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 עותק בבית הוראה הית"ע מוסמך מטעם שם התאגיד / עירייה

 יש העתק ברית פנחס –ללא פיקוח  שבע( )לגבי תאגיד המים יעויין בבאר עירייה אופקים

 ---- לא ידוע אם יש להם עירייה אור יהודה

 ---- לא ידוע אם יש להם עירייה אור עקיבא

 אלעד
 ---- אין להם היתר עיסקא עירייה

 יש העתק ללא גוף רבני מוסמך )גם פתח תקווה(מיתב 

 אריאל
 ---- לא ידוע אם יש להם עירייה

 ---- לא ידוע אם יש להם )גם קרני שומרון(יובלים בשומרון 

 אשדוד
 אין העתק הרב שינין עירייה

 אין העתק כפי הידוע מטעם הרב הורביץ יובלים

 אשקלון
 ---- לא ידוע אם יש להם עירייה

 ---- לא ידוע אם יש להם )גם נתיבות(מי אשקלון 

 באר שבע
 העתקיש  ללא גוף רבני מפוקח עירייה

 יש העתק נוסח ברית פנחס –בפיקוח  )גם אופקים, כולל חברת הגביה(מי שבע 

 ---- לא ידוע אם יש להם עירייה בית שאן

 בני ברק
 יש העתק ר' מ.ש. קליין, ור' ש. רוזנברג עירייה

 יש העתק ע"פ הרב רוזנבלט מי ברק

 בית שמש
 יש העתק ברית פנחס  –בי"ד הרב וינד  עירייה

 יש העתק ברית פנחס  –בי"ד הרב וינד  שמש מי

 יש העתק ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  עירייה ומים ביתר עילית

 בת ים
 ---- הרב בר שלום עירייה

 ---- הרב בר שלום מי בת ים

 יש העתק מועצה דתית גבעת זאב מועצה ומים גבעת זאב

 ---- לא ידוע אם יש להם עירייה גבעת שמואל

 גבעתיים
 ---- לא ידוע אם יש להם עירייה

 ---- לא ידוע אם יש להם מי גבעתיים

 ---- לא ידוע אם יש להם )לגבי תאגיד מים יעויין ברמלה(עירייה  גדרה

 גני תקווה
 ---- לא ידוע אם יש להם מועצה מקומית

 ---- לא ידוע אם יש להם מי תקווה

 ---- לא ידוע אם יש להם בירוחם()לגבי תאגיד המים יעויין עירייה  דימונה

 הוד השרון
 ---- לא ידוע אם יש להם עירייה

 ---- לא ידוע אם יש להם מי הוד השרון

 הרצליה
 ---- לא ידוע אם יש להם עירייה

 ---- לא ידוע אם יש להם מי הרצליה

 זיכרון יעקב
 ---- לא ידוע אם יש להם מועצה מקומית

  מעיינות העמקים
 ---- לא ידוע אם יש להם עילית, ר' ישי, ק. טבעון()יקנ' 

 חדרה
 ---- אין להם היתר עיסקא עירייה

 ---- אין להם היתר עיסקא מי חדרה

 וןחול
 אין העתק להם של רבנות חולוןנראה שיש  עירייה

 ---- לא ידוע אם יש להם )גם אור יהודה, אזור, בית דגן(מי שקמה 
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 חיפה
 יש העתק + פרטי וינדבי"ד הרב  עירייה

 העתק + פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מי כרמל

 ---- לא ידוע אם יש להם עירייה חריש

 ---- כפי הידוע יש להם מועצה מקומית חצור הגלילית

 טבריה
 ---- אין להם היתר עיסקא עירייה

 ---- לא ידוע אם יש להם )גם מגדל ויבניאל(מי רקת 

 ---- לא ידוע אם יש להם ומים עירייה טלזסטון

 יבנה
 ---- לא ידוע אם יש להם עירייה

 ---- לא ידוע אם יש להם )גם גן יבנה(מי יבנה 

 ---- לא ידוע אם יש להם מועצה מקומית יבניאל

 ---- לא ידוע אם יש להם עלי באר 

 ---- לא ידוע אם יש להם תאגיד המים יעויין בקריית אונו(ל)עירייה  יהוד

 ---- לא ידוע אם יש להם עירייה יקנעם

 ירוחם
 יש העתק ללא גוף רבני מוסמך מועצה מקומית

 יש העתק ללא גוף רבני מוסמך )ערד, דימונה, מצפה רמון(מעיינות הדרום 

 ירושלים
 יש העתק ללא גוף רבני מוסמך עירייה

 יש העתק ללא גוף רבני מוסמך הגיחון

 כפר סבא
 ---- אם יש להםלא ידוע  עירייה

  לא ידוע אם יש להם )כוכב יאיר, צור, ויגאל ימים(פלגי השרון 

 כרמיאל
 ---- לא ידוע אם יש להם עירייה

 ---- לא ידוע אם יש להם עין כרמים

 לוד
 העתק + פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  עירייה

 העתק + פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מי לוד

 ---- לא ידוע אם יש להם (וף הגלילתאגיד מים יעויין בנלעירייה ) מגדל העמק

 העתק + פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מושב מגדים ועד מקומי ואגודה מגדים

 מודיעין
 אין העתק כפי הידוע יש להם הית"ע עירייה

 ---- לא ידוע אם יש להם מי מודיעין

הוראה ובד"ץ ק"ק בית  מועצה מקומית ומים מודיעין עילית
 מודיעין עילית

 יש העתק

 יש העתק ללא גוף רבני מוסמך מועצה מקומית מטה בנימין

 ---- לא ידוע אם יש להם עירייה מעלה אדומים

 ---- לא ידוע אם יש להם עירייה נהריה

 יש העתק ללא גוף רבני מוסמך מועצה אזורית נחל שורק

 נס ציונה
 ---- לא ידוע אם יש להם עירייה

 ---- לא ידוע אם יש להם )גם מזכרת בתיה וקריית עקרון(מי ציונה 

 )נצרת עילית(
 נוף הגליל

 העתק + פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  עירייה

 העתק + פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  )גם עפולה ומגדל העמק(מי נעם 

 העתק + פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מועצה דתית

 ---- לא ידוע אם יש להם עירייה נשר

 יש העתק יש להם היתר עיסקא )לגבי תאגיד המים יעויין באשקלון(עירייה  נתיבות

 נתניה
 יש העתק הרב קלמן בר עירייה

 יש העתק יש להם היתר עיסקא מי נתניה

 עכו
 ---- לא ידוע אם יש להם עירייה
 ---- לא ידוע אם יש להם מי עכו
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 ---- אין להם היתר עיסקא (וף הגליל)לגבי תאגיד מים יעויין בנעירייה  עפולה

