
 
 היתר עיסקא 

החלטת   פי  המנהלים  על  הלא   II Management L.P.ILionBirdשל  )  Principals-(ההשותפים  הכללי  השותף  שהיא   ,
של   "  I L.P.ILionBird Iמוגבל  בשם    , ")הקרן(להלן,  בזה  ומתחייבים  מודיעים  הח"מ  סניפיו  הקרןאנו  כל  לכל  על   ,

 . הקרןהמתקשרים עם  

, בין מה שתתן לאחרים או יתחייבו  הקרןכי כל עניני הכספים והעסקים שיש בהם חשש איסור ריבית אשר תעסוק בהם  
או החייב ו/הם לה, בין מה שתקבל מאחרים או תתחייב להם, אף אם מוזכר בהם לשון הלואה או ריבית, יהיו ביד המקבל  

ו/או  )" המקבל"להלן  ( הנותן  חז"ל.  כתיקון  עיסקא  להלן    בתורת  יקרא  לו  שחייבים  י"הנותן"זה  ברווחים  הנותן  חלקו  . 
אם יש חשש שאין בתנאי    בהפסד והנותן שני שליש.המקבל שליש    אם יהיו ח"ו הפסדים יישא, ווהמקבל מחצה על מחצה

ח אז שבעים וחמשה אחוזים מהרווקדון ביד המקבל, ויפכולו  לבטל איסור ריבית, יהיו תנאי ההתעסקות בתורת  זה כדי  
ן בניתן בתורת עיסקא ובין בניתן בתורת כולו פיקדון, היא יבחלק הפיקדון, באחריות המקבל  יהיו לנותן והשאר למקבל.  

 והיא כוללת אחריות לכל פעולות המתעסקים מטעם המקבל. כשומר שכר, 

וכשמאחרים או מאריכים את כל חוב או תשלום שאם היה נפרע בתאריך מסוים, לא היו מוסיפים עליו ריבית ו/או הצמדה,  
כ או  כעיסקא  החייב  ביד  זה  חוב  יהיה  שהיא,  סוג  מכל  הצמדה  ו/או  ריבית  לחוב  מוסיפים  התשלום  יקדון,  פכולו  מועד 

 תנאים הנ"ל.מתאריך המסוים הנ"ל, לפי 

עפ"י  סקא,  חלק השווה לדמי העינותן, תמורת דמי העיסקא,  מקנה לקדון,  יפ  כולו  המקבל, בין בתורת עיסקא בין בתורת
[כולל רווח של    רווחו/או הצפויים להניב  עסקיו המותרים המניבים  נכסיו וב, בשזהותם תיקבע ע"י המקבל  יאיםשומת בק

ושיכול הנותן לזכות בהם באופן  ,  תשלום שכירות שיתחייב המקבל לשלם על ההשתמשות שלו בעצמו בחלק הפיקדון]
חברות בנות וקשורות ככל שיש סמכות למקבל להקנות אותם לצורך   שאין בדבר איסור ריבית [כולל נכסים ועסקים של

  או הפיקדון כולו,   לטובת העיסקאנכסים ובעסקים אלו  יעסוק בהמקבל  בין בנכסי דניידי בין בנכסי דלא ניידי, והעיסקא],  
 .באופן המותר

ו  באופן  חולו ע"י הנותן ו/או בשליחותו ו/או עבורו בקניין המועילי  םוהקנייניכל הרכישות   [כולל קניין    היותר מועיל המותר 
ן כסף ושאר קניינים גם במקום וכן מותנה שיועילו קניי  , עפ"י דין תורה ותיקון חז"ל.בהנאת מחילת המלוה כשזה נצרך]

 נ"ל. כעסקיו נכסיו ושתף המקבל את הנותן במסוימת, מהעיסקא למטרה  ןתינתואפילו אם  בים את השטר.שכות

על ידי שבועה חמורה [של מי שימונה על כי אם    או אי הרווח,  הרווחגובה  , וכן על  ן על הפסד הקרןהמקבל לא יהיה נאמ
או עדים כשרים עפ"י דיני ישראל, בצירוף ספרי חשבונות מאושרים כפי המקובל לפי העניין. ואם זה ,  כך מטעם המקבל]

 תו באופן המותר.תהיה הנאמנות על פי מה שייקבע ע"י בהי"ד לפי שקול דע –לא יתאפשר 

לנותן ייתן  המקבל  שאם  בזאת,  מותנה  חלקו    אמנם  ש  ברווחעבור  שיוסכם  וסכםהכפי  כולל    ו/או  הפרשי כל  ביניהם, 
כי גם אם תהיה יתרת רווח מעבר להנ"ל, חובת ההוכחה,  מכל תשלום נוסף ומכל  פטור  המקבל  הצמדה לסוגיהן, אז יהא  

