
חיים של 
אושר וכבוד

כל מה שרציתם לדעת 
על גמ"ח אושר בכבוד

הטבה מוגבלת
ל-200 משפחות

10% תוספת 
החזר 

למצטרפים לתכנית 
המשפחתית*

ההון העצמי הוא 
השער לרכישת דירה

ר' שאול וינברג מבכירי 
יועצי המשכנתאות

קריאה להורים 
להצטרפות לגמ"ח 

ע"י גדולי ישראל

בדקדוק על פי ההלכה
הגה"ר יעקב לנדו שליט"א – 
מרבני ועד ההלכה גלאט הון

]טעון גניזה[

עדות מהשטח 
הבשורה המהפכנית 

במימון הוצאות נישואי 
הילדים מגיעה לכל משפחה

4

6

9

8

חובת 
10ההשתדלות

צילום: שוקי לרר

מרן ראש ישיבת סלבודקה גאון ישראל 
רבי דוב לנדו שליט״א בחתימתו על 

המכתב של הגר״י רוזן שליט״א בדבר 
חשיבות ההצטרפות לגמ״ח אושר בכבוד

ט.ל.ח. הגמ"ח רשאי לשנות או להפסיק את המבצע בכל עת.
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הורים יקרים!

'אושר בכבוד', מניבה  הפעילות הרבה בגמ"ח 
כל  מצטרפים  כאשר  בס"ד,  למכביר  פירות 
הארץ.  רחבי  מכל  רבות  משפחות  הזמן 
שהגמ"ח  היא  ב"ה  הגדולה  להצלחה  ההוכחה 
רבות שהיו  החל להקדים הלוואות למשפחות 
מלעמוד  מרגש  דבר  אין  להצטרף.  הראשונות 
מול השמחה הגדולה ותחושת ההקלה האדירה 

שהתבשרו  רבים  הורים  של 
שהם זכאים לקבלת ההלוואה 
להשיא  להם  שמאפשרת 
ראש  כאבי  ללא  ילדיהם  את 
שמלווים  כלכליים  ולחצים 
כספים  בגלגולי  כלל  בדרך 

וחובות שאין להם סוף.

חשיבות  בעינינו  נראית 
שהגיע  במקרה  לשתף  רבה 
הגמ"ח,  למערכת  לאחרונה 
שניתן ללמוד ממנו על הצורך 
הגדול בהערכות ליום המחר:

שהבין  ילדים  ברוכת  למשפחה  אב  ש.  הרב 
שעליו לדאוג לעתיד ילדיו, פנה ל'אושר בכבוד' 
בחודש השקת הגמ"ח על מנת להזדרז להצטרף 
במסגרת המבצע של התור להקדמת הלוואות 
האב  לגמ"ח.  הנרשמים  מהראשונים  ולהיות 
קיבל הסבר מפורט וברור מנציג הגמ"ח לגבי 
כל התהליך, ולאחר שהתלבט ארוכות והתייעץ 
עם רבותיו וקיבל את ברכתם החמה - החליט 

להצטרף. 

הרב ש. התחיל בתהליך מילוי הטפסים ושלח 
את חלקם, אך לא את כולם. כאשר דחה את 
המטלה מפעם לפעם בשל עיסוקי היום יום עד 
התחתונה,  בשורה  כליל.  ממנו  נשכח  שהדבר 
הוא חשב שהצטרף לגמ"ח אלא שעקב אי סיום 

התהליך, למעשה לא נכנס לרשימת המפקידים 
בפועל.

לאחר כשנה וחצי כשהבת שלו התחילה לשמוע 
להעניק  התחיל  שהגמ"ח  שמע  הוא  שידוכים 
הלוואות למצטרפים הראשונים שבתור. מכיון 
שהצטרפו  מהראשונים  שהוא  בטוח  שהיה 
אליו  פנו  לא  לדעת למה  לגמ"ח  פנה  לגמ"ח, 

להודיע לו על התור שלו.

מספרת  קשר"  איתו  "יצרנו 
הגמ"ח  מוקד  מנהלת 
צודק  שהוא  לו  "והבהרנו 
שאם  עקרונית  מבחינה 
תהליך  את  מסיים  היה 
מגיע  היה  אכן  ההצטרפות 
זכאי  היה  וכבר  שלו  התור 
כיוון  אבל  הלוואה,  לקבלת 
תהליך  את  השלים  שלא 
ניתן  לא  לצערנו  ההצטרפות 
לאפשר לו הלוואה. היה קשה 
העצום  צערו  מול  לעמוד 
ותסכולו הרב, כיוון שידע שאוטוטו יהיה זקוק 

להלוואה הזו כמו אוויר לנשימה".

המקרה הנ"ל, מהווה למעשה קריאה להורים: 
אל תחכו לרגע האחרון! הורים רבים מבכים על 
יודעים או חושבים קצת קדימה  היו  כך שאם 

הם היו נערכים מבעוד יום.