לפי הידוע אין להם היתר  )לגבי תאגיד המים יעויין בירוחם(עירייה  ערד
 עיסקא

---- 

 ---- אין להם היתר עיסקא )לגבי תאגיד המים יעויין באלעד(עירייה  פתח תקווה

 צפת
 הרב אליהומכתב  רבנות צפת עירייה

 הרב אליהומכתב  רבנות צפת פלג הגליל

 ---- הרב מנדלזון מועצה ומים קוממיות

 קריית אונו
 ---- לא ידוע אם יש להם עירייה

 ---- לא ידוע אם יש להם )גם יהוד(מי אונו 

 קריית אתא
 ---- לא ידוע אם יש להם עירייה

 ---- לא ידוע אם יש להם מי אתא

 ---- אם יש להם לא ידוע עירייה קריית ארבע

 קריית ביאליק
 ---- לא ידוע אם יש להם עירייה

 ---- לא ידוע אם יש להם )גם טירת הכרמל(מי קריית ביאליק 

 קריית גת
 ---- אין להם היתר עיסקא עירייה

 העתק + פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מי קריית גת

 קריית ים
 ---- לא ידוע אם יש להם עירייה

 ---- לא ידוע אם יש להם ימים

 ---- לא ידוע אם יש להם )לגבי תאגיד המים יעויין ברכסים(עירייה  קריית מוצקין

 קריית שמונה
 ---- לא ידוע אם יש להם עירייה

 יש העתק + פרטי ללא גוף רבני מוסמך )גם מטולה וקצרין(מי התנור 

 ---- לא ידוע אם יש להם )לגבי תאגיד המים יעויין ברמלה(עירייה  קריית מלאכי

 ---- לא ידוע אם יש להם עירייה קריית טבעון

 ---- לא ידוע אם יש להם עירייה ראש פינה

 ראש העין
 יש העתק זצ"לבי"ד הרב וינד והרב בסיס  העירייה וחברות הבת

 יש העתק ברית פנחס – זצ"להרב בסיס  עין אפק

 ראשון לציון
 יש העתק ללא גוף רבני מוסמך עירייה

 ---- לא ידוע אם יש להם מניב ראשו

 רחובות
 ---- לפי הידוע אין להם הית"ע עירייה

 ---- לפי הידוע אין להם הית"ע הבאר השלישית

 רמלה
 ---- לא ידוע אם יש להם עירייה

 ---- לא ידוע אם יש להם )גם גדרה, קריית מלאכי, בני עיי"ש(תמ"ר 

 רמת גן
 ---- יש להם לא ידוע אם עירייה

 ---- לא ידוע אם יש להם מי רמת גן

 רמת השרון
 ---- לא ידוע אם יש להם עירייה

 ---- לא ידוע אם יש להם שרונים

 רעננה
 יש העתק + פרטי הרב יצחק פרץ עירייה

 ---- לא ידוע אם יש להם מי רעננה

 רכסים
 יש העתק +פרטי ברית פנחס –הרב זוננפלד  מועצה מקומית

 יש העתק +פרטי ברית פנחס -בפיקוח  )גם קריית מוצקין(פלגי מוצקין 

 תל אביב
 יש העתק הרב לאו –רבנות תל אביב  עירייה

  לא ידוע אם יש להם מי אביבים
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 עותק בבית הוראה הית"ע מוסמך מטעם שם

 יש העתק הרבנות הראשית מדינת ישראל

 יש העתק מוסמךללא גוף רבני  ביטוח לאומי

 יש העתק ללא גוף רבני מוסמך מקורות 

 

 

 עותק בבית הוראה הית"ע מוסמך מטעם שם הקופה

 יש העתק הרב מנחם מנדל שפרן כללית

 יש העתק אליעזר שטרןהרב שמואל  לאומית

 יש העתק + פרטי ברית פנחס מהודר –בי"ד הרב וינד  מאוחדת

 יש העתק בית דין צדק בני ברק והרב וינד מכבי

 

  

 עותק בבית הוראה הית"ע מוסמך מטעם שם החברה

 יש העתק + הית"ע פרטי בי"ד הרב קרליץ חברת חשמל
 

  

 עותק בבית הוראה הית"ע מוסמך מטעם שם החברה

 יש העתק ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  אינטר גז

 יש העתק בי"ד הרב משה לוי )כסא רחמים( אמישראגז

 יש העתק ללא גוף רבני מוסמך גז גל

 יש העתק הרב וולקוביץ גז טיב

 יש העתק בי"ד יחוה דעת גז יגל

 יש העתק + הית"ע פרטי ועד ההלכה להשקעות וקרנות גרין גז

 אין להם היתר עיסקא אין להם היתר עיסקא דוגז

 יש העתק ללא גוף רבני מוסמך דור גז ירושלים, דור גז החדשה

 יש העתק ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ישראגז

 טוענים שאינם לוקחים ואינם נותנים שום ריביות מושליון

 יש העתק הרב יעקב אברהם כהן מרכז הגז

 + הית"ע פרטי יש העתק ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  סונול גז פלוס

 יש העתק ללא גוף רבני מוסמך סופר גז

 יש העתק בי"ד העדה החרדית פז גז ירושלים

 יש העתק ללא גוף רבני מוסמך פז גז
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 עותק בבית הוראה הית"ע מוסמך מטעם שם החברה
 יש העתק ללא רב מוסמך א. דורי בניה

 הית"ע פרטייש העתק +  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  אפהל

 יש העתק + הית"ע פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  א.ר. נכסי אלאר

 יש העתק + הית"ע פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  אוניקס מגורי יוקרה

 יש העתק + הית"ע פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  אביר יעקב ישראל נדל"ן

 הית"ע פרטייש העתק +  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  אבן גיר

 יש העתק ללא רב מוסמך אל נכסים -אדרי

 יש העתק ללא רב מוסמך אזורים

 יש העתק בד"ץ העדה החרדית אפריקה ישראל

 ---- ---- ב. יאיר

 יש העתק + הית"ע פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  בן חורין השקעות

 הית"ע פרטייש העתק +  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  א.ב ברזיל ישראל

 יש העתק ללא רב מוסמך בריטיש ישראל

 יש העתק הרב אריה דביר גירון פיתוח ובנייה

 יש העתק + הית"ע פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  גלעד מאי חברה להשקעות בניה ופיתוח

 יש העתק + הית"ע פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ג.מ.נ שיווק לבניה

 יש העתק מוסמךללא רב  ד. רוטשטיין
 יש העתק + הית"ע פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  קבוצת אוורסט -  38חברה בין לאומי לתמ"א 

 יש העתק ללא רב מוסמך חג'ג'

 יש העתק הליכות עולם י.ד. בנגב

 יש העתק + הית"ע פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  י.ד. הדרים יזמות בניה ופרוייקטים

 יש העתק + הית"ע פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  בניה, ניהול ופיקוחיואב את רמי 

 יש העתק הרב פנחס הלר י.ח. דמרי

 יש העתק + הית"ע פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  יעד שיאן נדל"ן

