
  

בנק כשרלכתחילה: שותפות ולא שיעבוד

ךך ִחחךי א ךךא  ךךיומו ִחכךיא  ווע ךו ייוד יט הע  ימ וו ךךע  ךמ וו...ע ִחע וב יותע  ְקק ַזז ֱחח ֶה ה ְקו א לא ע 
ִחבךית ךר ַתת ךו ךךא  ֶשש ֶשנ ִחאּתֹוא  מומ ַתקחא  ֵחחיע ִחּת ְקו יךע  ֶה הי ול ֱחא ֵחמ יתע  ֵחרא יי ְקו ע 

ְקך...ע  יומ עע יךע  עחי ִחתךיא יא מצא הֹו ֶששרא  אא ֶשכ םא  מהךי ֹל ל אא ה'א  ִחנךיא  אא
ִחךי םא  ךר ךצ ִחומ ֶשר ץא  ֶשא מומ ֶשכ םא  ךת ַזע ןע ֶשא ַזנ ְקוכ ֶהר ץע  ֶהא ֶהאתע  ֶהכ םע  יל ֵחתתע  יל
ע הי ם. ול ֵחלא ֶהכ םע  יל וותע  ְק הי )38  35(ויקרא כה   על

ךך ִחחךי א ךךא  ךךיומו ִחכךיא  ךךע ךו ךמ ְקךע ִחע יל וכרע  ַז ְקמ ענ ְקו בֹוא ע  ֹלב דא  אע ַתת ֹל לאא 
ֶשב ד ךע ַת דתא  ֹלב ַזנתע אע שְקש ַזעודע  ְקךע  יומ עע ֶהי הע  ְק ה עי וושישבע  ְקוכת עכירע  ְקוכשיש .ע 

ְקושישבע  ווע  ומ עע יניוע  יב וו וואע  ְקךע  ה יומ עע ֵחמ יצאע  יי ְקו ְקך.ע  יומ עע ובודע  ֲעע ַזי ֵחבלע  וי ו ַז ה
וו...ע  ות ְקח ַזופ עמשְקש ךת םא ֶהאלע  ֹלא ִחתךיא  מצא הֹו ֶששרא  אא מה םא  ַת דךיא  ךב אע ִחכךיא 
ִחךי םא  ךר ךצ ִחומ ֶשר ץא  ֶשא ֶהבוד.מומ יע ֶהרתע  ֶהוכ ְקמ עמ ווע  ְקכר יומ עי )42  39(שם  ולאע 



  

שיעבוד למינוס בבנק

http://www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3653905,00.html



  

בנק כשרלכתחילה: שותפות ולא שיעבוד

ךך ִחחךי א ךךא  ךךיומו ִחכךיא  ווע ךו ייוד יט הע  ימ וו ךךע  ךמ וו...ע ִחע וב יותע  ְקק ַזז ֱחח ֶה ה ְקו א לא ע 
ִחבךית ךר ַתת ךו ךךא  ֶשש ֶשנ ִחאּתֹוא  מומ ַתקחא  ֵחחיע ִחּת ְקו יךע  ֶה הי ול ֱחא ֵחמ יתע  ֵחרא יי ְקו ע 

ְקך...ע  יומ עע יךע  עחי ִחתךיא יא מצא הֹו ֶששרא  אא ֶשכ םא  מהךי ֹל ל אא ה'א  ִחנךיא  אא
ִחךי םא  ךר ךצ ִחומ ֶשר ץא  ֶשא מומ ֶשכ םא  ךת ַזע ןע ֶשא ַזנ ְקוכ ֶהר ץע  ֶהא ֶהאתע  ֶהכ םע  יל ֵחתתע  יל
ע הי ם. ול ֵחלא ֶהכ םע  יל וותע  ְק הי )38  35(ויקרא כה   על