מכאן הקריאה לכל אלו שמתמהמהים וגם לאלו 
שכבר פנו, בדקו, החלו תהליך אך לא השלימו 
אותו. שלא תהיו חלילה בבחינת הצועקים על 
העבר. בידיכם לסייע בהשתדלות למען העתיד 
- שלכם ושל ילדיכם. זוהי לא רק המלצה, זו 
כמעט חובה של כל הורה לדאוג לעתיד ילדיו. 
חוזרים  החוגים  מכל  ישראל  גדולי  בכדי  לא 
ואומרים שההצטרפות לגמ"ח הינה בכלל קיום 

עיצוב ועימוד: 

חובת ההשתדלות למען עתיד ילדינו.

שהילדים  חושבים  הצעירים,  מההורים  רבים 

כבר  לכך  להיערך  צורך  ואין  קטנים  עדיין 

מעכשיו - זו טעות! "חכם עיניו בראשו" חשוב 

מהר  מגיע  הוא  כי  המחר  ליום  להיערך  ביותר 

יותר מכפי שנדמה לנו.

בד בבד עם החשיבות הגדולה להצטרף מוקדם, 

להורים  גם  פתרון  מביא  בכבוד  אושר  גמ"ח 

שנדמה כי איחרו את הרכבת, במסלול משתלם 

דבר   ,16 גיל  עד  ילדים  עם  למשפחות  במיוחד, 

שאין לו אח ורע בעולם הגמ"חים.

וליתן  ההשתדלות הנבונה "לגדל כל אחד מבניי 

דרך  עוברת  בס"ד,  יפה",  בעין  ומתן  מוהר  להם 

גמ"ח 'אושר בכבוד'.

"לגדל כל אחד מבניי לתורה... 
וליתן להם... בעין יפה"

גמ"ח  של  הגדולה  ההצלחה 
לביטוי  שהגיעה  בכבוד  אושר 
בהקדמת  האחרונה  בתקופה 
לכל  הבשורה   // ההלוואות 
 16 לגיל  הגיעו  שילדיו  הורה 
הפקדה:  למסלול  נכנס  וטרם 
ובלעדי  בטוח  מסלול  יש 
 // החתונה  אל  בדרך  לילדים 

החכם עיניו בראשו

ראשי הגמ''ח קיבלו את ברכתו של מרן שר התורה הגר''ח 
קנייבסקי זצוק"ל, שהתפעל מהתוכנית הייחודית. 

הגר"ח האזין לכל הפרטים ברוב קשב ובירך את ראשי הגמ"ח 
בחום ובמאור פנים בברכת ברכה והצלחה.

זקן הפוסקים ראב"ד העדה החרדית הגר"מ 
שטרנבוך שליט"א: "הנני מצטרף ..בברכה 

לכל המצטרפים בארגון אושר בכבוד וזהירים 
מאיסור ריבית החמורה... שיצליחו בכל מעשה 

ידיהם ויזכו להקים בתים נאמנים בישראל..."

נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה 
חכם שלום כהן שליט"א: "...כתוב שתלמוד תורה 

כנגד כולם, חסד שעוזר לאברכים ללמוד תורה 
הוא הדבר הכי גדול" 

מרן ראש ישיבת סלבודקה 
הגר"ד לנדו שליט"א על 

ההצטרפות לגמ"ח "אושר 
בכבוד":  "ואשרי כל העושים 
והמעשים בעניין נכבד מאד 

ונצרך מאד זה"

הגרב"ד פוברסקי שליט"א ראש ישיבת 
פוניבז' וחבר מועצת גדולי התורה: "זה 
ממש חסד לסייע לבני תורה לחתן בכבוד"

הגרמ"ה הירש שליט"א 
ראש ישיבת סלבודקה 
וחבר מועצת גדולי 
התורה: "לפי המצב 
הנוהג בא"י כדאי מצד 
חובת ההשתדלות 
להצטרף לגמ"ח עזר 
נשואין"
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ראש ישיבת גרודנא באר יעקב הגר"צ דרבקין 
חבר מועצת גדולי התורה: "הרי הדברים מדברים 

בעד עצמם, זה ממש הצלה גדולה להורים"

הגרי"א דינר שליט"א רב 
מרכז העיר בני ברק ורב 

ביהכ"נ 'דברי שיר' לראשי 
גמ"ח אושר בכבוד: "אין לך 

הצלה לציבור גדולה מזו והוא 
בכלל חובת ההשתדלות"

ראש ישיבת 'אור ישראל הגר"י רוזן 
שליט"א: "התוכנית של הגמ"ח מפליאה 
ומדוקדקת מאד הן מהצד ההלכתי והן 
מהצד הכלכלי, מן הראוי להצטרף"

בדקדוק על פי ההלכה
יסודותיו ההלכתיים של הגמ"ח ]טעון גניזה[

א. הקמת הגמ"ח

קופת  הוקמה  ויגיעה,  עמל  רוב  ולאחר  בס"ד 
הלוואות  ליתן  שתכליתה  בכבוד  אושר  הגמ"ח 
גדולות לצורך עזר נישואין, וב"ה שהציבור נרתם 
ישרם  ובזכות  זו,  ציבורית  בקופה  שותף  להיות 
של הממונים ומסירותם לדקדוק ההלכה, חפץ ד' 

עלתה בידם וזכו לס"ד מרובה.

