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        ::::זזזז""""עעעעתשתשתשתש    וישלחוישלחוישלחוישלחשבת שבת שבת שבת     אאאא""""גנס שליטגנס שליטגנס שליטגנס שליטיהודה יהודה יהודה יהודה מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורה מורה מורה מורה שעור שעור שעור שעור             דדדד""""בסבסבסבס
        

    הא� יש חשש איסור ריבית בהשקעה בקופות גמל וכדומההא� יש חשש איסור ריבית בהשקעה בקופות גמל וכדומההא� יש חשש איסור ריבית בהשקעה בקופות גמל וכדומההא� יש חשש איסור ריבית בהשקעה בקופות גמל וכדומה1111
''''חלק אחלק אחלק אחלק א     

להפריש עבור העובד לקופת גמל  � ישראלב כל מעביד באריהנה בשני� האחרונות מחוי  ....אאאא
עובד י חברת ניהול המשקיעה את הכס� עבור ה"ומנוהלת ע, ש העובד"שרשומה ע

וכ" בקרנות [ריבית ויש לברר הא� אי" בהשקעות אלו חשש , ]תמורת דמי ניהול[
 .]'השתלמות וכדו

שבה יפריש ביטוח לאומי , "חסכו" לכל ילד"וכעת התעורר ג� נידו" לגבי תכנית הממשלה   ....בבבב
הא� אי" , והכס� יושקע בתכנית חסכו" בבנק או בקופות גמל, לחודש%  50עבור כל ילד 
 . 3 2שש ריביתכא" משו� ח

קופות הגמל משקיעות את הכס� בכמה מקומות כדי להבטיח את , והנה כפי המתפרס�  ....גגגג
, אגרות חוב ממשלתיות: ועיקר המקומות בה� הכס� מושקע הוא ב, הכס� והרווחי�

 .ויש לברר את דינ� וכדלהל", תעודות סל, אופציות, מניות, אגרות חוב קונצרניות
שא� שהאד� קונה את [יות דינ� כהלוואה לקופת המדינה והנה קניית אגרות חוב ממשלת  ....דדדד

, ]ח על עצמו ומוכרו בפחות שהרי זה ריבית גמורה"ז כאד� שכתב שט"ה, אגרות החוב
 .שהרי אי" כא" הלוואה לאד� פרטי אלא לקופת המדינה,  אלא שיש לדו" הא� הדבר אסור

הא� מותר ', צדקה וכדוש בדי" קופת "א להרא"הביא מחלוקת בי" הרשב 4והנה בבית יוס�  ....הההה
קופה "מכיו" שמדובר ב, א צידד להתיר א� בריבית קצוצה"שהרשב, 5ללוות ממנה בריבית

ש החמיר "והרא] אלא דכתב שלעני" מעשה אינו מורה להתיר[, "שאי" לה בעלי� ידועי�
ה לעני" קופת המדינה "ה' ולכאו, א להחמיר בדבר"ולמעשה נקט ש� הרמ, בדבר

א שבקופת המדינה הדבר "אלא דיש המוסרי� בש� החזו[, בדבר שלמעשה יש להחמיר
, 8י ראשי המדינה הסכ� היתר עיסקא כדי""אלא שלמעשה נחת� ע, ]7ע בזה"וצ, 6קל יותר

 .כ למעשה ההוראה להקל בדי" קניית אגרות חוב ממשלתיות"וע
בריבית דהיינו אגרות חוב של חברה הנמכרי� [ואול� לגבי קניית אגרות חוב קונצרניות   ....וווו

פ סברת "אי" מקו� להקל ע, שבקניית� מלווי� בריבית לחברה] י הממוני� על החברה"ע
ואולי א� בעלי , שה� בעלי החברה[שכ" כא" יש לחברה בעלי� ידועי� , ל "א הנ"הרשב

אלא שיש לדו" הא� יש מקו� להקל משו� שמדובר , ]וכדלהל", כל המניות של החברה

                                                
י גלבר "לגרש[ובספר נתיבות שלום , ג יעקב לנדו ממודיעין עילית"י הרה"לאור ע שיצא' בהכנת השיעור נעזרתי הרבה בקו 1