 לבדו. מקבלמותר הרווח להרי 

באופן הנכון חשבון  העל  תשלום  יהיה  יתן המקבל לנותן ויש בו חשש איסור ריבית,  או הטבה שיו/מותנה בזה שכל תשלום  
או  /התשלום וינוכה  או בהטבה זו,  ו/אין המקבל חייב בתשלום  או הפיקדון  ובמידה שיתברר שעפ"י תנאי העיסקא    והמותר,

 . חוב המקבלההטבה משיווי 

מיד כשיתאפשר   -מוסכם בזה, שאם יש או יהיה איזה חוב עם חשש ריבית, שלא חל עליו בתחילה תנאי היתר עיסקא זה  
שיחולו עליו תנאי היתר עיסקא זה, יחולו הם עליו, על החלק המותר בגבייה באותו זמן, בקניין ע"י הנאת מחילת המלוה 

זמן יהיה הנותן שותף בנכסי ועסקי המקבל כפי כל התנאים הנ"ל, והמקבל יעסוק בהם  הומאותו    בשאר קניין המועיל. ו/או  
בתורת עיסקא או כולו פיקדון כנ"ל. ההתחייבות שמחושבת בגין התקופה שלפני חלות ההיתר עיסקא, מוגבלת לשיעור  

 המותר על פי ההלכה. 

אחרי   הפירעון  יתעכב  שאם  הותנה,  גמר וכן  עד  הנ"ל,  התנאים  לפי  העיסקא  תמשיך  אזי  הצדדים,  בין  שנקבע  הזמן 
 הפירעון.

והרשאה שיש לה, ויש תוקף להחלטה והתחייבות זו ככל שאר    חכבהחלטה גמורה ומחייבת ע"פ    הקרן  כל זה הוחלט ע"י
שטר זה הינו חלק מההתקשרות   ר עיסקא זה.תישלא עפ"י תנאי ה  הקרן, ואין רשות לאף אחד לפעול בשם  הקרןתקנות  

ויהיה לו תוקף על פני כל הסכמים או התחייבויות הנוגדות   ,והמתעסקים עמה, ומחייב בכל דיון משפטי  הקרןהחוזית של  
 היתר עיסקא זה, יהיו נוהגים בו כל התנאים הנ"ל.    ןענייאותו. ואף אם מאיזו סיבה שהיא לא ידע המקבל או הנותן 



שרות בהיתר עיסקא זה עם כל המעוניין בכך, באמצעות רישום במכון היתר עיסקא למהדרין  בזאת התק  תמאשר  הקרן
 ועפ"י הוראות המכון, וכן באמצעות והוראות כל מקום אחר אשר מתפעל ו/או יתפעל הסדר כזה. 

עיסקא בכל ספק בשטר זה יש לפרשו באופן המקיים את השטר ולא באופן המבטל אותו. אם יש איזה פרט בהסכם היתר  
זה שלא חל, או שמחמתו נגרם חשש איסור ריבית, הרי שלא יתבטל תוקפו של ההסכם, אלא יחול בלעדי אותו הפרט  

 באופן היותר מועיל ע"פ כללי היתר עיסקא זה, ושאר הפרטים יישארו כפי הנאמר בהיתר עיסקא זה.

גמורה  אנחנו בהודאה  לחול  מודים  הראוי  מהנ"ל  וקניין  התחייבות  כל  כי  המועיל  ,  בקניין  נעשה מעכשיו  ביותר מעכשיו, 
ביותר המועיל  כטופסי דשטרי  ,בבי"ד חשוב  ,ובאופן  ודלא  כאסמכתא  מודעות.דלא  בביטול  ו/או  ו  ,  הכסף  כן, קבלת  כמו 

רישום רשמי של התקשרות המקבל עם הנותן תחשב כהודאה ואישור שכל ההתחייבויות והקניינים הנצרכים עבור היתר 
נעשו בקנין ובאופן המועיל. וכן בעתיד כשיצטרכו לקניין, הכל ייעשה בקניינים המועילים ביותר ובאופן המועיל  עיסקא זה  

 ביותר.

 31/01/2021 בתאריך הקרןבאנו על החתום בשם 

 

 

  חיים פרידמן

 מה ף ומורשה חתיותש

LionBird III Management L.P. ף הכללי הלא מוגבל של , שהיא השותLionBird III L.P. 

 

 