 יש העתק + הית"ע פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  י.ק.ז גרופ

 יש העתק + הית"ע פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ישראל שאולי תכנון ובניה

 יש העתק + הית"ע פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מישל יזום ובניה

 יש העתק + הית"ע פרטי בד"ץ העדה החרדית מנורה מבטחים נדל"ן

 יש העתק ללא רב מוסמך מצ'לאוי

 הית"ע פרטייש העתק +  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  כאייל תארוג נדל"ן

 יש העתק + הית"ע פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  כהן פליקס וא.ש.נ.מ נדל"ן נדל"ן

 יש העתק + הית"ע פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  סיגמ"א ניהול ופיתוח פרוייקטים

 יש העתק + הית"ע פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  פלטרין השקעות

 יש העתק + הית"ע פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  צ.ש. ערד

 יש העתק ללא רב מוסמך קבוצת אשטרום

 יש העתק ללא רב מוסמך קבוצת ברן

 יש העתק + הית"ע פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  וכל חברות הבת –קבוצת פרי נדל"ן 

 יש העתק ללא גוף רבני מוסמך רבוע כחול נדל"ן

 העתקיש  ללא רב מוסמך רוזבאד נדל"ן

 יש העתק ללא גוף רבני מוסמך ש.לירז

 יש העתק + הית"ע פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  שערי עוזיהו

 יש העתק + הית"ע פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  10תהילינס 
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 עותק בבית הוראה הית"ע מוסמך מטעם שם החברה / המלון
 יש העתק ללא גוף רבני מוזמך אחוזת בית רעננה

 יש העתק +הית"ע פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  אידיאל טורס

 יש העתק ועד ההלכה להשקעות וקרנות על-אל

 יש העתק ללא גוף רבני מוסמך אירו פנים

 יש העתק +הית"ע פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  גלאט נופש

   דנאל

 יש העתק הרב מאיר סירוטה –ברית פנחס  דרך צדיקים

 יש העתק ללא גוף רבני מוסמך וגשלמלון 

 יש העתק ללא גוף רבני מוסמך מלונות פתאל

 יש העתק ללא גוף רבני מוסמך נתיבים טורס

 יש העתק +הית"ע פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  עמותת אסנט

 יש העתק ללא גוף רבני מוסמך רביבוס טורס

 

 עותק הית"ע מוסמך מטעם הפתרון שם הפרוייקט

 אשרינו
חלק מהכסף מונח כפיקדון עד קבלת  א'.

ניתן להחזיר ספר משומש או  ב'.הספר. 
 יש היתר עיסקא ג'.לקזז דמי השכירות. 

 ברית פנחס –בי"ד הרב וינד 
 העתק + פרטי מאושר לשנת תש"פ

 משאלות
 ניתן לשלם בצ'יק דחוי או אשראי. א'.
דמי השכירות מקוזזים באופן של אונס  ב'.

 וכדו'. ג'. יש היתר עיסקא.

ברית  –הרב יעקב צבי לבקוביץ 
 פנחס

 יש העתק

 סלסלה
רוב הכסף משתלם לאחר קבלת המוצר.  א.
ניתן להחזיר ספר משומש או לקזז דמי  ב.

 יש היתר עיסקא ג'.השכירות. 

 ברית פנחס –בי"ד הרב וינד 
 מאושר לשנת תש"פ

 יש העתק + פרטי

   --- ספרינו
 בונים חזון

 )סמינר ישן(
 ניתן להחזיר ספר משומש

 או לקזז דמי השכירות
  

 

 עותק בבית הוראה עיר כתובת הית"ע מוסמך מטעם שם המרפאה

 העתק + הית"ע פרטי ירושלים 13כנפי נשרים  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  איי קאר שלומוביץ

 העתק + הית"ע פרטי ירושלים וב"ש  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  בריאות השן ברמה

  מודיעין עילית 25נזר  אבני ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  דניאל קליניק

 העתק + הית"ע פרטי ב"ב –שיכון ה'  24ברויאר  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ד"ר בני כהן

 העתק + הית"ע פרטי מודיעין / עילית  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  גברילוב דניאלד"ר 

 העתק + הית"ע פרטי בית שמש  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ד"ר שפירו דניאל

 יש העתק ירושלים 30תחכמוני  התי"ע מועיל לתוספת עבור איחור חסדי יצחק

 יש העתק מודיעין עילית  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ט.א בודנט

 העתק + הית"ע פרטי מודיעין עילית 27חזון דוד  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מכבים דנט

 העתק + הית"ע פרטי עילית מודיעין  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מלבין שיניים

 יש העתק ירושלים  התי"ע מועיל לתוספת עבור איחור מרכזי בריאות קהילתים
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 העתק + הית"ע פרטי ירושלים 24כנפי נשרים  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  נוה מעבדות אורטופדיות

 הית"ע פרטיהעתק +  ירושלים 15שאול המלך  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ד"ר סמואל שמואל

 העתק + הית"ע פרטי ירושלים 16שמגר  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  סנטר דנטל )סורובסקי(

 ---- אשדוד  אין להם היתר עיסקא עטרת השן

 העתק + הית"ע פרטי קריות  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  שן סמייל
      

 

 עותק בבית הוראה עיר כתובת ך מטעםהית"ע מוסמ שם המרפאה

  מודיעין 4המעיין  פועל לפי הוראות גלאט הון א.נ.נ.י שופן ניהול השקעות

 העתק + הית"ע פרטי    וני כהלכהסיגדעון קוהן יעוץ פנ

 העתק + הית"ע פרטי ירושלים 21פתח תקווה  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  גטר שייע ניהול ויעוץ

 העתק + הית"ע פרטי בני ברק נחמיה ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  נחמיה –טננבוים רוקחות 

      

 

 עותק הית"ע מוסמך מטעם כתובת אולם / קייטרינג
 יש העתק הרב רוזנבלט –ברית פנחס   הכנסת אורחים אומן -אזמין 

 יש העתק + פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  17/5מעון  אירנשטיין תמי

 יש העתק ועד ההלכה להשקעות וקרנות שלמה המלך בני ברק ארמונות חן

  ללא גוף רבני מוסמך  / דלי שףהדר הפודים / רננים 

 יש העתק + פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד   טרקלין

 יש העתק + פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ערד 10נתיב התמר  מטעמים

 יש העתק + פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ערד 10נתיב התמר  מעדני המלך ק.ס
 יש העתק ברית פנחס –בי"ד הרב וינד   הכנסת אורחים אומן -נזר ישראל 

 יש העתק ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ראש העין 7העבודה  רוזמרין

 יש העתק + פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד   ש.ב.א מזון

 יש העתק ועד ההלכה להשקעות וקרנות  שירותי מזון יואב

 

 

 עותק בבית הוראה הית"ע מוסמך  מטעם שם החברה
 יש העתק + הית"ע פרטי )גלאט הון( ללא גוף רבני מוסמך אינטרנט גולד קוי זהב