  .ועוד] א"שליט
אולם יש הסוברים שכשאין הכרח לא . [ומדינא אפשר לסמוך עליו, י היתר עיסקא"יש הרי לכל בנק באר, לגבי תכנית חסכון בבנק2

   ].וכדלהלן, כדאי להסתמך על הערמה זו
יתמי דאכלי דלאו דידיהו ליזלו בתר : "בכגון דא' ומצינו בגמ[הלא אסור לספות להם איסור , בור קטניםאף שמדובר בהשקעה ע 3

  .18-21מלבד זאת הלא הכסף ינתן ויושקע גם עבור נערים בני מצוות עד גיל , )]מ"ב" (שבקייהו
  .]מההשקעה בתכניות חסכון בבנקולים פ מה שהתפרסם יתנו רווחים יותר גד"שע. [ועיקר הנידון לגבי ההשקעה בקופות גמל

  .ס"יורה דעה סוף סימן ק 4
 .והוא הדין לענין להלוות לה בריבית 5
 .וכן נמסר מפי השמועה, א"קי' ט סי"ת מנחת יצחק ח"עיין במובא בשו 6
יר שפשוט שמי שעזב את הע, ש מקופת הקהל שנהגה בכל הדורות"דמ, מה שכתבו שם שלא מצינו קופה שכזו אינו מובן לי 7

' ציבור'כ ענינה קופה השייכת ל"וע, ומי שבא להשתקע בעיר זכה  מיד בשותפות בממון שבה, והקהילה לא יכל לתבוע את חלקו
לא שמענו שבמקום שהפרנסים לא התנהגו כיושר היתה נחשבת , פ דין תורה"ואף שאין הקופה מתנהלת כראוי ע. [ג"נ בכה"וה

  ].קופת הקהל כהפקר
י "י הממונים עליה אחר שנבחרו ע"ואסור לשנות מכפי שנקבע ע, ל שדין קופה זו כדין ממון הציבור"אלישיב זצ ש"וכך סבר מרן הגרי

  ].א ששמע ממנו"ר שליט"כן שמעתי מאאמו. [הציבור
 .כפי הנשמע הנוסח בהיתר עיסקא זו נכתב בהידור 8



 

 קהל עדת ישורון
ם י ר ו ש ל י  

 

 

Mailing Address: POB 23288 Jerusalem 91231, Israel • phone: +972-2-571-5824  
www.kayj.net • email: info@kayj.net • Shul location: 73 Nof Ramot 

  02-571-5824טלפון  • 9123102מיקוד , ירושלים  23288ד "ת • 73נוף רמות 

 

, סי� הפרטיי� של בעלי החברה משועבדי� לפרעו" החובדהיינו שאי" הנכ[מ "בחברה בע
 .]ורק נכסי החברה אחראי� לפרעו" החוב

משו� שלדעתו אי" הנכסי� של בעלי המניות , צידד להקל בדבר �9 שיק"ת מהר"והנה בשו  ....זזזז
והבעלי� אי" , שאינה חייבת במצוות' ישות משפטית'אלא הנכסי� שייכי� לחברה שהיא 

 . הדינ� אלא כמלווי� לחבר
פ די" תורה אי" מושג "שכ" מסתבר שע, תמה מאוד על דבריו 10ג"אול� תלמידו המהרש  ....חחחח

ת הוא "פ ד"והגדרת הממו" ע, שאינה קיימת כלל' ישות משפטית'של ממו" השיי. ל
ומה שאי" שאר נכסיה� משועבדי� לפרעו" החוב , שהממו" שיי. לחלוטי" לבעלי החברה

וכ" נקטו רבי� מ" הפוסקי� , "שבממו" קיי�כל תנאי "ו, הוא משו� שכ. התנו מראש
 .  11בדורות האחרוני�

בריבית שהדבר אסור ] או בנק[כתב לחלק בי" ללוות מחברה  12ת אגרות משה"אלא שבשו  ....טטטט
שמאחר שאי" כא" אד� , שלדבריו הדבר מותר, לבי" להלוות לחברה, ]ללא היתר עיסקא[

אי" כא" משו� , נכסי החברהואי" כא" אלא שעבוד נכסי� על , המשועבד שעבוד הגו�
 .איסור ריבית

] 14שהובאו להלכה בפוסקי�[ 13""אול� כמה מ" הפוסקי� תמהו על דבריו מדברי הרמב  ....יייי
שהרי משכונו [, שאסור לישראל לתת משכו" עבור נכרי הלוה מישראל אחר בריבית

� והרי ג� ש� אי" שעבוד הגו, ]משועבד להלוואה בריבית והרי זה כמי שלוה הוא בריבית
 .כ מוכח שיש איסור ריבית ג� במקו� שיש שעבוד הגו� בלא שעבוד נכסי�"וא, כלל

ל אי" לישראל שעבוד הגו� "שבמקרה הנ, ולכאורה אדרבה בעניננו הדבר חמור עוד יותר  ....יאיאיאיא
כ בעניננו שמוטל על בעלי החברה למצוא ממוני� שיתעסקו בממו" כראוי "משא, כלל

, אלא שאינ� משועבדי� להתעסקות רק בממו" החברה, וידאגו לתשלו� החובות כראוי
 .15הגו� לפרוע מממו" מסוי�כ יש מקו� להבי" שיש כא" א� שעבוד "וא

ולפי זה אי" לקנות , ההוראה היא שאי" להשקיע בבנק וחברה בלא היתר עיסקא, ולמעשה  ....יביביביב
 .אגרות חוב קונצרניות מחברה שלא נחת� עימה היתר עיסקא כדי"

, 16אלא דהנה שורש היתר העיסקא הוא שהמשקיע נעשה כשות� בנכסי מי שהשקיע אצלו  ....יגיגיגיג
, מלוה בריבית[החוב שלה קנו עושה עסקי� באיסור  ולפי זה א� החברה שאת אגרות

כ שהמשקיעי� ה� כשותפי� "נמצא א] 'ל וכו"מחללת שבת או מחזיקה חמ� בפסח רח
 .בעברות אלו

פ זה "שע, אלא שבהיתר עיסקא יש תנאי שאי" המשקיע שות� רק בעסקי� שנעשו בהיתר  ....ידידידיד
  .  הדבר מותר' לכאו

                                                
  .ח"סימן קנ 9

 .ט"סימן ל' ק דובחל', וה' סימנים ד' ג חלק א"ת מהרש"עיין בדבריו בשו 10
 . ג"ס –ב "סימנים ס' ד חלק ב"ת אגרות משה יו"שו', סימן א' ת מנחת יצחק חלק ג"שו, ח"סימן כ' ת מנחת שלמה חלק א"עיין שו 11
  .שם 12
 .'ו חלק ד"התרומות שער מ' שהובאו בס 13
  .ב"ק י"ט שם ס"ובסד', ק י"ז ס"ט בדבריו על הט"קס' ד סי"א יו"עיין רע 14
  .'ג סעיף ט"נתיבות שלום סימן קע' זה בסכ ב"ועיין מש 15
ומלבד זה צריך המשקיע [דהיינו שותפות ברווחים ובהפסדים , "פלגא מלוה ופלגא פקדון"הוא ' עיסקא'שיסוד דין ' וכמבואר בגמ 16

יד ובמקרה של הפסד מפס, צריך לשלם כמחצית מהרווחים' עיסקא'אלא דבדין , ]לשלם למתעסק עבור התעסקותו וטרחו עבורו
ועל הריוח אינו נאמן , י עדים כשרים"ובהיתר עיסקא חידשו האחרונים שלא יהיה נאמן המקבל על הפסדים רק ע, המשקיע את כספו

  .יפטר מכל חובת הוכחה] בנוסף על הקרן[שאם ישלמו ' סכום התפשרות'וחידשו להתנות , לומר שלא היה רק בשבועה
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        ''''חלק בחלק בחלק בחלק ב