הגמ"ח  להקמת  מצוה  לדבר  נטפל  ובהיותי 
יסודותיו  נתכנו  מה  על  להבהיר  אבוא  מיסודו, 

ההלכתיים.

הנה קופת גמ"ח ציבורית מושתתת על תרומות 
והפקדות.

ב. כספי התרומות

מתקבלות  בכבוד  אושר  גמ"ח  של  התרומות 
מההורים, וההלוואות נתנות לילדים, וזהו ההיתר 
המרווח, שכבר נתייסד בגמחי"ם ציבוריים, וכמו 
שליט"א  לנדו  דוב  הרב  הגאון  מרן  דודי  שחוזר 
לשום  צריך  אינו  סט:(  )ב"מ  רבא"  של  "ההיתר 

הסכמה.

ולבקשת גדולי ההוראה ]הגאונים רבי נתן קופשיץ 
יהיה  שלא  דאגו  שליט"א[  רוזנברג  שריאל  ורבי 
ההורה  לצורך  לוה  והילד  תורם  שההורה  מצב 
]באופן שההורה משלם לו את ההלוואה[, והאופן 
שסידרו לשלול הערמה זו, הוא שאין הילד מקבל 
זכרון  שטר  על  ההורים  חתמו  לא  אם  הלוואה 
ידינו, שע"י חתימה  על  דברים המהודר שנערך 

על שטר זה, לא שייך להכשל בחשש הנ"ל.

ג. כספי ההפקדות

ההפקדות - אלו הן כספים שהאב יקבל בחזרה 
לאחר גמר תשלום ההלוואה ע"י בנו: כספים אלו 
אינם שייכים לגמ"ח אושר בכבוד, אלא הם כספי 

אפילו  לגמ"ח  ואין  לילדים,  המולווים  ההורים, 
בעלמא1,  שליח  תורת  אלא  עליהם,  גזבר  תורת 
והורה  לילדים,  הורים המלוים  כאן  ונמצא שיש 
אחר  שהורה  זאת  בגין  פלוני  לילד  מלוה  פלוני 
מלוה לילד שלו, והורו גדולי ההוראה שאין בזה 

שום חשש או נדנוד של איסור.

גדולי  נחלקו  להפקדה?  הכסף  את  מגדיר  מה 
ההוראה האם עצם הדבר שסוכם שהכסף ישוב 
ובקונטרסי  פקדון,  שם  לכסף  נותן  למפקיד 
ולפי  בנדון,  הרחבתי  ח"ג[  קצה"ל  ]תקה"ר 
הנתברר שם עולה שכיון שכל כסף השוכב בבנק 
מחויב  מבחינתו  והבנק  לו,  לבנק  הלוואה  תורת 
הלוואה  במציאות  כאן  יש  לכן  החשבון,  לבעל 
לבעל החשבון, ולא יועיל שבעל החשבון מסכם 

עם המפקיד שישיב לו את כספו.

שייך  המפקיד  לטובת  נאמנות  בחשבון  ורק 
להגדיר שהכסף פקדון.

חשבון  להקים  מאפשר  אינו  שהחוק  עקא  דא 
נאמנות על סכומים כאלו, ולאחר שקידה ועמל 
שהוקמה  בכך  הפתרון,  את  מצאנו  רב  ודקדוק 
אחרים,  עמותה  בעלי  ]עם  נפרדת  עמותה  עוד 
העמותות[  ברשם  עמותה  של  שונה  ותפקיד 
מוגדרת  זו  בחסד", עמותה  "משקיעים  הנקראת 
הכסף  ולכן  המפקידים,  עבור  בנאמנות  ופועלת 
לגמ"ח  שייך  אינו  זו,  עמותה  בחשבון  המופקד 

אושר בכבוד, אלא למפקידים.

עמותת  מכספי  נתנות  מההלואות  שחלק  ויוצא 
וחלק  תרומות[,  ]כספי  בכבוד  אושר  גמ"ח 

ממשקיעים בחסד.

משקיעים  של  חלקם  שב  מחזיר  הלוה  כאשר 
בחסד לעמותת משקיעים בחסד, ומזה מחזירים 

את ההפקדות להורים.

לוה שלא יחזיר ח"ו יזקף ההפסד בחלקו היחסי 
להורים,  ההחזרות  ויקוזז  בחסד,  משקיעים  על 
מיותרים  תרומות  כספי  מספיק  יהיה  אא"כ 
גמ"ח  מצוות  מתוך  שאז  בכבוד,  אושר  בגמ"ח 

אולי יטול אושר בכבוד את ההפסד ע"ע.

ד. משיכת כספים

מונעים  איך  שאלוה,  שרבים  שאלה  עוד  ישנה 
מלא  את  יחזיר  שהבן  עד  כספו  למשוך  מהאב 

החוב, הלא האב בא ותובע את פקדונו?