 יש העתק ללא גוף רבני מוסמך אקספון

 יש העתק ללא גוף רבני מוסמך בזק

 יש העתק + הית"ע פרטי )גלאט הון( ללא גוף רבני מוסמך גולן טלקום

 יש העתק ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  הוט מובייל

 יש העתק ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  הוט נייח

 יש העתק + הית"ע פרטי )גלאט הון( ללא גוף רבני מוסמך חלל תקשורת

 לפי הידוע אין להם היתר עיסקא לפי הידוע אין להם הית"ע מוטורולה

 יש העתק בי"ד הרב קרליץ סלקום

 יש העתק רבנות גבעתיים פלאפון
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 יש העתק הרב י.ב. ואזנר פרטנר

 יש העתק ומצוין בחוזה גלאט הון רמי לוי

 יש העתק + הית"ע פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  תדיראן טלקום
 

 

 עותק בבית הוראה עיר כתובת הית"ע מוסמך מטעם שם החנות
 יש העתק + הית"ע פרטי בני ברק  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  אי טאץ

 הית"ע פרטייש העתק +  ערד 50שמעון  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  אי בי תקשורת

 יש העתק + הית"ע פרטי ירושלים בית ישראל ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  בסט פון

 יש העתק + הית"ע פרטי ירושלים  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  גלרנטר

 יש העתק + הית"ע פרטי אשדוד 8התנאים  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  יוסף דינקלס

 יש העתק + הית"ע פרטי ערד 38שמעון  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  כוכב התקשורת

 יש העתק + הית"ע פרטי תל אביב 132דרך מנחם בגין  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ל.ר.ר.י

 יש העתק + הית"ע פרטי מודיעין עילית 38נודע ביהודה  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  סלולר כשר

 יש העתק + הית"ע פרטי אשדוד 8אליעזר בן הורקנוס ר'  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  פלא זול

 יש העתק + הית"ע פרטי מודיעין עילית 6עיון התלמוד  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  פלא פלוס

  מודיעין עילית 46אבני נזר  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  קסם פון

 אין העתק   ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  רמפל

¶  

 

 חתום על הית"ע חוזה ע"פ היתר עיסקא כתובת שם
 המשרד לא חתום על הית"ע מצויין בחוזה הית"ע ברית פנחס ב"ב 28קומה  4בסר  דיבון ושות'

 המשרד חתום על היתר עיסקא לא ידוע בית שמש 49נחל שורק  יעקובוביץ

 חתום + התי"ע פרטי ---- ראשון לציון 45רוטשילד  כהן שי
 

 

 עותק בבית הוראה הערות הית"ע מוסמך מטעם שם

   אין להם היתר עיסקא על רד

 ---- ניתן לבקש להוריד הסעיפים הבעייתיים אין להם היתר עיסקא טיסנקרופ מעליות

 העתק + הית"ע פרטייש   ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  יוסי מעליות
 

 

 הוראהעותק בבית  עיר כתובת הית"ע מוסמך מטעם שם העסק
 פרטי )גלאט הון( +   הרב אריה דביר אלקטרה

 יש העתק אלעד 20יונתן בן עוזיאל  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  בייבי שיא

 ---- קריית ספר 5חפץ חיים  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ביבוש

 + הית"ע פרטי ירושלים שמואל הנביא, ופס"ז ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ביוטי בית

 + הית"ע פרטי מודיעין עילית 30רשב"י  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  בית החשמל



 
57 

 + הית"ע פרטי מודיעין עילית שערי תשובה ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ג'וניור מוצרי תינוקות

 יש העתק מודיעין עילית מרכז עסקים עילית ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  זינגר המרכז לבית

 + הית"ע פרטי מודיעין עילית 32אבני נזר  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  טרבלסי מלכה

 יש העתק מודיעין עילית כיכר משך חכמה ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  נגריית סטולר

 ---- בני ברק רח' ירושלים ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  חשמל החסד

 ---- מודיעין עילית 2יחזקאל  שדרות ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מרכז התאורה–יצא לאור

 + הית"ע פרטי ירושלים 22רפופורט  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  כל בו חשמל

 + הית"ע פרטי אשדוד 13לוין  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  לוי רהיטים ומזרונים

 + הית"ע פרטי ערד  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ליברמן רהיטים

 + הית"ע פרטי ירושלים יוסף זיו ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מחסן המזרנים

 + הית"ע פרטי ירושלים ירושלים וקריית גת ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מייבל ליין

 + הית"ע פרטי ערד 7הפלדה  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מסגריית פאלוך

 העתקיש  ירושלים 39יחזקאל  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  משי קלאס

 ---- מודיעין עילית 30רבי יהודה הנשיא  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  משכל

 + הית"ע פרטי ערד 11הפלדה  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  נגריית גולדברג

 + הית"ע פרטי ערד 16הפלדה  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  נגריית גרר )פרפקשן(

 יש העתק כל הארץ כל הסניפים ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  נוחות בשיווק ישיר

 יש העתק מודיעין עילית 4אור החיים  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ענק הרהיטים

 + הית"ע פרטי ערד 5/4הפלדה  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  פיקס האלומיניום

 הית"ע פרטי+  ירושלים 30פייר קניג  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  פרז'ון רהיטים ועיצוב

 יש העתק ירושלים 11בית הדפוס  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  קלאסימו

 + הית"ע פרטי מודיעין עילית  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  רהיטופ

 ---- מודיעין עילית 3נתיבות המשפט  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  רהיטי הקריה

 ---- בני ברק 30רש"י רחוב  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  רהיטי וייס

 + הית"ע פרטי בני ברק 6רחוב אהבת שלום  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  רהיטי מרקוס

 רשום בחשבוניות מודיעין עילית 2שדרות יחזקאל  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  רהיטי עילית

 + הית"ע פרטי מודיעין עילית 36רשב"י  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  רהיטי רשב"י

 + הית"ע פרטי חצור  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  רפאלי הקוטב הצפוני

 + הית"ע פרטי  כל הסניפים ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  שיא החשמל והמיזוג

 ----   ללא גוף רבני מוסמך שפיצר רהיטים

 + הית"ע פרטי ---- שתי הסניפים ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  שפירא תאורה

 רשום בחשבוניות מודיעין עילית 30רבי יהודה הנשיא  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  עגלותתינוקי 

 יש העתק   ללא גוף רבני מוסמך ת'צורף

 

                                                                                                                                        

 עותק בבית הוראה עיר כתובת הית"ע מוסמך מטעם שם החברה
 ----   לא ידוע גניגר מפעלי פלסטיקה

 יש העתק   הרב ויקסלבוים טבע

 + הית"ע פרטי העתק מודיעין עילית הריטב"א ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  טוויק מחשבים

 העתק + הית"ע פרטי ערד  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ט.י.ם טכנולוגיה יצירתית

