
בס"ד

תאריך: ______________  

לכבוד:

משקיעים בחסד בע"מ )חל"צ(,

ח.פ. 516094877

)להלן: "משקיעים בחסד"(

ואושר בכבוד בע"מ )חל"צ(, 

ח.פ. 516090800 

)להלן: "אושר בכבוד", וביחד "המוסדות"(

אני ___________________, ת.ז. _________________ )להלן: "המפקיד"(, מבקש להפקיד אצל משקיעים בחסד 

הפקדה כמפורט להלן: 

א. בחירת תוכניות הפקדה 

תכנית 
הפקדה

מסלול 
הפקדה

סכום הפקדה 
חודשי 

מספר 
הפקדות

זמן המתנה 
לקבלת הלוואה 

סכום 
הלוואה

סכום החזר 
חודשי

מספר 
החזרים

 

ב. לווים נבחרים  

תאריך לידהמספר תעודת זהותשם הלווה

1

2

3

4

5

 

בקשת הפקדה
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ג. המפקיד מצהיר ומסכים כי:

1. אין בבקשה זו כדי להוות התחייבות של המוסדות למתן הלוואת גמ"ח ללווה הנבחר, והמוסדות רשאים לסרב לבקשה למתן הלוואה כאמור, 

או להתנותה בתנאים שיקבעו על ידם מעת לעת )לרבות ערבויות ובטוחות הן לפרעון הלוואות והן להמשך הפקדות שלא הושלמו(, והכל לפי 

שיקול דעתם הבלעדי ובכפוף ליכולת הכלכלית של המוסדות.  

2. סכום השווה ל2.4% מההלוואות המבוקשות בטופס זה יהיו תרומה לאושר בכבוד מאת המפקיד, וייגבו מההפקדות הראשונות בכפוף להנחיות 

המפקח ההלכתי.

3. משניתנה ההלוואה ללווה הנבחר, לא יהיה זכאי המפקיד לקבל חזרה את ההפקדה עד לאחר תקופת פירעון ההלוואה של הלווה הנבחר 

)להלן "תקופת המתנה להחזר"(, ובכפוף לכך שהן המפקיד והן הלווה מילאו ועמדו בכל תנאי התחייבויותיהם למוסדות - לרבות החזר ההלוואה 

במלואה ע"י הלווה הנבחר. לאחר תקופת ההמתנה להחזר, ועמידת המפקיד והלווה בתנאים כנ"ל ובכפוף ליכולת הכלכלית של המוסדות, יושב 

למפקיד 50% מסכום ההפקדה הכולל בלבד, יתרת ההפקדה הינה תרומה מזמן קבלת ההלוואה ע"י הלווה הנבחר.

4. ההלוואות הינם לבנים ו/או לנכדים של המפקידים לצורך נישואיהם בלבד. אם המפקיד יתחייב לבנים ו/או למחותנים התחייבות כספית, 

ההלוואה מותנית בכך שיחתום אך ורק על שטר זכרון דברים המהודר שיקבל מאושר בכבוד ע"פ בקשתו בלבד. כל בקשה להלוואה באופן אחר 

תיבדק ע''י ועדת חריגים.

5. נותני השירותים המקצועיים למוסדות לרבות אלה המופיעים בפירסומים הינם נותני שירות למוסדות בלבד ולא למפקידים, ו/או ללווים, ו/או 

לתורמים.

6. המפקיד יודע ומסכים כי ניהול ותנאי ההפקדות וניהול ותנאי ההלוואות, לרבות לעניין מועדי ההפקדות, לעניין הפסקת )זמנית או קבועה( 

ההשתתפות במסלול הפקדה או הפחתת סכום ההפקדה )לרבות לעניין ההשלכות שיהיו לכל אחד מאלו על הלווים הנבחרים ו/או על האפשרות 

של המפקיד לקבל בחזרה את ההפקדה או את חלקה(, מכפיל ההלוואות, אופן ההלוואה ללווה הנבחר והתנאים לה והשבת ההפקדות  ייעשו 

בהתאם לכללים, לתנאים ולמגבלות שייקבעו בידי המוסדות מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

7. המפקיד מסכים כי המוסדות יעשו שימוש בתרומות ו/או יעשו שימוש בשם המפקיד בהפקדות בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ובכפוף 

להוראות המפקח ההלכתי, ובכלל זאת הם רשאים להשקיע, לשעבד, למכור, להלוות או לבצע כל פעולה אחרת בכספי ההפקדות )לרבות 

הפקדות עתידיות(. 

8. התנהלות המוסדות תהיה ללא חשש ריבית ובאופן מהודר מבחינה הלכתית והכל בהתאם להוראות המפקח ההלכתי כפי שיהיו מעת לעת. 

לשם כך, בין היתר, תינתן ההלוואה ללווה הנבחר מאושר בכבוד )ולא ממשקיעים בחסד( בשם כלל המפקידים. אושר בכבוד ינהל, בשם 

המפקידים, את הליך גביית הלוואת הגמ"ח.  כמו כן לרווחא דמילתא ההסכם הינו בכפוף להיתר עיסקא שנערך ע"י המפקח ההלכתי "גלאט הון".

