
בית דין צדק ובית הוראה

"הישר 
והטוב"
 מיסודו של הגה"ח
רבי אברהם נח הלוי קליין זצ"ל

בראשות הגאונים:
הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג שליט"א
הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א
הגאון רבי מנחם מנדל שפרן שליט"א
הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א

  ירושלים  
 לשאלות בדיני ממונות וריבית:
מידי ערב בשעות 20:00-23:00
טלפון: 02-5388380 בפקס: 02-5388384
 מענה אישי ברח' אריאל 8
hatov@enativ.com :דוא"ל
 מזכירות בית הדין ובית ההוראה
בשעות 18:00-21:00

לשאלות בשאר חלקי שו"ע: בשעות הערב 
בימים א' - ה' 18:00-19:00

  חיפה    
 לשאלות בדיני ממונות וריבית:
בימים ב' וה' בין השעות 18:00-20:30
טלפון: 04-8021515 פקס: 04-8021616

 מענה אישי ברח' השילוח 5 
048021515 דוא"ל: kavnaki.net@י

 מזכירות בית הדין ובית ההוראה 
 בימים ב' וה' בטלפון: 04-8021414
בין השעות 18:00-20:30

  בית שמש   
 לשאלות בדיני ממונות וריבית: 
מידי ערב בשעה 18:00-20:00
טלפון: 073-2828262 פקס: 073-2828263
מענה אישי: ברח' רבי פנחס בן יאיר 18

מזכירות בית הדין ובית ההוראה בימים א' ג' ה' 
בשעות 18:00-20:00.

  אשדוד 
בראשות הגאונים:
הגאון רבי שמואל דוד גרוס שליט"א
הגאון רבי חיים פסח הורביץ שליט"א
הגאון רבי צבי הירש ויזניצר שליט"א
הגאון רבי ישראל בונים שרייבר שליט"א
 לשאלות בדיני ממונות וריבית: 
מידי ערב בשעות 20:00-23:00
טלפון: 08-8650613 בפקס: 08-8650615
מענה אישי ברח' דב הוז 9 אשדוד
hayashar@enativ.com :דוא"ל

 מזכירות בית הדין ובית ההוראה 
בשעות 20:00-23:00

 להזמנת קבצי הישר והטוב:
0533-11-2687
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היתר עיסקא
 לעסק / לחנות/ עמותה/ חברה/ מוסד/גמ"ח

)כולו פיקדון(

על פי החלטת הנהלת העסק/חנות/עמותה/חברה/מוסד/ גמ"ח/}להלן ייקרא בשם ההנהלה{ )לסמן ולרשום שם 
המקום  הנהלת  בשם  בזה  ומתחייבים  בהודאה  מודים  החו"מ  אנו  המקום(_____________________________ 
שכל עניני הכספים שיש בהם חשש רבית אשר תעסוק בהם או בואי כוחה, בין מה שיקבלו  אחרים ממנה, או 
שאחרים יתחייבו לה, )ולהלן ג"כ ייקראו בשם המקבל( ובין מה שתקבל מאחרים או שתתחייב לאחרים )להלן ג"כ 
ייקרא בשם המקבל( בין בכסף בין בשוה כסף כולל הקדמת מעות והמתנת מעות, חיובים והתחייבויות, ערבויות, 
והלוואות, ומשכנתאות, ונאמנות, וכל סוגי אשראי, ופיקדנות, מניות, עבודות, שכירויות, והשאלות, יהיה ביד 
המקבלו או ביד החייב המחזיקם, בתורת עיסקא כולו פקדון, ויהיה על המקבל אחריות כדין שומר שכר ולשכר 

טרחתו יקבל שלשה אחוז מהרויח.

עוד הוסכם שאם בהתחלת העיסקא ניראה אפילו על הספק שבכדי לממש הסכם זה אין בתנאי היתר זה כדי לבטל 
מהם איסור רבית, אזי יהיה העיסקא בתורת כולו פקדון ביד המקבל, ויהיה על המקבל אחריות כדין שומר שכר 

ולשכר טירחתו יקבל שלשה אחוז מהרווח.

המקבל בתורת כולו פקדון ישקיע את המעות שקיבל או שחייב, בכל הנכסים ועסקים המותרים היותר טובים בין 
בנכסי דניידי ובין בנכסי דלא ניידי בנכסים ועסקים שיעשה מכאן ולהבא, או בנכסים ועסקים הקיימים, ובתמורת 
המעות שקיבל או מה שחייב לנותן, מוקנים לנותן נכסיו ועסקיו בקנין המועיל  עפ"י ד"ת וכערך שווים, ובאם 
לא יהיה השתוות בין הצדדים על  השומא, יקבע חלקו של הנותן עפ"י שומת שמאי שיקבע ע"י הנותן, והותנה 
שכשהמקבל יצטרך להחזיר הקרן יקנה המקבל מהנותן את העסקים  בקנין המועיל, וכערך שווים בעת החזרה. 

ובאם לא יהיה השתוות בין הצדדים על השומא, יקבע עפ"י שומת שמאי שיקבע ע"י הנותן.