        
, הא� קונה המניות נחשב כבעלי� ממש בחברה, ואמנ� לגבי מניות נחלקו פוסקי זמננו   ....טוטוטוטו

, או שכל זמ" שאי" לו זכות הבעת דיעה אינו כבעלי�, ואחראי על כל מה שנעשה בחברה
 .ואי" זה אלא כהלוואה לחברה

שא� קונה המניה הוא , הא� יועיל היתר עיסקא שיחת� ע� חברת המניות, מ מנידו" זה"ונ  ....טזטזטזטז
אלא יהיה צור. להיתר עיסקא בי" , כבעלי� בחברה לא יועיל היתר עיסקא בינו לחברה

כ א� אינו נידו" אלא "משא, 17חברת המניות לבי" כל החברות עימ� החברה מתעסקת
 .ת� בינו לחברהכמלוה לחברה יועיל היתר עיסקא שיח

שישנ� מניות שלעול� לא יהיה לקונה , ויתכ" שיש מקו� לחלק בי" סוגי המניות השוני�  ....יזיזיזיז
ומאיד. יש מניות שא� יתאגדו רוב מקוני המניות יוכלו , זכות הבעת דיעה בנעשה בחברה

אלא שכל זמ" שלא עשו כ" אי" חשיבות לדעת� כנגד [להשיג שליטה על הנעשה בחברה 
ומאיד. בסוג השני , ל שבסוג הראשו" אי" כא" בעלות כלל"די, ]וב המניותדעת המחזיק בר

 . רק שבפועל דעת הרוב מכרעת, יש כא" בעלות גמורה

ז שאי" "כ, על מניות אינה כבעלות בחברה צידד שכל בעלות 18ת מנחת יצחק"והנה בשו   ....יחיחיחיח
 .ל מעיקר הדי""ש אלישיב זצ"שצידד כ. הגרי 19וכ" העידו, האד� בעל דיעה

במסלולי ] כפי הנשמע[ולמעשה , איד. רבי� החוששי� שמא הדבר כ" נחשב כבעלותומ  ....יטיטיטיט
פ הוראת ועד ההלכה של העידה החרדית "בי" באלו המתנהלי� ע[ההלכה בקופות הגמל 
ש "בפיקוח ועד ההלכה מטע� בתי הדי" של הגר" גלאט הו""י "בי" באלו המתנהלי� ע

     .ל מניות באופ" ישיר עבור המשקיעי�אי" קוני� כל] נ קרלי�"א הגר"וואזנר ויבלט
שענינ� הזכות  ,והנה יש עוד סוג של השקעות והוא מסחר באופציות או בחוזי� עתידיי�  ....ככככ

ובידו להחליט עד , שהקונה אופציה זכה בזכות לקנות מניה, לקנות מניות או מוצר מסוי�
כספו ששיל� ואמנ� ג� א� לא יקנה אותה לא יוחזר אליו [, תארי. מסוי� א� מעוני" בה

וכעי" זה חוזי� עתידיי� ה� , ואופציות אלו ג� נסחרות בבורסה כמניות, ]עבור האופציה
כגו" על כמות טו" מסוימת של חיטה שעתידה [הסכ� קניה על כמות סחורה מסוימת 

 .ל"וכנ, וג� ה� נסחרי� בבורסה] לגדול בשנה הבאה
כיו" שבפועל עדיי" לא זכה , ולגב� נקטו פוסקי זמננו שאי" חשש איסור במסחר בה�  ....כאכאכאכא

 .20ועיי" בהערה, ואי" כא" אלא מסחר בזכות על דבר עתידי, הקונה בכלו�
שעניננו שאד� קונה אצל חברת , "תעודות סל"וישנו סוג נוס� של השקעה הנקרא    ....כבכבכבכב

וקנה %  100למשל א� שיל� [השקעות זכות לקבל את כספו בצמוד למדד מניות מסוי� 
חברות  25יקבל את כספו בצמוד למדד המניות של , "25 א"מדד ת"תעודה הצמודה ל