תשובת הדבר: שהוגדר שהמפקיד נתן את הכסף 
ע"ד שאם בנו לא ימלא את תנאי העמידה בכללים 
הכסף כולו ניתן תרומה, ולכן עד שלא שב מלא 
תרומה,  שהכסף  ספק  יש  עדיין  בנו,  ע"י  החוב 
ולהדיא  בידו,  הכסף  את  מעכב  הגמ"ח  ומספק 

סוכם שאין הכסף בתורת משכון או ערבות, ורק 
שכסף  ]והאמת  לו.  מחזיר  לא  הגמ"ח  מספק 
לו  ליתן  שניתן  כלל  פשוט  זה  אין  בעין  שאינו 
תורת משכון, אך ודאי שאם התנו שאינו משכון 
הוא לא נהיה לא משכון ולא ערבות, ונודע לכל 
בחפץ,  חלות שעבוד  הוא  באי מדרשא שמשכון 
שייך  ולא  המחויב  הגוף  על  חיוב  הוא  וערבות 
להחיל חלויות מעצמם נגד המסוכם, ולא נצרך 

להכתב רק משום שדשו בזה[.

הוקם  שעליהם  ליסודות  חרך  פתחנו  דבר  סוף 
הסעיפים  שאר  על  ויחכם  לחכם  ותן  הגמ"ח, 
הקטנים שקצר המצע מהשתרע לפרטם ולבארם, 
חברים,  ודיבוק  בעיון  וליבנו  שקדו  כולם  שעל 
על  שישבו  ההוראה  גדולי  עם  דעת  במועצות 
הגמ"ח  בעלי  זכו  ובס"ד  רבות,  שעות  הענין 

להקים מוסד על טהרת דקדוק ההלכה.

הגאון הרב יעקב לנדו שליט"א
רב שכונת גני איילון לוד

ומרבני ועד ההלכה גלאט הון המלווה את הגמ"ח מיום היווסדו

1 לפי שאין לממונים יכולת להחליט כלום באופן קבלת ההלוואות, אלא הכל לפי כללים שנקבעו מראש ע"י הרבנים. 

]כך הוגדר בתקנון מתחילה בהוראת הוד רבינו הגרנ"ק שליט"א[.

הגר"ד כהן שליט"א 
ראש ישיבת חברון וחבר 
מועצת גדולי התורה: 
"בודאי זה דבר גדול מה 
שאתם עושים להועיל 
לציבור ותעשו לשם 
שמים ותבורכו ותצליחו"

הגר"י אזרחי שליט"א מראשי ישיבת מיר: "יש 
חובה להורים, ובפרט לבני תורה שצריכים להיות 

קבועים בתורה, למנוע מעצמם דאגות יתירות" הגר"ב פינקל שליט"א 
משגיח ישיבת מיר: 
"ההצטרפות לגמ"ח 

הינה בגדר החזקת תורה 
ומוסיפה שלום ושלווה"
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הגר"נ נוסבוים שליט"א, 
ראש ישיבת 'חיי משה' 

ואב"ד 'הישר והטוב': 
"תוכנית הגמ"ח מתנהל 
על הצד היותר טוב ע"פ 
ההלכה ולתועלת הציבור"

הגר"י אייכנשטיין שליט"א 
ראש ישיבת 'יד אהרן': "גמ"ח 
אושר בכבוד זו בשורה גדולה 

לכלל ישראל"

הגר"נ הכהן קופשיץ שליט"א רב הקריה החרדית בבי"ש 
במכתב המלצה: "כפי הידוע לי שקדו הרבה בדקדוק רב שלא 

יהי' בו מכשול ח"ו בענייני ריבית. בעז"ה יביא רוב ברכה"

גאב"ד דרכי תורה הגר"א 
וייס שליט"א: "הנני ממליץ 
לכל הדואג לעתיד משפחתו 
להשקיע בתוכנית זו"

הגרב"מ אזרחי שליט''א ראש ישיבת 'עטרת ישראל' 
וחבר מועצת גדולי התורה: "שיהיה ברכה והצלחה 
בכל האפשר ובכל היתכן, ושאלפים רבים יצטרפו 

לזה, ותצליחו ותשגשגו בסייעתא דשמיא"

התורה,  חכמי  מועצת  חבר 
שליט"א:  בעדני  הגר״ש 
"הגמ"ח הזה מוריד מעל ראשי 
ההורים את העול הכבד ומונע 

הרבה מאד עוגמת נפש"

אומר  בישראל",  חרדית  משפחה  תהיה  "שלא 
של  בירושלים  רמות  בשכונת  הקהילה  נציג  לנו 
ושומע  בכבוד' הנחשף אל השטח  'אושר  גמ"ח 
עדויות מקרוב על המציאות העגומה של הקושי 
הכלכלי הרובץ על כתפי ההורים לקראת נישואי 
המהפכנית  הבשורה  על  שמעה  "שלא  הילדים, 

שלנו, בשורת העתיד של צאצאינו היקרים".

במה אתם מתכוונים 'בשורת העתיד'?