 ----   ---- טמפו משקאות

 ----   ---- טמפו תעשיות בירה
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 העתק + הית"ע פרטי   ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מחשבת מערכות מידע

 הית"ע פרטיהעתק +    ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מלאך תוכנה

 העתק + הית"ע פרטי צרפת  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ניסן תקשורת

 ----   לא ידוע נייר חדרה

 העתק + הית"ע פרטי צרפת  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  סיוון

 העתק + הית"ע פרטי צרפת  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  סיוון ינובשיון

 העתק + הית"ע פרטי צרפת  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ספירה

 העתק + הית"ע פרטי צרפת  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  אופק

 העתק + הית"ע פרטי מודיעין עילית  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  קו ירוק

 העתק + הית"ע פרטי רחובות 6המדע  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  שילת אופטרוניקה

 יש העתק   הרב ש.א. שטרן שניב תעשיות נייר
 

 

 עותק בבית הוראה עיר כתובת הית"ע מוסמך מטעם שם החברה
 העתק + הית"ע פרטי ירושלים 5יעקב אליהב  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  אנ"ש ניהול מכירות והשקעות

 העתק + הית"ע פרטי   ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  אריזות שהם

 העתק + הית"ע פרטי   ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  בראשית א.ה.מ. סחר

 העתק + הית"ע פרטי    בראשית סולאר

 יש העתק ראשון לציון  תשואה כהלכה דניאל סיעוד

 העתק + הית"ע פרטי   ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  המלך דוד מכירות פומביות

 יש העתק   הרב דביר החזקות 365המשביר 

 העתק + הית"ע פרטי בני ברק רח' ירושלים ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  יו אס טקסס
 ירושלים של זהב
 העתק + הית"ע פרטי   ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מכירות פומביות

 העתק + הית"ע פרטי   ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מרכז הקווים )קרן ת"ת(

 העתק + הית"ע פרטי תל אביב 27שוקן  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  סעידוב מתכות

 העתק + הית"ע פרטי ירושלים 5יעקב אליהב  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ערך מיסוי וניהול נדל"ן

 העתק + הית"ע פרטי בני ברק  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  קנה פלסט

 העתק + הית"ע פרטי נתניה  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  שלום חי אסתר
 

 

 

 עותק בבית הוראה עיר כתובת הית"ע מוסמך מטעם שם החנות
 יש העתק + הית"ע פרטי ערד 6הפלדה  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  א.א. חומרי בניין

 ---- ירושלים 16פ"ת  אין להם הית"ע אנסייד

 ---- בני ברק 60סוקולוב  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  אלפאנט

 יש העתק + הית"ע פרטי ערד 5התעשיה  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  גוט קרמיק

 + הית"ע פרטייש העתק  ערד  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  וקסלר ישראל

 יש העתק אזור התעשייה מתתיהו ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מרכז הבניה

 העתק + הית"ע פרטי ערד  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ערערא

 רשום בחשבוניות ירושלים 3אהליהב  ללא גוף רבני מוסמך פורצלנו

 יש העתק + הית"ע פרטי מודיעין עילית 26אבני נזר  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  רב אריח
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 יש העתק + הית"ע פרטי מודיעין עילית 6רבי עקיבא  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ריצופים

 יש העתק + הית"ע פרטי מודיעין עילית 9אבני נזר  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ש.י. נאמן סנטר
 

 

                                                                                               

 עותק בבית הוראה עיר כתובת הית"ע מוסמך מטעם שם החנות
 העתק + הית"ע פרטי מושב שפיר  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  א. פרץ צעצועים

  מודיעין עילית 32מסילת יוסף  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  אופני אופקים

 יש העתק ירושלים 33עזרת תורה  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  בלום מכשירי כתיבה

 העתק + הית"ע פרטי ראשל"צ  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  דוידיאן ייבוא ושיווק

 העתק + הית"ע פרטי ערד  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  כידון

 העתק + הית"ע פרטי אשדוד  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  לוי שיווק

  בני ברק 15נוייפלד  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מרכז הצעצועים

 העתק + הית"ע פרטי מודיעין עילית  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  משוטים אנרג'י

 העתק + הית"ע פרטי בני ברק  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  סיטי גן

 העתק + הית"ע פרטי ירושלים  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  פליי פאנקשן

  מודיעין עילית 46אבני נזר  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  קונים בדואר

 העתק + הית"ע פרטי מודיעין עילית  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ריימיק

 יש העתק מודיעין עילית 46אבני נזר  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  רמזור
 

                                                                                                                           

 עותק בבית הוראה עיר כתובת הית"ע מוסמך מטעם שם החנות

 אין העתק מודיעין עילית )בחניה( 31רשב"י  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  אחת ולתמיד

 העתק + הית"ע פרטי ערד 38שמעון  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  בשעה טובה

 העתק + הית"ע פרטי ערד 26בן יאיר  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  גוט קרמיק

 העתק + הית"ע פרטי מודיעין עילית 29יהודה הנשיא  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  הטעם שהעיצוב

 אין העתק מודיעין עילית 9חפץ חיים  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  הכל לבית

 רשום בחשבונית בני ברק 1אמרי ברוך  ללא גוף רבני מוסמך המחסן

 העתק + הית"ע פרטי ערד  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  טוליפ

 העתק + הית"ע פרטי ירושלים  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  A1מסגרות 

 העתק + הית"ע פרטי בני ברק  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  בן ברבר מצעי

 אין העתק מודיעין עילית 1נתיבות שלום  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מצעי עילית

 העתק + הית"ע פרטי ערד  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  סט

 הית"ע פרטיהעתק +  אשדוד הורקנוס ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  עולם הדקורציה

 אין העתק בני ברק 98רבי עקיבא  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  פדר

 אין העתק מודיעין עילית 39רשב"י  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  שטיב סנטר

 אין העתק ירושלים 44רחוב יפו  ישיבת קהילת יעקב שטיחי סומך
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 עותק בבית הוראה עיר כתובת הית"ע מוסמך מטעם שם החנות
 העתק + הית"ע פרטי ערד 5הפלדה  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  א.ב. כיפות

 העתק + הית"ע פרטי ירושלים  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  או סקרלט

 העתק + הית"ע פרטי ערד 27שמעון  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ארמנה

 העתק + הית"ע פרטי ירושלים פנינת חמד ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  בנימין תכשיטים

 העתק + הית"ע פרטי מודיעין עילית 15אבני נזר  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  בעין טובה

 העתק + הית"ע פרטי תל אביב כל הסניפים ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ג'י,יו,אס מרקטינג

Lv העתק + הית"ע פרטי ערד 26יהודה  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  הלבשה אישית 

 יש העתק  כפר קאסם ללא גוף רבני מוסמך כל בו גומי וביגוד לעובד

 העתק + הית"ע פרטי מודיעין עילית 11חפץ חי'  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מג'סטי

 העתק + הית"ע פרטי ערד 6נ' התאנה  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מכון ואנווהו