                                                
17

 .מה שכנראה לא קיים כלל 
18

 .'א' ג סי"ח 
19

 .ועוד, נתיבות שלום שם' עיין בס 
20

שהמסחר באופציות מעודד , או מסייע לדבר עבירה" לפני עור"עדיין היה מקום לדון אם אין כאן איסור ' לכאו 

י קניית "מניות הוא שלא כדין הרי מכשילים את המתעסקים בהם עואם המסחר ב, את המסחר במניות
  .האופציות

א "וכעין שכתב הגרשז, "לפני עיור"שוב אין כאן משום , ל"מ וכנ"ל דמכיון שיש שהקילו בכל מסחר בע"אולם י
ל "וכעין שכתבו אחרונים לגבי האכלת חדש בחו, לגבי קניית פירות שביעית מהמיקל בקדושת פירות נכרים

 .ע בזה"ועדיין צ, ל"למיקל בדין חדש בחו
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, ]%יקבל תשעי�  % 10וא� הוא ירד ב, % 110יקבל  % 10וא� מדד זה עלה ב, 21מסוימות
י ועד ההלכה "ולמעשה במסלולי� המפוקחי� ע, שלגביו דנו פוסקי זמנינו א� הדבר מותר

, חברות אלו ח סוחרי� בתעודות אלו בצירו� היתר עיסקא הנחת� ע�"של העד
 .נמנעי� מכ." גלאט הו""י "ובמסלולי� המפוקחי� ע

ח דמעיקר הדי" אי" כא" א� צור. "� העד"והנה כפי הנשמע נקטו רבני ועד ההלכה של בד  ....כגכגכגכג
או כתשלו� על ביטוח שהתירו , ואי" זה אלא כקניית כרטיס הגרלה, להיתר עיסקא

וג� אי" קשר , לא יקבל כלו�רבי� הסיכויי� ש 22ומאיד. פקפקו בזה רבי� דש�, ש"הריב
כ כא" "ומשא, ולכ" ש� מקח עלה ולא ש� הלוואה, בי" הסכו� ששיל� לסכו� שמקבל

 . 23שמקבל את כספו בצמוד למדד מסויי� אי" זה נידו" אלא כהלוואה ע� הצמדה מסוימת

עדיי" יש להקל מטע� ההיתר עיסקא שנחת� ע� החברה שמנפיקה את  'מ לכאו"אלא דמ  ....כדכדכדכד
דהלא יסוד ההיתר עיסקא הוא שהמשקיע כשות� ,  24אול� יש שפקפקו בזה ,תעודות הסל

ולגבי . ל"וכנ, פ הדי""ומתנה שאי" לו חלק בדברי� האסורי� ע, ע� המושקע בעסקיו
כנגד הסכומי� ' להחזיק במניות וכו] פ החוק והתקנו""ע[תעודות סל מחוייבת החברה 

, בנכסיה אלא כנגד דברי� המותרי�כ אי. שיי. להתנות שאי" חלק "וא, שהשקיעו אצלה
ח קונצרניות "ח ממשלתיות ואג"ומאיד. יתכ" שיש לה� ג� הרבה נכסי� מותרי� כאג

ועבור , ויכול המשקיע להיות שות� רק בנכסי� אלו', ע וכדו"מחברות שנעשה אית� הית
 .ע בכל זה"ועדיי" צ, סכו� ההתפשרות מקבל בצמוד למדד עליו התנה
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 .הנחשבות כמובילות במשק הישראלי 
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  . ג"ס קע"ד סו"ע יו"וכנפסק להלכה בשו, שח' ש סי"ת ריב"שו 
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  .כידוע, ואף אם הדבר קרוב לשכר ולהפסד אין בהלוואה היתר כזה 
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בביטוחי החיים שנעשו י שרייבר שמעתי שלדעתו "ומהגר, שנעשה סקאער והיו גם שפקפקו על נוסח ההית 

  .ע"ולא התבררו אצלי כל הדברים האלו לע, ל לא נעשה היתר עיסקא כדין"בקופות הגמל במסלולים הנ