הוסכם שבכל שיהיה החשש רבית מדרבנן כגון מחמת שהוא בדרך מקח או בדרך שכירות, או בדרך אחרת, אז 
יהיה העיסקא רק כתמורת המקח, או השכירות.

על המקבל להוכיח שנהג ועסק בנאמנות במעות העיסקא ולא יהיה נאמן על הקרן , ושההתנהלות היתה באופן 
תקין כדין שומר שכר, אלא בעדים כשרים ונאמנים, ועל הריווח אם היה או כמה היו,יהיה נאמן הוא או המתעסק 
הבא מכוחו, בשבועה חמורה, וכמו"כ זכותו של המקבל להוכיח - בעדים או בראיות מוכיחות כעדים, או ע"י 

שבועה עם הצגת המסמכים והספרי הניהול הנמצאים המעידים ע"ז,-  מי הם נכסיו ועסקיו.

אמנם הוסכם והותנה שאם יתן המקבל לנותן עבור חלקו בריווח כפי שיסוכם ביניהם כגון אחוזים - הצמדות – 
קנסות - הנחות - תשלומים בהקפה עם תוספת -  הוזלה בגין הקדמת תשלום – מסירת כסף ללווים או לעיסקא – 
קבלת שירותים - הטבות ומענקים – עבודות ופעולות, וכל מיני תוספות היותר מסך הקרן, או כל ריבית בדיבור, 
אז יהיה פטור מחובת ההוכחה ומותר הריווח יהיה לו לבדו. וכל מה שתינתן לפני ההתעסקות לא ייחשב אלא 

כתשלום על החייב מחמת העיסקא, ובאם יתברר אח"כ שעפ"י תנאי העיסקא פטור, אז ינוכה הסכום מהקרן.

בכל קבלת ערבות שיש בו חשש איסור ריבית אז יהיה כספי חיוב הערבות אצל הערב דרך עיסקא עם כל התנאים 
והקנינים דהיתר עיסקא שבהסכם זה. 

אם יתעכב הפירעון אחרי זמן פירעון המקורי אז ימשיך העיסקא מאז כעיסקא חדשה, וכפי התנאים דלעיל עד 
לזמן הפירעון החדש, ואם גם זה יתאחר ימשיך ג"כ כעיסקא חדשה, וכך יהיה עד לפירעון המושלם.

כל זה החלטת ההנהלה באופן מחייב ויש תוקף ועדיפות להחלטה זו כאחת מתקנות ההנהלה המחייבות, ואין 
רשות למי שהוא לפעול בשם ההנהלה ולקבל התחייבות באופן שיש איסור רבית כי אם ע"פ תנאי הת"ע הנ"ל.

בפירוש הותנה שכל עניני הכספים של המקום שיש בהם חשש רבית מכל סוג שהוא, יהיו ע"ד עיסקא או פקדון 
כאמור לעיל אף אם לא נכתב בפירוש באופן פרטי, ואף אם יכתבו לשונות הלוואה ולשונות של ריבית, וכמ"כ 
אף אם תינתן העיסקא רק למטרה או עיסקא מסוימת הננו מתנים בזה כי המקבל משתף את הנותן בכלל עסקיו 

וכדלעיל, וכמ"כ על כל מסמך אחר שיסתור הכתוב בהסכם זה יוגבר הסכם זה על הסותרו.

אחרי שעפ"י החלטה זו לא תעסוק ההנהלה בכל עניני הכספים שלה באופן שיש בהם חשש ריבית, הרי ברור הוא 
כי כל המתעסק עם מנהלי המקום עפ"י תקנותיה הוא מתעסק ובכלל זה גם תקנה זו, ואף אם מאיזה סיבה שהיא 
לא ידע המקבל או הנותן עניין היתר עיסקא זה או שלא ידע בכלל מהו היתר עיסקא יהיה נוהג בו דין היתר עיסקא 

זה, ההנהלה מצהירה בזאת כי היתר עיסקא זה מחייב בכל דיון משפטי בכל מקום שהוא.

וכדי לתת תוקף ופרסום נוסף לתקנה הוחלט כי תקנה זו תפורסם בכל המשרדים שבהנהלתינו הנהלת העסק.

וכל זה נעשה בהודאה גמורה בקנין מעכשיו ובבי"ד חשוב דלא כאסמכתא ודלא כטופסי שטרא, ובכל שנזכר לשון 
יחיד ונצרך ללשון רבים שיתפרש בלשון רבים, והכל נעשה בקנין היותר מועיל בכל דבר לפי קניינו הראוי לו, 

והכל שריר ובריר וקיים.   

ולראיה באנו על החתום בשם ההנהלה

________________________________

הוראות
1.לחתום על השטר אחרי קבלת ההחלטה. 2.החותמים יהיו המנהלים הראשיים בעלי ההחלטות בניהול, או מורשים ומיופה כוחם.

3.ראוי להדפיס על כל שטר והסכם הנחתם, או על החשבונית, בזה הלשון "הכל כפוף להיתר עיסקא הנמצא בההנהלה.

וכמו"כ לתלות הית"ע זה באופן הבולט לבאים ונכנסים במקום.

השקעות משפטיות

עו"ד אוהד גרינוולד
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