הבשורה  את  לבטא  שואפת  העתיד',  "'בשורת 
בציבור  ילד  כל  עבור  בכנפיו,  הגמ"ח  שמביא 
החרדי,  אשר בהגיעו לתקופת ימי נישואיו, תהיה 
מוכנה בשבילו אופציה ממשית  לקבל הלוואה 
בגובה 100-200-300 אלף ש"ח, שתשמש בעבורו 

כהון עצמי ראשוני לרכישת דירה".

גמ"חים תמיד היו, מה הבשורה המיוחדת?  

"כמי שרואה את המצוקה הקיימת באופן יומיומי 
טיפלנו  מזמן  לא  בסיפור:  לפתוח  רוצה  אני 
וביום  ביתו  לחתונת  שהגיע  אברך  של  במקרה 
אני  כתב  הוא  ובו  מייל  ממנו  קבלתי  החתונה 
מתוך  לשמחה  להגיע  תצטרך  שלא  לך  מאחל 
השפלה כזו.... והכונה שלו היא לפיזור הנפש של 

ריצה מגמ"ח לגמ"ח וערבים וכו'

גוברת  לאחרונה אנו נתקלים כל הזמן במצוקה 
מהיכן  יודעות  שלא  משפחות  של  והולכת 
אדירים  סכומים  כיצד מתארגנים עם  מתחילים 
רכישת  לצורך  עצמי  והון  החתונה  הוצאות  של 

הדירה.

המטרה שלנו היא להביא את הבשורה הזו לכל 
משפחה  בכל  ילד  שכל  היא  חרדית  משפחה 
הון  לצורך  הלואה  לקבלת  האפשרות  לו  תינתן 
עצמי בתנאים מעולים, ללא הגבלת גיל. גם עבור 
בת 16 יכולים להצטרף לפרויקט, התנאי היחיד 

הוא תקופת המתנה של 6 שנים"

את  להציג  הפרויקט  במסגרת  בחרתם  מדוע 
הסכומים הללו?

"העובדות הן שכדי לרכוש דירה ראשונה בימינו, 
של  בגובה  משכנתא  לקבל  הבנקים  מאפשרים 
אומר, שכל מה שחסר  הוי  אחוזים מהנכס.   70
העצמי  ההון  הוא  דירה  לרכוש  כדי  צעיר  לזוג 
כמעט  אשר  ש"ח,  אלף   100-200-300 בגובה 
בלתי ניתנים להשגה, מה שמציב את ילדינו בפני 
כשנמנעת  חייהם,  בתחילת  כבר  שבורה  שוקת 

מהם כל אפשרות לרכישת דירה".

מדוע מדובר בשוקת שבורה?

"המצוקה הגדולה של אלפי זוגות צעירים אשר 
טווח,  ארוכת  בשכירות  שנים  במשך  מתגוררים 
מדובר  מאד.  מטרידה  דירה,  לרכוש  יכולת  ללא 
בשוקת שבורה, מאחר וכאשר הזוגות ירצו בכל 
לרכישת  הדרוש  העצמי  ההון  את  להשיג  זאת 
בגמ"חים  להתגלגל  להם  גורם  הדבר  דירה, 
בתחילת דרכם וההורים נאלצים להיכנס לסחרור 
הצעיר  האברך  אף  ולעיתים,  ימיהם  לשארית 
נאלץ לצאת מעולמה של תורה ולהיכנס למרדף 
אחרי מספר מקורות הכנסה כדי לעמוד ביכולת 

ההחזר".

מדוע המצב הקיים חייב שינוי?

עצמי  הון  להשיג  האפשרות  הנוכחי,  "במצב 
מוגבלת רק למי שבחר לצרף את ילדיו למסלולי 
הגמ"חים השונים עד גיל 3-5. האם לגדולים יותר 
אנחנו לא צריכים לדאוג? הרי מדובר בצאצאינו 
אשר עלולים להגיע לשוקת שבורה וללא יכולת 
בדירות  חיים  עם  יתמודדו  כאשר  דירה,  לרכוש 
ח"ו.  לקריסה  עד  מוצא,  ללא  במצוקה  שכירות, 
אלא אם כן נכין להם גלגל הצלה, עכשיו. גמ"ח 

בכבוד  אושר  הצלה  גלגל  הוא  בכבוד  אושר 
כולם  צאצאינו,  כל  את  לצרף  הפתח  את  פתח 
כולל כולם, ללא יוצא מן הכלל, תמורת הפרשת 
סכום חודשי קבוע, אשר בבוא העת, מעניק את 
בהחזרים  האמורים  הסכומים  להשגת  הזכאות 

של עד 184 תשלומים.

החובה ברורה. השאלה היא האם הבשורה כוללת 
אינה  שלהם  החודשית  שההכנסה  אלה  את  גם 

מספקת כדי להפריש לתכנית?

