
לחתן את
כולם בכבוד?

איתנו זה אפשרי!
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מידי  מתחתנים  החרדי  מהציבור  צעירים  זוגות  אלפי 
שנה. העול הכלכלי הכבד של הוצאות החתונה, ובראשן 
מעיבים  הצעיר,  לזוג  דירה  רכישת  של  הענק  הוצאות 
על שלימות השמחה. המצב הזה זועק לפתרון מעשי 

שיביא להורים ולילדיהם רוחב לב ורוחב כלכלי.

שליט"א  ישראל  גדולי  מרנן  של  וברכתם  בעידודם 
הלוואות  להעניק  במטרה  בכבוד"  "אושר  גמ"ח  הוקם 
נישואין בתנאים מצויינים. התכנית החדשנית והמבריקה  
תאפשר לכם בסייעתא דשמיא  לחתן את צאצאיכם 

באושר ובכבוד.

תזכו  בלבד,  שנים  כמה  בת  קבועה  חודשית  בהפקדה 

לחברי  נישואין  להלוואות  בשמכם  יועבר  שכספכם 
ילדיכם  נישואי  בעת  המלווים,  שאתם  באופן  הגמ"ח, 

בניכם יהיו זכאים להלוואה מכובדת בתנאים מעולים.

תכנית "אושר בכבוד" מעניקה לכם גמישות מפתיעה, 
לניהול  חדשניים  טכנולוגיים  ועזרים  שקיפות  תוך 

חשבונכם האישי, ונקיה מכל חשש ריבית.

בכירי  של  הנלהבת  לתמיכתם  זכה  הכלכלי  המודל 
והפעילות  בישראל,  המובילות  מהפירמות  הכלכלנים 
על  הדוק,  באופן  ידם  על  תפוקח  השוטפת  הפיננסית 

מנת להבטיח איתנות ויציבות כלכלית לאורך שנים.

האושר שלנו
שתחתנו בכבוד!

בס"ד

בעידודם ובברכתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א



ועד ההלכה שע"י דייני בתי הדין של הגר"נ קרליץ 
והגר"ש ואזנר זצ"ל

חברי הועד: רבי יעקב לנדו ורבי נעם פל שליט"א

הון

פיקוח הלכתי:

בהוראת גדולי הפוסקים 
ניתן להפקיד מכספי 

מעשר לכתחילה

התכנית נקבעה ע"פ כללי ההלכה המחמירים, וקיבלה 
וגדולי  הרבנים  הנלהבת של  וברכתם  המלצתם  את 
שתהפוך  התכנית,  את  המלווים  שליט"א  הפוסקים 
בעז"ה להיות "רווח והצלה לעזר נישואין", כדבריהם.

תהיה  הגמ"ח  שהתנהלות  הרבנים  הקפידו  כמו"כ 
בכדי  הון  גלאט  ההלכה  ועד  מול  מליאה  בשקיפות 
רבית  או חשש  ח"ו שום תקלה  תיווצר  לוודא שלא 

בכל צעד ושעל.

הרבנים  הברור,  מכתבם  מתוך  ללמוד  הניתן  כפי 
עליה,  ידיהם  את  וסמכו  חתמו  שליט"א  הגאונים 
בדגש על כך שאף אין צורך של חתימה על היתר 
נדנוד של  מכל  ובטוחה  ושהתכנית שמורה  עיסקא, 

איסורי רבית החמורים.

הפסק
המהודר



הכסף שלך
בידיים בטוחות

על המודל הכלכלי סמכו את ידיהם בכירי חברת הייעוץ 

מלווים  אשר   Wise Consulting Group "ווייאז"  הכלכלי 

ומובילים את תהליך הקמת הגמ"ח במקצועיות ובהכוונה 

רציפה.

צוות משרד עורכי הדין "הרצוג פוקס נאמן", המתמחה 

בכל תחומי המשפט המסחרי, יעניק את שירותיו הקפדניים 

לכל ההיבטים המשפטיים והחוקיים של הגמ"ח.

אז איך בדיוק זה עובד? 

אתה מפקיד סכום כל חודש בגמ"ח למשך תקופה והבן שלך יקבל 
הלוואה ארוכת טווח פי 4 - 3.5 ממה שהפקדת. הבן שלך יוכל לקבל 

הלוואה של עד 300,000 ש"ח! 

כמה כסף עלי להפקיד כל חודש?

תלוי בתכנית בה בחרתם להצטרף, הסכום המינימלי הקבוע הוא 56 
שקלים בלבד.

האם ניתן להפקיד  סכומי כסף גדולים יותר?

כן. אתם קובעים את סכום ההפקדה בהתאם ליכולת שלכם. הזכאות 
להלוואה תיקבע ע"פ סך ההפקדות הכללי. ליתר פרטים ניתן לפנות 

לנציג באזורך או למוקד הטלפוני.

באיזה גיל של הילד שלי, עלי להצטרף לגמ"ח?

זמן הזכאות לקבלת הלוואה הינו מינימום שש שנים - תלוי בתכנית 
שנבחרה על ידכם. ככל שתצטרף מוקדם יותר תנאי ההלוואה טובים 

יותר.