 העתק + הית"ע פרטי מודיעין עילית 21יהודה הנ'  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  לי לה לו

 העתק + הית"ע פרטי כל הסניפים כל הסניפים ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ג'נטילהנעלי 

  בני ברק  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  בית העור –נעלים 

 העתק + הית"ע פרטי ירושלים  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  סוקר גרביים

  מודיעין עילית 44רשב"י  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ספורטג

 רשום בחשבוניות  כל הסניפים ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  עינית

 + הית"ע פרטי ירושלים נפחא/ שמגר ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  פרימה )מכירה תקופתית(

 העתק + הית"ע פרטי ערד 34שמעון  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  קלאסי שוז
 

 עותק בבית הוראה עיר כתובת הית"ע מוסמך מטעם שם החנות
  מודיעין עילית 22רבי יהודה הנשיא  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  גלינסקי תשמישי קדושה

 העתק + הית"ע פרטי בני ברק 13אהבת שלום  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  הגפן

 העתק + הית"ע פרטי קריית ספר 22שדי חמד  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  חיים שניוק

 העתק + הית"ע פרטי ירושלים יוחנן הסנדלר ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  'כתב סופר תשמישי קד

 ---- מודיעין עילית 1שדי חמד  הגר"ש רוזנבלט מכון כתב סופר

 העתק + הית"ע פרטי ערד  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מכון סופרי המלך

 העתק + הית"ע פרטי   ללא גוף רבני מוסמך סתם מהודר

 העתק + הית"ע פרטי בני ברק 16הירש  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  תפארת

  

 

 עותק בבית הוראה עיר כתובת מוסמך מטעם הית"ע שם החברה
 העתק + הית"ע פרטי ירושלים מקור ברוך ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  שוהם -גולדגרף 

 העתק + הית"ע פרטי ירושלים  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  גירסא שניה

 יש העתק ירושלים 5אוהלי יוסף  ללא גוף רבני מוסמך גרפומט

 העתק + הית"ע פרטי תל אביב 9השלושה  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  דוקטור דיו

  מודיעין עילית 40נתיבות המשפט  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  דפוס העילית שבצילום

  מודיעין עילית 3אבני נזר  בי"ד קריית ספר דפוס מונוליין

  מודיעין עילית שתי הסניפים ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  דפוס סלה דיגיטל



 
61 

 העתק + הית"ע פרטי   ברית פנחס –לא ידוע  דפוס שנהב

 יש העתק   ללא גוף רבני מוסמך הוצאת ספרים וגשל

 יש העתק   ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  הוצאת ספרים עוז והדר

 יש העתק  כל הסניפים ללא גוף רבני מוסמך וקסברגר

 העתק + הית"ע פרטי ראשון לציון  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  יריד החסידות

 העתק + הית"ע פרטי קיבוץ הל"ה  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  כריכית ויס

 העתק + הית"ע פרטי קריית גת  ללא גוף רבני מוסמך ול והדמיותמיד

 העתק + הית"ע פרטי ערד  ללא גוף רבני מוסמך מידערד

 ----   לא יודע הוצאת מודיעין –מעריב 

 העתק + הית"ע פרטי בני ברק 3הרב לנדא  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  עולם הדיגיטל

 יש העתק   ללא גוף רבני מוסמך 100פידבק 

 העתק + הית"ע פרטי מודיעין עילית 9מסילת יוסף  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  צילומינציה

 הית"ע פרטיהעתק +  טבריה  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  קבסה יעל

 העתק + הית"ע פרטי אופקים  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  לי-שי

 + הית"ע פרטי ערד 31הקנאים  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  תנופה
 

 

 עותק בבית הוראה עיר כתובת הית"ע מוסמך מטעם שם

 יש העתק + הית"ע פרטי ערד 14נרקיס  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  לרנר יעקב

 יש העתק + הית"ע פרטי ערד  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מיגון ישראל
 

 

 עותק בבית הוראה עיר כתובת הית"ע מוסמך מטעם שם
 יש העתק + הית"ע פרטי ערד 36שמעון  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ברבר רבקה

 יש העתק + הית"ע פרטי ערד 49בן יאיר  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  גולדמן בריינדי

 יש העתק + הית"ע פרטי ירושלים יפו ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  הפאה של צילי

 פרטי יש העתק + הית"ע ערד  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  א. זלוצ'בסקי

 יש העתק  1בן נריה  ללא גוף רבני מוסמך פאות –חני קניג 

 יש העתק + הית"ע פרטי ירושלים ארזי הבירה ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מירי קופלוביץ

 יש העתק + הית"ע פרטי אשדוד  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מתאים לך יופי

 יש העתק + הית"ע פרטי ערד 11מבצע לוט  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  נייהוז

 יש העתק + הית"ע פרטי   ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  רימיק

 יש העתק + הית"ע פרטי מודיעין עילית 8הריטב"א  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  פאות שושנה

 יש העתק + הית"ע פרטי ירושלים שמגר ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  פאות צילי בינלאומי

 יש העתק + הית"ע פרטי ירושלים שמעון הצדיק ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  זלוטניקפאות רבקי 

 יש העתק + הית"ע פרטי ירושלים 21פתח תקווה  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  שרה )סוטשי( גטר
 

                                                                                   

 הטעם הדין מיקום המכונות

 תוספת עבור הוצאות, מעות צדקה מאושר מרכז מוסדות בעלזא ירושלים
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 עותק בבית הוראה הית"ע מוסמך מטעם שם החברה
 + הית"ע פרטי יש העתק ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  אמין עסקים ולוגיסטיקה

 יש העתק + הית"ע פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  שירינג שליחויות )פיגנבוים(
 

 

 עותק בבית הוראה הית"ע מוסמך מטעם שם החברה
 העתק + הית"ע פרטי יש ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  בינלאומית לוגיסטיקהבראשית 

 

 

 עותק בבית הוראה עיר כתובת הית"ע מוסמך מטעם שם החנות / מפעל

 העתק + הית"ע פרטי   ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  אמא מ.א.א.