"גדולי ישראל שבחנו את הדברים קבעו כי ניתן 
להפריש לתכנית זו מכספי מעשר. בכך אין כאן 
אנחנו  בכך  הבית.  משק  על  נוספת  הוצאה  כל 
גם הופכים להיות שותפים במערכת אדירה של 
חסד, התומכת בהקמת ובביסוס כל בית ישראל, 
מערכת אשר אינה מפסיקה לעולם בעז"ה. אין 

לך חסד גדול מזה, חסד עבור הרבים.

יודעת  כשמשפחה  הנפש  שלוות  הוא  והעיקר 
הילדים  נישואי  לצורך  השתדלות  את  שעשתה 
בצורה מכובדת מתוך חסד הדדי לקהילה כדברי 

החפץ חיים באהבת חסד".

של  הפיננסיים  הנתונים  את  לצרף  יש  "לכך 
הגמ"ח אשר ב"ה מוכיחים את עצמם בהצלחה 
גוברת. מהפן ההלכתי מפקח ועד ההלכה גלאט 
הון ע"י הרב יעקב לנדו והרב נועם פל שליט"א 
הכלכלנים  בכירי  ע"י  מלווים  הפיננסי  ומהפן 
)'וואיז'(   Wise Consulting Group  - חברת 
לאורך שנים,  יציב  כי המודל הפיננסי  ומוודאת 
חוק  בדרישות  עומד  הגמ"ח  הרגולטורי,  ומהפן 

הגמח"ים ופועל בימים אלו לקבל רשיון".

הבשורה המהפכנית במימון הוצאות 
נישואי הילדים מגיעה לכל משפחה

עדות מהשטח
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רבים טועים לחשוב שהקושי העיקרי בהשגת 
מימון לדירה הוא בהשגת המשכנתא, בעוד 
הקל  החלק  היא  שהמשכנתא  היא  האמת 
יותר, ולמעט מקרים קיצוניים, ניתן בהחלט 

להתמודד עמו.

אלו   – האנשים  רוב  עבור  זאת,  לעומת 
הקושי   – משמעותיים  חסכונות  להם  שאין 
מה  העצמי.  ההון  בהשגת  הוא  המשמעותי 
הוא  הדירות  את  לרכוש  מאפשר  שבעיקר 
להביא  צריך  שהיה  הנמוך  העצמי  ההון 

מהבית.

השער לרכישת דירה באמצעות משכנתא - 
זה ההון העצמי. כמעט כל אדם ממוצע יכול 
ה-25%  את  שיביא  אחרי  משכנתא  לקבל 
בתנאים  משכנתא  יקבל  שלא  מי  מהבית. 
נוחים בבנק אחד, יקבל אותה בבנק אחר, או 
ע"י פתרונות נוספים,  אבל ההון העצמי זה 

כבר סיפור אחר לגמרי.

במקרים רבים באים אליי לקוחות שמבחינת 
חלקה,  בצורה  לעבור  יכולים  הם  משכנתא 
אבל למרבה הצער הם נעצרים לפני השער, 
להביא  צריכים  שהם  הכסף  של  בשלב 

מהבית.

מי שאין לו חסכונות מספיקים, עובר מסע 
ייסורים שבו הוא מגלה שהלוואות שהבנקים 
נסיון  כל  מאד.  גבוהה  בריבית  הם  מציעים 
סופה  הלוואה מהירה מהבנקים,  של השגת 

התרסקות צפויה.

מיזם "אושר בכבוד" הוא מהמיזמים היחידים 
של  העתיד  את  לבנות  להורים  שמאפשר 
ילדיהם לקראת הנישואין, כאשר הוא מציע 
הלוואה לזוג של עד 300,000 ₪ ללא ריבית, 

בפריסת תשלומים של עד 15 שנה. 

הלוואה של סכום משמעותי שכזה, בהחזרים 
שנה,   15 עד  של  בפריסה  ריבית,  ללא 
בהחזרים  לעמוד  האפשרות  את  מעניקה 
רבים  במקרים  להיות  ועשויה  החודשיים, 
אי  ובין  דירה  לרכוש  היכולת  בין  ההבדל 
היכולת לעשות זאת. בנוסף, הלוואה מגמ"ח 
אפשרות  ולזוג   להורים  מותירה  גם  כזה, 
במקרה  אחרות  בנקאיות  הלוואות  לקחת 
מבנק  לא  היא  שכשההלוואה  משום  הצורך, 
או מממוסד פיננסי, היא לא רשומה בספרי 

הבנק כהלוואה.

ר' שאול ויינברג
מבכירי יועצי המשכנתאות בציבור החרדי ובנקאי לשעבר

ההון העצמי הוא השער 
לרכישת דירה

מרנן ורבנן שליט"א בקריאה להורים 
להצטרפות לגמ"ח 'אושר בכבוד'

הגרמ"י שלזינגר שליט"א ר"י קול תורה וחבר מועצת 
גדולי התורה: "ההצטרפות לגמ"ח נחשבת בגדר 
השתדלות נכונה"

הגר"ב ויסבקר שליט"א 
ראש ישיבת בית 
מתתיהו וחבר מועצת 
גדולי התורה: "בלי ספק 
שההפקדה בגמ"ח היא 
בגדר השתדלות"
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'חובת  של  בהגדרה  נופלים  מאיתנו  רבים 
ניכרים  סכומים  משקיעים  כשהם  ההשתדלות' 
לעומק  לבדוק  מבלי  זאת  אך  ילדיהם,  בעתיד 
את האופציות ומבלי לדעת כי ישנו מסלול יציב 

ובטוח לקיים את 'חובת ההשתדלות', כראוי.