מה הסכום המקסימלי שיכול לווה אחד לקבל?

הגמ"ח מאשר הצטרפות לקבלת הלוואה עד לגובה של 300 אלף ש"ח 
לכל לווה. )אם כי ייתכנו שינויים בכפוף להנחיות ומגבלות החוק(.

האם אפשר להפקיד בגמ"ח מכספי מעשרות?

בהחלט. כך הורו לנו גדולי הפוסקים שליט"א שהרי ההפקדה מיועדת 
לקרנות צדקה וחסד בלבד והמלווים הם המפקידים בעצמם.

הרי  למפקיד  הוחזר  הפקדון  כאשר  ההלוואה  פרעון  שבסיום  כמובן 
שכספים אלו כספי מעשר הם ויש לנהוג בהתאם.

הפסקתי להפקיד במהלך התקופה, אני מאבד את כספי?

חס וחלילה. זו בשורה חשובה. מכיון שמדובר בהפקדה, תמיד תוכל לקבל 
בחזרה את כספי ההפקדה שלך, בניכוי 2.4% מערך ההלוואה שבקשת.

לחילופין יהיה ניתן לקבל הלוואה באופן יחסי לסכום ההפקדה שכבר 
הופקד, ובלבד שסכום זה מזכה בהלוואה של ₪36,000 לכל הפחות.

בתקופה של לחץ וקושי להפקיד, מה ניתן לעשות?

חשבנו עליך גם לזמנים של לחץ. ניתנת אפשרות לדחות את תשלומי 
ההפקדה קדימה, וזאת בהגבלה לשתי דחיות לשנה ועד לעשר דחיות 

לכל תקופת ההפקדה. אתם יכולים להיות רגועים.

כל דחייה של תשלום הפקדה דוחה בהתאם את מועד מימוש ההלוואה.

בסופו של דבר, האם אני מקבל החזר כספי מההפקדה?

ההלוואה  פירעון  בסיום  אליך  חוזרים  ההפקדה  מכספי   50% כן.  אכן 
בהעברה בנקאית. 

מדוע הגמ''ח שמטרתו חסד גובה 50% מההפקדה?

ילדים  עבור  גם  הלוואות  להעמיד  שמטרתו  בכך  מתייחד  "הגמ"ח 
גדולים, כאשר מדובר בהלוואות שהן כפי 4 מגובה ההפקדה, בסכומים 
גבוהים )עד 300,000 ש"ח לילד(, ובהיקפים עצומים )מאות מליוני ש"ח 

ויותר(.

יש  ובטוח,  יציב  לילדיך הלוואות באופן אחראי,  בכדי שנוכל להעניק 
צורך בהעמדת מתווה כלכלי מקצועי ואיתן המצריך הון עצמי רב. לכן 
וכספים  לתרומה  הופך  ההפקדה  מסך   50% ההלוואה  קבלת  בשעת 

אלה מאפשרים לגמ"ח את התזרים הכספי הבטוח".

מדוע חשוב להצטרף לגמ"ח הרי אפשר לקחת משכנתא?

בכדי לקבל משכנתא הבנק דורש כ30% הון עצמי, אצלנו הזוג הצעיר 
יכול לקבל הלוואה עד ₪300,000 שתהווה בסיס לרכישת דירה ללא 

צורך בגלגולי גמח"ים.

יש לי משפחה ברוכת ילדים איך אוכל לצרף את כולם ולהצליח לעמוד 
בזה?

מתוך המטרה שאכן תוכל לחתן את כל ילדיך בכבוד, הוחלט על הקמת 
לאפשר  בכדי  וזאת  השונים,  למסלולים  בנוסף  משפחתית  תוכנית 
למשפחות ברוכות ילדים לצרף את כל ילדיהם לגמ"ח. התקשר לאחד 
ילדיך בכבוד אצלנו זה  מהנציגים שלנו, ותראה שאכן לחתן את כל 

אפשרי.

האם אוכל לדעת בכל רגע נתון מה מצב החשבון שלי?

כן, בהחלט. שקיפות ואמינות הם אבני-יסוד בהתנהלות הגמ"ח שלנו. 
לכן נאפשר גישה למעקב אחרי מצב ההפקדה או ההלוואה - גם דרך 

האתר המאושר וגם דרך המוקד הטלפוני, בכל רגע נתון.