 העתק + הית"ע פרטי חצור  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  אחיעזר

 העתק + הית"ע פרטי קריית גת 21הצדיק משטפנשט  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  אחיעזר

 העתק + הית"ע פרטי ירושלים מול ישיבת מיר ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  בני הישיבות

 העתק + הית"ע פרטי ערד 40חן  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ברכת השדה

 העתק + הית"ע פרטי ערד 10ונתיב התמר  40חן  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ברכת ישראל

 יש העתק קריית יערים 1הגר"א  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  הכל לשולחן

 הית"ע פרטי העתק + ירושלים גרוסברג ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  זול פה

 יש העתק   ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  כרמל רקיקי מצות

 יש העתק   ללא גוף רבני מוסמך כתית

 רשום בחשבונית ירושלים 24אבן האזל  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  למען הקהילה

 יש העתק ירושלים 31בית הדפוס  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מצות יהודה

 יש העתק   ללא גוף רבני מוסמך מגה קמעונאות

 העתק + הית"ע פרטי ירושלים 5יהודה המכבי  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מוצרים זה ברור

 העתק + הית"ע פרטי בית שמש הר טוב 10התעשיה  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מורינגה עץ הפלא

 הית"ע פרטיהעתק +  ערד 17שמעון  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מחסני המזון

 העתק + הית"ע פרטי טבריה ורנר ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מכולת אלי הקריה

 העתק + הית"ע פרטי בני ברק צייטלין ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מכולת צייטלין

 העתק + הית"ע פרטי ערד  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מנג'ט

 העתק + הית"ע פרטי בני ברק 23ירושלים  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מנטה בייגל

 העתק + הית"ע פרטי נתניה  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מעדניית אגמים

 העתק + הית"ע פרטי ביתר  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מצות באיאן ביתר

 העתק + הית"ע פרטי בית שמש  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מצות יד מהודרות

 העתק + הית"ע פרטי בית שמש  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  וחבורהמצות מהדרין 

 העתק + הית"ע פרטי קוממיות  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מצות קוממיות

 העתק + הית"ע פרטי ערד 32חן  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מקור הברכה

 העתק + הית"ע פרטי מודיעין עילית גרין פארק –כיכר חזון איש  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  בשר בכיכר –מתוק בכיכר 

 העתק + הית"ע פרטי ירושלים  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  סופר עדיף

 העתק + הית"ע פרטי מודיעין עילית  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  סלטי פריינד
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 יש העתק עילית מודיעין 5נתיבות המשפט  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  פיצוחי מזרחי

 העתק + הית"ע פרטי ירושלים 12חסידי קרלין  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  פיצה ביתית
 פלטבוש סחר והשקעות

 העתק + הית"ע פרטי מישור אדומים  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  רויאל –קוקוש 

 יש העתק  אלעד, ראש העין ללא גוף רבני מוסמך פעמי סנטר

 יש העתק   רבני מוסמךללא גוף  שופרסל

 העתק + הית"ע פרטי ברכפלד 2שד' יחזקאל  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  שהכל )קיוסק(

S.BARTRAM INC  יש העתק ארה"ב ניו ג'רזי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד 

 העתק + הית"ע פרטי ירושלים  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  תכלית מזון מוכן

 יש העתק    תנובה
  

 

 עותק בבית הוראה כתובת הית"ע מוסמך מטעם שם החברה
 העתק + הית"ע פרטי בית שמש 2יצחק רבין  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  איזי בס

 העתק + הית"ע פרטי  ללא גוף רבני מוסמך אלבר שירותי מימונית

 העתקיש   הרב דביר אלדן

 יש העתק  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  אר. אי מכוניות

 יש העתק  הרב דביר גלובל כנפיים

 יש העתק  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  גולדמובייל ירושלים

 יש העתק  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  גולדמובייל קיה מודיעין

 יש העתק  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ח.מ. חולון מוטורס
 ח.מ. גולד מוטורס

 יש העתק  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מרכז שירות מודיעין

 יש העתק מודיעין עילית 32מסילת יוסף  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  טו קאר

 יש העתק  הרב פנחס אלטהויז טלקאר מוטורס

 העתק + הית"ע פרטי  ועד ההלכה להשקעות וקרנות אוויס –יוניברסל 

 העתק + הית"ע פרטי כל הסניפים ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ליסקאר רם
 מוסך מרכזי

 חולון –לרכב יפני 
 יש העתק  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד 

 אין להם היתר עיסקא  אין להם היתר עיסקא מטרו מוטור

 העתק + הית"ע פרטי קריית ים ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מרשל מוטורס

 יש העתק  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  סיטי קאר

 העתק + הית"ע פרטי בית שמש 2יצחק רבין  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  פסגות ניהול תחבורה

 העתק + הית"ע פרטי אופקים ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  צמיגי ממן יוסף

 העתק + הית"ע פרטי כל הסניפים ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  קפיטל מוטורס

 יש העתק  ללא גוף רבני מוסמך יוניברסל פתרונות תחבורה

 יש העתק  ועד ההלכה להשקעות וקרנות קרסו מוטורס

 יש העתק  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  שילת טסט מוטורס

I motors  העתק + הית"ע פרטי מודיעין עילית 32מסילת יוסף  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד 
 

 עותק בבית הוראה כתובת הית"ע מוסמך מטעם שם החברה
 ----  אין להם היתר עיסקא א.צ.מ
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 עותק בבית הוראה הית"ע מוסמך מטעם שם החברה

 יש העתק ללא גוף רבני מוסמך (6דרך ארץ )כביש 

  לא ידוע שיש צפון 6כביש 
 

 

 עותק בבית הוראה כתובת הית"ע מוסמך מטעם שם החברה
 יש העתק  ללא גוף רבני דור אלון אנרגיה בישראל

 יש העתק  ללא גוף רבני טן

 פרטיהעתק + הית"ע  ראשל"צ 1פלטין  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מ. ישראל אספקת דלק

 העתק + הית"ע פרטי ראשל"צ 8הדסה  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מ. פלאטיניום

 יש העתק  ללא גוף רבני פז
 

 

 עותק בבית הוראה כתובת הית"ע מוסמך מטעם שם החברה
 העתק + הית"ע פרטי  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  איכות יחודית לבית היהודי –איל"ה 

 העתק + הית"ע פרטי  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  בין השורות

 העתק + הית"ע פרטי  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  בקולהכל 

 יש העתק אשדוד 2ההדרים  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  זילבר יעוץ והדרכה
 חיים של אהבת תורה

 יש העתק ירושלים 16פ"ת  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  חיים של תורה / בית הוראה לענייני ריבית

 יש העתק 612נחל  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  פוטנציאל

 יש העתק מודיעין עילית ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  פטיפור )סדנאות אפיה(
 

 

 עותק בבית הוראה הערות הית"ע מוסמך מטעם שם המוסד
 העתק + הית"ע פרטי  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ישיבת ספינקא בא"י

 העתק + הית"ע פרטי  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ישיבת שפתי צדיק חצור

 יש העתק רק לגבי תשלום ההורים ללא גוף רבני מוסמך סמינר הישן

 לגבי הלוואות תלמידות ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  סמינר הרב כהנא
 העתק + הית"ע פרטי יש לפנות למזכירות הסמינר

 יש העתק  ללא גוף רבני מוסמך סמינר הרב מאיר

 העתק + הית"ע פרטי  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  סמינר יהלום

 העתק + הית"ע פרטי  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  סמינר פויירשטיין
מרכז בית   -סמינר פ"ת 

 יעקב למורות וגננות פ"ת
 לגבי הלוואות תלמידות ברית פנחס –בי"ד הרב וינד 

 העתק + הית"ע פרטי יש לפנות למזכירות הסמינר

 העתק + הית"ע פרטי  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ישראל(קריית חינוך )משכנותיך 

