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אנו הח"מ מודיעים ומתחייבים  ("החברה"ן : "מ )להלבע נהריההירדן  שםגעל פי החלטת הנהלת 

שר תעסוק  ר שהוא, אל סוג אישושש ריבית מכספים שיש בהם חזה בשם החברה שכל ענייני הכב

סף בין בשווה כסף, כולל הקדמת רים, בין בכחרים ובין מה שתקבל מאחהחברה בין מה שתתן לא

קבל בתורת עיסקא יהיה ביד המ  נאמנות, יבויות, ערבויות ו מעות, חיובים והתחי מעות והמתנת

י  והנותן שנ מקבל שליש ד ח"ו ישא המן הרווח ובהפסויהיה חלקו של המקבל מחצית כתיקון חז"ל, 

 מר שכר.המקבל אחריות גניבה כשושליש ובחלק הפיקדון יהיה על 

 ור ריבית אזי תנאי זה כדי לבטל מהם איס הוסכם שאם יעסקו בעסקים שאין בתנאי היתר  עוד

ת גניבה  המקבל ויהיה על המקבל אחריוו יהיה בתורת כולו פיקדון ביד ות בעסקים אלההתעסק

 חמישה אחוז. ים וחמישה אחוז ולמקבל עשרים ולנותן שבעהרווח יהא כשומר שכר ו ואבדה 

קא או ר לעיל או בתורת עיסהלוואה או ריבית דריבית הרי הכל יהיה כאמויוזכר לשון ואפילו אם 

 פיקדון. בתורת כולו 

 המותרים היותר  יעסוק בדמי עיסקא בכל עסקיותורת עיסקא, בין בתורת פיקדון המקבל בין ב

בעסקים  ין בעסקיו הקיימים בין דניידי בין בנכסי דלא ניידי ב  בין בנכסית העיסקא, טובים לטוב

עסק בעלי החברה ובכל    לפי שומתיו ובעסקיו  ן ולהבא, תמורת המעות יקנה לנותן חלק בנכסשמכא

 "ל. תורה ותיקון חזאופן היותר מועיל עפ"י דין א קנה חלק עבור הנותן בקניין בנה מכאן ולהבשיק
רן "ם ולא יהיה נאמן על הקבנאמנות בדמי העיסקא כתקנת מהרנהג ועסק ל להוכיח שעל המקב

 בועה חמורה. או אי הרווח אלא בשם כשרים ונאמנים, ולא יהיה נאמן על הרווח אלא בעדי

  כפי שיוסכם ביניהם יהא פטור המקבל לנותן עבור חלקו ברווח  ותנה שאם יתןוסכם וה אמנם ה

 בדו.ח יהא לו לומותר הריוו מחובת ההוכחה 

ת מתקנות החברה  חלטה זו כאחב, ויש תוקף ועדיפות להחלטנו בהנהלת החברה באופן מחייזה ה

ת  ש איסור ריביאופן שי ה ולקבל התחייבות בהוא לפעול בשם החברהמחייבות, ואין רשות למי ש

 כי אם עפ"י תנאי הת"ע כנ"ל.

אף אם לא  אמור לעילשל עיסקא כהיו על דרך פים של החברה יבפרוש הותנה שכל ענייני הכס

 טי.נכתב בפרוש באופן פר

ם איסור ריבית, החברה בכל ענייני הכספים שלה באופן שיש בהו לא תעסוק  אחרי שעפ"י החלטה ז 

 תקנה זו הנ"ל.  תקנותיה הוא מתעסק ובכלל זה גםהחברה עפ"י  תעסק עםברור הוא כי כל המ  הרי

בספר ומפרסמים גלוי לכל את ת לזכרון כותבים זא  תנו זו הננוקף ופרסום לתקנוכדי לתת תו

 שרדי החברה. טתנו ואת תקנתנו זאת במ החל

חז"ל   וכתיקוןי ראובן כדין תורה ובתנאי בני גד ובנ וכל זה נעשה בהודאה גמורה בקנין אגב סודר

עות טרא בביטול מודדלא כאסמכתא ודלא כטופסי ש "ח שבט תשס"ה לפ"ק, בבי"ד חשובביום כ

 יל ביותר ובאופן המועיל ביותר.קנין המוע הכל נעשה בוכו', ו
 

 בשם החברה:   ולראיה באנו על החתום
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