9. המפקיד יודע ומסכים כי במקרה של פטירת המפקיד ל"ע לפני קבלת ההלוואה )"הנפטר"(, הוא ו/או עזבונו לא יהיו זכאים לקבל חזרה את 

סכומי ההפקדה או את חלקם וכי כל כסף ההפקדה הינו תרומה מראש לאושר בכבוד בכפוף להנחיות המפקח ההלכתי. ואולם אם סירבו 

המוסדות להעמיד הלוואה ללווה הנבחר של הנפטר, ישיבו המוסדות ליורשי המפקיד, בכפוף לשיקול דעתם וליכולתם הכלכלית, סכום השווה 

לסכום ההפקדה בניכוי התרומה כאמור בסעיף 2 לעיל.

10. המפקיד מוותר בזאת ולא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המוסדות ומי מטעמם, בגין כל פעולה או הימנעות מפעולה, לרבות בגין 

איזו מהפעולות המנויות בסעיפים 6 ו7, שנעשתה או שעתידה להיעשות, המטילה או העשויה להטיל על מי מהמוסדות או על מי מטעמם אחריות 

בגין כל נזק או הפסד או אבדן רווח לכספי ההפקדות.

11. הפסדים שיתהוו במהלך ניהול ההפקדות על ידי המוסדות ייוחסו למפקידים באופן משוער, בהתאם לסכום ההפקדה שהפקידו, בדרך 

שתקבע בידי המוסדות מעת לעת ובכפוף להנחיות המפקח ההלכתי.

12. כל סכסוך או חילוקי דעות בקשר להפקדות ו/או להתנהלות המוסדות בכל עניין, בין הנובע באופן ישיר ובין הנובע באופן עקיף ממנה, הן 

ביחס לביצועה, פירוש תחולתה או תוקפה, ולרבות ביחס להלוואות ללווים נבחרים או לשימוש המוסדות בכספי ההפקדות והתרומות, יתבררו לפי 

דין תורה ויעברו להכרעתו של הג"ר שריאל רוזנברג שליט"א כבורר יחיד, או בהפנייתו ולפי שיקול דעתו ו/או בהעדרו יועברו להכרעת בית דינו 

שישמש כבורר. 

13. המפקיד נותן בזאת את הסכמתו כי רישומי המוסדות, לרבות העתקיהם, ישמשו כראיה קבילה לקיומם ולתוכנם. המוסדות יהיו רשאים 

להעביר כל מידע שיהיה בידם בקשר עם המפקיד והלווים הנבחרים לכל גורם כפי שידרשו לכך על פי הוראה לפי כל דין.

14. המפקיד מסכים כי כל המידע שייצבר אודות המפקיד והלווים הנבחרים במסגרת התקשרות זו יישמר וינוהל על ידי המוסדות במאגרי מידע 

וכי המוסדות יהיו רשאים להעביר מידע כאמור לגופים קשורים, לשותפים עסקיים, לקבלני משנה הנדרשים למידע לצורך ביצוע הפעולות 

במסגרת התקשרות זו וכן לכל גורם כפי שידרשו לכך על פי הוראה לפי כל דין, צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת. המוסדות מתחייבים כי 

ישתמשו במידע ויממשו זכותם להעברת המידע כאמור לעיל, על מנת לאפשר למוסדות לבצע את הפעולות נשוא התקשרות זו, לנהל עסקיהם 

וכן לעמוד במחויבויות חוקיות. למפקיד אין כל חובה חוקית למסור את המידע והוא עושה כן מרצונו החופשי.

15. המפקיד מסכים שחתימתו על טופס זה מבטלת כל הסכמים, התחייבויות, והבנות קודמות שנעשו בין הצדדים בכל הנוגע למה שכתוב 

בטופס זה, בין בעל פה ובין בכתב, והוא בא במקום כל הסכמים, התחייבויות והבנות אלה.

16. המפקיד מודה שכל ההתחייבויות וההקנאות הקשורים לבקשת הפקדה זו וכל התנאים נעשו על פי דיני התנאים ועל פי תקנת חכמים. כל 

הקניינים, החיובים ותנאי הסכם זה נעשו בקניין היותר מועיל על פי דין תורה, בכלי הכשר לקנות בו, בבית דין חשוב מעכשיו, באופן שאין בו 

אסמכתא, כתיקון חכמים.

17. העתק של טופס זה חתום, הנשלח במייל או בנדרים פלוס מהמפקיד למוסדות לכתובת המייל office@osher-b.org מחייב את החתום, ומהווה 

 ראיה להתחייבות זו בקניין סודר.

שם המפקיד _______________________________ כתובת __________________________ מייל__________________________________ 

טלפון _________________________ טלפון נוסף _________________________  חתימה __________________________ 
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