היתר עיסקא
על פי הח לטת הנהלת פסגות קרנות נאמנות בע"מ )להלן" :החברה"( ,אנו הח"מ מודיעים בזה ,לכל המתקשרים עם החברה ,כי
החברה התחייבה כדלהלן:

.1

ועד ההלכה להשקעות וקרנות שע"י דייני

כל הכספים שיתקבלו על ידי החברה ,בקרנות הנאמנות אשר תחת פיקוח הלכתי של II
ביה"ד הג ר "ש ואזכר ו ה גר"נ קרליץ שליט"א" )להלן" :וועד ההלכה" ו" -הקרנו ת" בהתאמה( ,מתקבלים על דעת שיושקעו רק

באותם השקעות שאין בהם ,בהתאם להנחיות "וועד ההלכה" ,חשש רבית ושאר איסורים ואשר קיבלו את אישור "וועד

ההלכה".

.2

כל עניני הכספים והעסקים שיש כהם חשש איסור ריבית אשר תעסוק כהם החברה בעכור הקרנות ,בין מה שתתן לאחרים או
יתחייבו הם לה ,בין מה שתקבל מאחרים או תתחייב להם ,אף אם מוזכר בהם לשון הלואה או ריבית ,יהיו ביד המקבל או החייב
)להלן "המקבל"( בתורת עיסקא שכולו פקדון ביד המקבל ,ואחרי ו ת המקבל כשומר שכר ,ושמונים אחוז מהרווח לנותן.

 .3כל חוב או תשלום שאם היה נפרע כתאריך מסויים  ,לא ה י ו מוסיפים עליו רבי ת ו/או הצמדה ,וכשמאחרים או מאריכים את מ ו עד
התשלום מוסיפים לחוב רבית ו/או הצמדה מכל סו ג שהיא  ,יהיה חוב זה ביד החייב כתורת עיסקא ,מיום התאריך המסויים הנ"ל,
לפי התנאים הנ"ל.

.4

המקבל ישתף את הנותן ,תמורת דמ י העיסקא ,על פי שומת בקיאים שזהותם תקבע ע"י החברה ,בקניך ובאופן המועיל ,בעסקיו

ונכסיו המניבים רווח ,שאין בהחזקתם חשש איסור ושיכו ל המקבל לזכות בהם ,בין בנכסי דניידי כין בנכסי דלא ניידי ' ויעס ו ק
בהם לטובת העיס ק א באופן המותר ,וכל הרכישות והקנינים ייעשו לטובת הנותן כאופן המותר והיותר מועיל ,על פי דין תורה
ותיקון חכמינו זכרונם לכרכה .ואפילו אם תינתן העיסקא למטרה מסוימת ,ישתף המקבל את הונתן בעסקיו ונכסיו כנ"ל  .הקנאת

הנכסים והעסקים הקיי מים הנ"ל של המקבל היא על מנת ,שכאשר יוחלט לפרוע את החוב  ,ימכור הנותן את הנכסים למ קבל ,וזאת
לא פחות מיומיים מעת קניית הנכס ים .
 . 5אם הקנאת נכסים ועס ק ים ק יימים אינו מציל מידי איסור רבית ,יזכה המקבל מיידית עבור הנותן עסקים או נכסים אחרים שהוא

קונה לעצמו ,על פי כל הפרטים הנ"ל.
 .6המקבל לא יהיה נאמן על הפסד הקרן' וכן על גובה הרווח או אי הרווח ,כי אם על פי הוכחות טובות ו על פי שקול דעתו של
הדיין [  ,או שישבע על כך ) המ קבל או המתעסק מטעמו על פי הידוע לו [ בשבו עה חמורה  ,אלא אם כן יתן לנותן עבור חלקו ברווח
כפי שהוסכם ו/או שיוסכם ביניהם ,כולל הפרשי הצמדה לסוגיהן ,אז יהא פטור מחובת ההוכחה ,כי מותר הרווח לו לכדו.
 . 7מותנה כזה שכל תשלום או הטבה שיבתן לפני ההתעסקות יהיה על חשבון הרו ו ח בעיסקא לעתיד באופן המ ו תר' ובמידה שיבתרר
שעל פי תנאי העיס ק א אין המקבל חייב בתשלום או בהטבה זו' ינוכה התשלום וההטבה מן הקרן.
 .8מוסכם כזה ,שאם יש או יהיה איזה חוב עם חשש ריבית ,שלא חל עליו בתחילה תנאי היתר עיסקא זה  -מ י ד כשיתאפשר שיחולו
עליו נתאי היתר עיסק א זה ,יחולו הם עליו כזמן וכאופן המועיל ביותר למנוע איסור ריבית ושאר איסורים.
 .9מוסכם בזה כי ככל מתן כספים על ידי החברה כעבור הקרנות לגופים אשר יש להם התחייבו ת להיתר עסקה בנוסח המקובל על
וועד ההלכה ו/או נוסח דומה הלכתית לנוסח זה ,יראו בעצם ק י ום היתר העסקה האמו ר כעמידת החברה בכל התחייבויותיה על פי
מסמך זה בקשר עם אותה הלוואה .
 . 10כל זה הוחלט כהנהלת החברה בהחלטה גמורה ומחייבת על פי נח והרשאה שיש לה ,ויש תוקף להחלטה והתחייבות זו ככל שאר
תקנות החברה ,ואין רשות לאף אחד לפעול בשם החברה בעבור הקרנות שלא על פי תנאי היתר עיסקא זה ,והחברה מצהירה בזה
כי שטר זה היכר חלק מ ההתקשרות החוזית של החב רה והמתעסקים עמה כקשר עם הקרנות ,ומחייב בכל דיון משפטי ויהיה לו
תוקף על פני כל הסכמ י ם או התחייבויות הנוגדות אותו .ואף אם מאי זו סיבה שהיא לא ידע המקבל או הנותן עני ך היתר עיסקא זה,
יהיו נוהגים בו כל התנאים הנ"ל.

.11

אנחנו מודים כהודאה גמורה שעשינו על הנ"ל קנינים המועילים ביותר ובאופן המועיל ביותר מעכשיו בכי"ד חשוב דלא
כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי' וכן הכל ייעשה כקנינים המועילים ביותר ובאופן המועיל ביותר' ואם יש איזה פרט בהסכם היתר
עיסקא זה שלא חל ,א ו שמחמתו נגרם חשש איסור ריבית ,הרי שלא יבתטל תו ק פו של ההסכם ,אלא יחול בלעדי פרט זה באופן
היותר מועיל ע"פ כללי היתר עיסקא זה ,ושאר הפרטים ישארו כפי הנאמר כהיתר עיסקא זה .
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