כך אנו רואים שוב ושוב, אנשים יקרים ממחנינו, 
מול  ילדיהם  נישואי  לקראת  את עצמם  מוצאים 
שוקת שבורה, כשכל ההשקעות וההבטחות, נמוגו 

כלא היו.

'חובת ההשתדלות' המוטלת עלינו, מחייבת אותנו 
לבחון היטב את החובה ואת ההשתדלות של כל 
האופציה  הילדים.  להשאת  בדרך  מאיתנו,  אחד 
הבטוחה והיציבה ביותר שהוכחה במאות השנים 
האחרונות, היא ההשקעה ברכישת דירה לילדים, 
רב,  ערך  בעל  ונכס  לראשם  גג  קורת  בשביל 

כבסיס לחיים החדשים.

כדי להביא את ילדינו לדירה משלהם, כולנו יודעים 
כי המשכנתא היא הדרך הזמינה והפשוטה בהישג 
ידינו. אלא שכאן אנחנו שוכחים כי ישנו מכשול 
המנוחה  אל  נגיע  בטרם  לעבור,  שעלינו  אחד 

והנחלה - הון עצמי.

בעבורינו  שיקבע  הבסיס  הוא  העצמי,  ההון 
ובעבור צאצאינו את כל עתיד חייהם בדרך לדירה 
או  חונקת,  ומשכנתא  גבוהים  החזרים  משלהם: 
ומשכנתא  תשלומים  של  ויציבה  רחבה  פריסה 

מרווחת.

אנחנו בוחרים בשבילם כעת, כיצד ייראה העתיד 
'חובת  את  לבחור  ועלינו  ילדינו  של  חייהם  של 
ההשתדלות' בדיוק בנקודה זו, כדי ליצור בשבילם 

חיים טובים יותר, כמשאלת הלב של כולנו.

זה המקום וזו החובה של כולנו, להשתדל באמת 
לקראת  עצמי  הון  ביסוס  שלנו.  הילדים  עבור 
מעניק  בכבוד,  אושר  גמ"ח  באמצעות  הנישואין, 
להם את האפשרות הטובה ביותר לדירה משלהם. 
של  הפיננסיות  היכולות  לביטוי  באות  כאן 
מסלולים  מגוון  מציע  אשר  בכבוד  אושר  גמ"ח 
של  האישית  הכלכלית  ליכולת  המותאמים 
המשפחה, בגמישות מרבית וחשיבה על כל פרט. 
משפחה  לכל  מתאפשרת  לגמ''ח  ההצטרפות 
מפקידים  ההורים  כאשר   ,16 גיל  עד  שילדיה 
שש  לפחות  ולאחר  בחירתם,  לפי  חודשי  סכום 
עד  של  הלוואה  יקבל  הזוג  מההצטרפות  שנים 

יותר מפי ארבע מסך ההפקדות.

סך ההלוואות נע בין 36 אלף ש''ח ל 300 אלף 
המשפחה  בוחרת  אותו  לסכום  בהתאם  ש''ח, 
 114 בין  רחבה  ובפריסה  חודש.  מידי  להפקיד 
ל-184 חודשי החזר. יצויין כי ככל שגיל הילדים 
נמוכות  יותר בשעת ההצטרפות, ההפקדות  קטן 
תנאי  וכן  יותר,  ארוך  זמן  על  ומתפרסות  יותר, 

ההלוואה טובים יותר.

במקרה והמפקיד מתקשה להמשיך את הפקדתו 
והזוג  יוכל לבטל את הצטרפותו )במידה  בגמ"ח 
למשוך  רשאי  והוא  הלוואה(  נטל  לא  עדיין 
מהתוכנית   2.4% של  עמלה  מלבד  כספו  את 
המשך  את  להפסיק  יוכל  לחילופין  המבוקשת. 
ההפקדה ויהיה זכאי להלוואה באופן יחסי למה 

שהפקיד כבר. 

כדי לקבל תמונת מצב של מסלולי הגמ"ח והמענק 
הצפוי בעת נישואי הילדים, כנגזרת של ההפקדה 
החודשית, ננסה לקחת 3 דוגמאות, המעניקות לנו 
רקע כולל של ההיצע והמגוון הבלעדי של גמ"ח 

אושר בכבוד', עם התאמה אישית לצרכי 

כל משפחה ומשפחה - היתרון המרכזי 

של הגמ"ח - לעתיד ילדיכם:

רוטנברג . 	 משפחת  של  התכנית 

התכניות  אחת  היא  מירושלים, 

כוללת  היא  בגמ"ח,  המבוקשות 

ש"ח,   840 בסך  חודשית  הפקדה 

היום,  בבוא  כאשר  ילדים,   7 עבור 

יקבל כל אחד מהם הלוואה בסך של 

100,000 ש"ח.