ךך ִחחךי א ךךא  ךךיומו ִחכךיא  ךךע ךו ךמ ְקךע ִחע יל וכרע  ַז ְקמ ענ ְקו בֹוא ע  ֹלב דא  אע ַתת ֹל לאא 
ֶשב ד ךע ַת דתא  ֹלב ַזנתע אע שְקש ַזעודע  ְקךע  יומ עע ֶהי הע  ְק ה עי וושישבע  ְקוכת עכירע  ְקוכשיש .ע 

ְקושישבע  ווע  ומ עע יניוע  יב וו וואע  ְקךע  ה יומ עע ֵחמ יצאע  יי ְקו ְקך.ע  יומ עע ובודע  ֲעע ַזי ֵחבלע  וי ו ַז ה
וו...ע  ות ְקח ַזופ עמשְקש ךת םא ֶהאלע  ֹלא ִחתךיא  מצא הֹו ֶששרא  אא מה םא  ַת דךיא  ךב אע ִחכךיא 
ִחךי םא  ךר ךצ ִחומ ֶשר ץא  ֶשא ֶהבוד.מומ יע ֶהרתע  ֶהוכ ְקמ עמ ווע  ְקכר יומ עי )42  39(שם  ולאע 



  

בנק כשרלכתחילה: סוגי הלוואות

 עם שותפות בבעלות על הדירה. משכנתא1.

 עם רשתביטחון.עסקית הלוואה 2.

 תמורת דמיתיווך בלבד.פרטית הלוואה 3.

העקרון המנחה: הלקוח אינו עבד אלא שותף.



  

. משכנתא רגילה: המצב הנוכחי1

http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3664390,00.html



  

 א. תשלום מלא. משכנתאלכתחילה:1



  

 ב. תשלום שכירות. משכנתאלכתחילה:1



  

 ג. לקוח לא משלם. משכנתאלכתחילה:1



  

: שינוי שווי הדירה. משכנתאלכתחילה1

: צמוד מסלול ●
     התשלומים צמודים לשווי דירות באיזור

:לא צמוד מסלול ●
  התשלומים קבועים מראש לכל התקופה

מעורב מסלול ●



  

: מי יבצע?. משכנתאלכתחילה1

בנק  לא מעשי כיום.●
איגוד אשראי  לא חוקי כיום.●
קרן נאמנות / בית השקעות  אפשרי.●

 דירות.20 מיליון ש”ח = קניית 20השקעת –
בכל שנה יתקבלו כמיליון ש”ח מההחזרים.–



  

. הלוואה עסקית כשרהלכתחילה2

חציה מלוה וחציה פיקדון.●
אם הלקוח הרויח:●

מחזיר את המלוה בלי ריבית.–
מחזיר את הפיקדון בתוספת אחוזרווח מוסכם.–

אם הלקוח מוכיח שהפסיד שלא באשמתו:●

מחזיר את המלוה בלי ריבית.–
מחזיר את הפיקדון בניכוי אחוזהפסד מוסכם.–
מפסיד דירוגאשראי. –



  

תיווך. הלוואה פרטית: 3

 מהכנסתם לצדקה.10%יהודים שומרימצוות נותנים ●
ניהול גמ”חכספים הוא מסובך הרבה יותר.●
בנק כשר יכול לתווך בין מלויםבליריבית לבין לווים.●
הבנק מרויח מדמיתיווך / עמלת שורה.●

: ערבות בנקאית.אפשרות–



  

 הדדיות. הלוואה פרטית:3
 חודשים. 12 ש"ח למשך 10,000אדם פתח חשבון והפקיד בו ●

.נקודות 120,000הוא צבר 

 חודשים הוא משך את הכסף. 12לאחר ●
בעזרת הנקודות שצבר, הוא יכול לקבל הלוואה של:

 חודשים,   או:    12 ש"ח ל10,000–

  חודשים,    או:     24 ש"ח ל5,000–

  חודשים              וכד'6 ש"ח ל20,000–

מתן הלוואה כפוף לערבויות, בטחונות ודירוגאשראי כנהוג.●

ההלוואה בלי ריבית.   הבנק מרויח מעמלת שורה.●
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