ת
ו"

ש



מהיר
גיל 12

פלטינום
אתם מפקידים ₪802 )100 חוד'(

הזוג הצעיר מחזיר ₪2,520 לחודש

זהב
אתם מפקידים ₪270 )100 חוד'(
הזוג הצעיר מחזיר ₪850 לחודש

כסף
אתם מפקידים ₪100 )100 חוד'(
הזוג הצעיר מחזיר ₪310 לחודש

עשור
גיל 10

פלטינום
אתם מפקידים ₪644 )120 חוד'(

הזוג הצעיר מחזיר ₪2,380 לחודש

זהב
אתם מפקידים ₪218 )120 חוד'(
הזוג הצעיר מחזיר ₪812 לחודש

כסף
אתם מפקידים ₪80 )120 חוד'(

הזוג הצעיר מחזיר ₪296 לחודש

עתיד
גיל 8

פלטינום
אתם מפקידים ₪530 )140 חוד'(

הזוג הצעיר מחזיר ₪2,200 לחודש

זהב
אתם מפקידים ₪180 )140 חוד'(
הזוג הצעיר מחזיר ₪750 לחודש

כסף
אתם מפקידים ₪68 )140 חוד'(

הזוג הצעיר מחזיר ₪274 לחודש

פלטינום
אתם מפקידים ₪440 )160 חוד'(

הזוג הצעיר מחזיר ₪1,980 לחודש

זהב
אתם מפקידים ₪150 )160 חוד'(
הזוג הצעיר מחזיר ₪678 לחודש

כסף
אתם מפקידים ₪56 )160 חוד'(

הזוג הצעיר מחזיר ₪248 לחודש

אופק
גיל 6

אקספרס
גיל 14

פלטינום
אתם מפקידים ₪832 )100 חוד'(

הזוג הצעיר מחזיר ₪2,616 לחודש

זהב
אתם מפקידים ₪280 )100 חוד'(
הזוג הצעיר מחזיר ₪882 לחודש

כסף
אתם מפקידים ₪104 )100 חוד'(
הזוג הצעיר מחזיר ₪320 לחודש

זכאות להלוואה ע"ס
 ₪36,000

זכאות להלוואה ע"ס
 ₪100,000

זכאות להלוואה ע"ס
 ₪300,000

<< התקשר עכשיו לנציגי הגמ"ח, התאימו תכנית לכל ילד ותופתע מהחסכון! <<

חדש וייחודי תכננו היום את הבסיס לדירות בעתיד
לאור הצורך והרצון לסייע לציבור האברכים ומשפחות ברוכות - לקראת חתונות ילדיהם, גמ"ח 'אושר בכבוד' מציע את התכנית המשפחתית המאפשרת לכם 
לתכנן בקלות ובהתאמה אישית את גובה ההפקדות הרצוי לכם ואת סכום ההלוואה שתרצו לקבל עבור כל ילד - וכל זאת תמורת כמה מאות שקלים בחודש!

ב-₪613 לחודש
גם אתה תוכל לחתן את ילדיך בכבוד!

מס' ילדים מתחת גיל 11 6

תוכנית לדוגמא

הלוואה לכל ילד ₪100,000

הפקדה חודשית בתכנית משפחתית ₪613.83

החזר 50% מההפקדה למפקיד

<<< תוכניות 
מיוחדות ל-5 
ילדים ומעלה!



בגלל
הברכה

גדולי הרבנים שליט"א עודדו מאוד 
את הקמת הגמ"ח  בהדגשת 
נחיצותו הרבה לציבור יראי ד' 

המקפידים על קלה כבחמורה ונתנו 
את ברכתם החמה למיזם.

בגלל
החסד

לצד הרווח הכלכלי הברור
שיש בהצטרפות לגמ"ח,

הרי שיש בה זכות עצומה 
של הלואה לזולת בדרך כבוד 

הנזקפת למפקידים - שהם 
המלווים בעצמם.

בגלל
הנגישות

כל הנתונים גלויים לכל מפקיד 
בשקיפות מלאה, ויהיה ניתן  
לבדוק בטלפון או באתר ע"י 
קוד אישי את מצב החשבון, 

בכל רגע נתון.

בגלל 
הגמישות

התכנית מתאפיינת במגוון 
מסלולים המתאימים לגילאים 

שונים, עם גמישות ייחודית 
במסלולים השונים, בסכומי 

ההפקדה ובאפשרויות היציאה.

בגלל
הכשרות

התכנית נקבעה ע"פ ההנחיות 
המחמירות של הרבנים והינה 
בפיקוח ובהשגחה צמודה של 
רבני ועד ההלכה "גלאט הון" 
שליט"א, להבטחת התנהלות 
זכה ונקיה מכל חשש איסור 

רבית החמורה ח"ו.

בגלל 
האמינות

בכירי הכלכלנים מחברת ווייאז - 
אשר בין היתר בדקו מודלים של 
בנקים מטעם בנק ישראל, אישרו 

את המודל הכלכלי של הגמ"ח. 
כמו"כ הגמ"ח ילווה ע"י צוות 

עורכי הדין מהפירמות המובילות 
בישראל.

כל הסיבות
לאושר בכבוד!



בטלפון
02-620-10-71

לבירור הנציג הקרוב אליך:
מערך הנציגים 073-3678377

באתר המאושר
osher-b.org

בדוא"ל
office@osher-b.org

בעמדות
'נדרים פלוס'

איך מצטרפים?

בעידודם ובברכתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א

 Osher-b.org רישום ואזור אישי | office@osher-b.org משרד רח' בר אילן 27 ירושלים | טל. 02-620-10-71 | פקס 02-620-10-73 | דוא"ל