התכנית . 	 היא  יותר,  מדויקת  תכנית 

הכוללת  של משפחת שפירא מערד, 

הפקדה חודשית נוחה יותר בסך 540 

בסופה  אשר  ילדים,   6 עבור  ש"ח, 

לנישואיהם  מהילדים  אחד  כל  יקבל 

הלוואה בסכום של 75,000 ש"ח.

המשפחה, . 	 לבני  הנרחבת  התכנית 

יוסקוביץ  משפחת  של  תכנית  היא 

מבני ברק, הכוללת הפקדה חודשית 

גדולה יחסית, בסכום של 1,800 ש"ח, 

עבור 5 ילדי המשפחה, אשר לקראת 

נישואים יזכו כל אחד מהם בהלוואה 

משמעותית של 300,000 ש"ח.

התכניות הללו, מספקות לנו צילום מצב 

של הנתיבים, היוצאים מהצומת בו אנו 

בס"ד,  כעת,  ההחלטה  כעת.  עומדים 

נישואי  של  הגדול  לרגע  אותנו  תביא 

הילדים בשלום ובשלווה ובדרך כבוד.

רבני גמ"ח 'אושר בכבוד' יצאו ביוזמה מיוחדת שטרם 
שנערך  המהודר',  דברים  'זכרון  שטר  כמותה:  היה 
ע"י רבני וועד ההלכה "גלאט הון" והוסכם ע''י גדולי 

הפוסקים שליט"א.

מטרתו העיקרית של שטר ה'זכרון דברים' הוא כדי 
למנוע מצב של איסור ריבית בנטילת הלוואה לצורך 
באמצעות  ב'תנאים'.  ההורים  של  ההתחייבות  קיום 
ח"ו  להיכשל  שלא  להישמר  ההורים  יוכלו  השטר 
הזוג,  ידי  על  הניטלות  ההלוואות  בכל  איסור  בסרח 
לצורך קיום התחייבות ההורים ב'תנאים', הן בנטילת 

משכנתא והן נטילת הלוואה מכל מקור אחר.

לאחד  שהצטרף  מי  כל  על  שחובה  לציין  חשוב 
דברים  'זכרון  בשטר  להשתמש  הגמ"ח  ממסלולי 
המהודר'  כדי שנוכל להעניק הלוואה לזוג בבוא העת!

דברים  'זכרון  שטר  דרך  התחייבות  לכך,  בנוסף 
ההתחייבות  סכום  את  לתת  מאפשרת  המהודר' 

מכספי מעשר לכתחילה ולכל הדעות.

לבקשת גדולי הפוסקים השטר ניתן לכל דורש 
ללא עלות. ניתן להשיגו במשרדי הארגון או בפניה 

info@osher-b.org למייל

השטר המבוקש
'זכרון דברים המהודר': 
לא סוגרים שידוך 

בלעדיו!

חובת ההשתדלות, הכיצד?



גאב"ד מערב ב"ב הגאון רבי 
שמואל אליעזר שטרן שליט״א: 

"אתם עושים דבר גדול להקל 
על ההורים להשיא את ילדיהם. 

יה''ר שתצליחו במפעל חשוב זה, 
שהכל יתנהל למישרין, ויהי נועם 

ה' עליכם''.

המרא דאתרא דבני ברק הגאון 
רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א: 

"אתם ממזכי הרבים, והסטייפלר 
היה מרבה להביא מחובת הלבבות 

שמזכי הרבים יש להם דרגה 
יותר ממלאך, וכן ראיתי אצל מרן 
הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל שהיה 

מרבה לדבר תדיר בשבח מזכי 
הרבים".

גאב"ד ביה"ד ב"ב הגאון רבי 
שריאל רוזנברג שליט"א: "דבר 
פשוט שנכון להתחייב בתנאים 
ע"י שטר זכרון דברים המהודר"

ראב"ד ביה"ד ב"ב הגאון רבי 
יהודא סילמן שליט"א: "אתם 

עושים דברים גדולים, שתצליחו"

המרא דאתרא דבני ברק הגאון 
רבי מסעוד בן שמעון שליט"א: 
"לדעתי ההצטרפות לגמ"ח היא 

לא סתם מצוה אלא מצוה דרבים, 
שמסייעים זה לזה ומעודדים בזה 

גם הצטרפותם של אחרים"

רב קהילת בני תורה הר נוף 
ירושלים הגרי"מ רובין שליט"א: 
"אין ספק שהכל נעשה בהידור 

ללא חשש ריבית"

073-3679303 למידע מפורט עבורכם צרו קשר

אצל הגרש"צ רוזנבלט שליט"א

אצל הגר"מ בן שמעון שליט"א

אצל הגרש"א שטרן שליט"א

אצל הגר"ש רוזנברג שליט"א

אצל הגר"י סילמן שליט"א

אצל הגרי"מ רובין שליט"א

או במייל:
office@osher-b.org


