלכה ()1533
מסלול הלכתי ()767
מסלול אג"ח ממשלת ישראל ( / )1344מסלול הלכה ()9795
פסגות גדיש מסלול הלכה ()2017

פיקוח מטעם
העדה החרדית
תשואה כהלכה
העדה החרדית
גלאט הון  /עד"ח
העדה החרדית
גלאט הון  /עד"ח
העדה החרדית
גלאט הון  /עד"ח

קופת גמל להשקעה
שם החברה
אינטרגמל
אלטשולר שחם
הראל
כלל
מגדל
מיטב דש
מנורה מבטחים

שם המסלול הכשר
מסלולים – 7957 / 7958 / 7961 / 7962 / 7963
חיסכון פלוס הלכה 12257
גמל לעתיד מסלול הלכה ()7994
מסלול הלכתי ()7937
מסלול הלכה ()7863
חיסכון טופ מסלול הלכה ()8716

פיקוח מטעם
העדה החרדית
תשואה כהלכה
העדה החרדית
העדה החרדית
העדה החרדית
גלאט הון  /עד"ח
העדה החרדית

תכנית חיסכון
שם החברה
איילון
הפניקס
הראל
כלל
מגדל
מנורה
פסגות

שם המסלול הכשר
פוליסל /יתרון פיננסי  -מסלול הלכה ()2251
מסלול הלכה ( /)9586אינווסט הלכה בניהול אקסלנס ()9602
אג"ח מדינה ( / )177פאסיבי כללי ()9561
פרופיל מסלול כהלכה תכלת ()205
מסלול הלכה ()185
כהלכה ( / )184אג"ח מדינה ( )180אג"ח מדינה צמוד מדד ()181
מסלול הלכה ()8573

פיקוח מטעם
גלאט הון  /עד"ח
העדה החרדית
העדה החרדית
העדה החרדית
העדה החרדית
העדה החרדית
גלאט הון  /עד"ח
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פיקוח מטעם
שם המסלול הכשר
שם החברה
סיכון מועט ( ,)9421בינוני ( ,)9414מוגבר ( ,)9420הלכה ()9113
בד"ץ העדה החרדית
אינטרגמל
לא מפוקח  -מאושר ע"י הרב מאיר אהרן
הלכה
אינפיניטי
תשואה כהלכה
הלכה ()11328
אלטשולר שחם
בד"ץ העדה החרדית
הלכה ()11335
אקסלנס נשואה
בד"ץ העדה החרדית
הלכה ()11353
הלמן אלדובי
בד"ץ העדה החרדית  /גלאט הון
הלכה ()9555
הראל
בד"ץ העדה החרדית
הלכה ()9895
מגדל מקפת
בד"ץ העדה החרדית  /גלאט הון
הלכה ()11388
מיטב דש
בד"ץ העדה החרדית
הלכה ()11320
מנורה
בד"ץ העדה החרדית  /גלאט הון
הלכה ()11383
פסגות
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