 העתק + הית"ע פרטי טבריה ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  תורת חסד בגליל

 העתק + הית"ע פרטי פ"ת 15סעדיה גאון  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  תיכון עיוני בית יעקב פ"ת

 העתק + הית"ע פרטי אופקים 1קהילות יעקב  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  תלמוד תורה דרכי יעקב

 העתק + הית"ע פרטי קריית ספר ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  עצת זקניםתלמוד תורה 
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 העתק + הית"ע פרטי רכסים -חפץ חיים  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  תורת חייםתלמוד תורה 

 העתק + הית"ע פרטי אופקים ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  תלמוד תורה תורת שמשון
  

 

 עותק בבית הוראה עיר כתובת הית"ע מוסמך מטעם שם המוסד
 העתק + הית"ע פרטי בני ברק 11דונולו  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  אגודת חסידי ספינקא בא"י

 העתק + הית"ע פרטי ירושלים  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  אדני הקודש בעלזא

 יש העתק    איחוד מוסדות גור

 יש העתק   ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  בניין עד למשפחה בריאה

 העתק + הית"ע פרטי בני ברק 11דונולו  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  בית דוד בית שמש

 העתק + הית"ע פרטי ערד 24אתרוג  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  דרכי שמחה

 העתק + הית"ע פרטי ערד  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  הדרום בפריחה

 העתק + הית"ע פרטי ירושלים  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  בעלזא –המרכז העולמי 

 העתק + הית"ע פרטי בני ברק 57ר"ע  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  בא"יהסתדרות אגודת ישראל 

 יש העתק   ועד ההלכה להשקעות וקרנות חסדי נעמי

 העתק + הית"ע פרטי חצור  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מקווה חצור –טהרת ישראל 

 העתק + הית"ע פרטי ערד 10שמעון  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מעון ביתך

 העתק + הית"ע פרטי אשדוד  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מרכז רפואה, בית הדר

 יש העתק בני ברק  רב בית החולים –הרב הופנר  מרכז רפואי מעייני הישועה

 העתק + הית"ע פרטי ערד  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מרכז ערד להכרת היהדות

 העתק + הית"ע פרטי חצור  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  חצור הגלילית מרכז תורה וחינוך

 העתק + הית"ע פרטי אשדוד  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  סי.אר.וי

 העתק + הית"ע פרטי ערד  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  פשוט לעזור לערד

 יש העתק   ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  שער התלמוד

 יש העתק בני ברק 8גוטליב  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  שתילים
 

  

 עותק בבית הוראה הית"ע מוסמך מטעם שם החברה
 יש העתק בד"ץ העדה החרדית אי אם אי עזר חברה לביטוח משכנתאות

 יש העתק הרב אריה דביר אי די אי חברה לביטוח

 יש העתק ללא גוף רבני מוסמך איילון חברה לביטוח

 יש העתק בד"ץ העדה החרדית דיקלה

 יש העתק מכון כתר הכשרה חברה לביטוח

 יש העתק ללא גוף רבני מוסמך הכשרת הישוב חברה לביטוח

 יש העתק בד"ץ העדה החרדית הפניקס חברה לביטוח

 יש העתק בד"ץ העדה החרדית הראל

 יש העתק ללא גוף רבני מוסמך ישיר

  בד"ץ העדה החרדית כלל חברה לביטוח

 יש העתק ללא גוף רבני מוסמך מגדל חברה לביטוח

 יש העתק בד"ץ העדה החרדית מנורה

 יש העתק ללא גוף רבני מוסמך פסגות חברה לביטוח
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 יש העתק בד"ץ העדה החרדית ש. שלמה חברה לביטוח

 יש העתק ללא גוף רבני מוסמך שומרה

 

 עותק בבית הוראה הערות מוסמך מטעםהית"ע  שם החברה
 יש העתק + הית"ע פרטי  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  )משולם אייל(יובלים 

  

 

 עותק בבית הוראה הערות הית"ע מוסמך מטעם שם
 יש העתק + הית"ע פרטי  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  פרידלנד נכסים

 

 

 עותק סעיפים הית"ע מוסמך מטעם שם הבנק

רווחים אפי' לפני ההשקעה.                 ב. חצי מלווה וכולו פיקדון.   א. בד"ץ עדה החרדית אוצר החייל
 יש העתק שותפות בנכסים קיימים.ג. 

רווחים אפי' לפני ההשקעה.                 ב. חצי מלווה וכולו פיקדון.   א. הרב עמר –רבנות ירושלים  איגוד
 יש העתק שותפות בנכסים קיימים.ג. 

רווחים אפי' לפני ההשקעה.                 ב. חצי מלווה וכולו פיקדון.   א. בד"ץ עדה החרדית דיסקונט
 יש העתק שותפות בנכסים קיימים.ג. 

רווחים אפי' לפני ההשקעה.                 ב. חצי מלווה וכולו פיקדון.   א. בד"ץ עדה החרדית )דקסיה(מוניציפאל
 יש העתק שותפות בנכסים קיימים.ג. 

רווחים אפי' לפני ההשקעה.                 ב. חצי מלווה וכולו פיקדון.   א. בד"ץ עדה החרדית הבינלאומי
 העתקיש  שותפות בנכסים קיימים.ג. 

ג. רווחים אפי' לפני ההשקעה. ב. חצי מלווה וכולו פיקדון.   א. הרבנות הראשית הדואר
 יש העתק שותפות בנכסים קיימים.

רווחים אפי' לפני ההשקעה.                 ב. חצי מלווה וכולו פיקדון.   א. עדה החרדית והרב עמר הפועלים
 יש העתק שותפות בנכסים קיימים.ג. 

רווחים אפי' לפני ההשקעה. ב. חצי מלווה וגם כולו פיקדון  א. הרב קוליץ -רבנות ירושלים  יהב
 יש העתק )ללא סעיף הודאה, וללא שלילת מסמכים כראיה(.

רווחים אפי' לפני ההשקעה. ב. חצי מלווה וכולו פיקדון.   א. ללא גוף רבני מוסמך יובנק
 יש העתק )ללא שלילת מסמכים כראיה(

רווחים אפי' לפני ההשקעה.               ב. חצי מלווה וכולו פיקדון.  א. הרב קרליץ ירושלים
 יש העתק שותפות בנכסים קיימים. )ללא שלילת מסמכים כראיה(.ג. 

 לאומי
רווחים אפי' לפני ההשקעה.              ב. חצי מלווה וכולו פיקדון.   א. הרב קרליץ והרב עמר )כולל גם פפר(

 יש העתק שותפות בנכסים קיימים.ג. 

 ר' ניסים קרליץ בי"ד מזרחי טפחות
רווחים אפי' לפני ההשקעה  ב.חצי מלווה וכולו פיקדון.  א.

)בהית"ע הכללי ולא הפרטי(. )ללא סעיף הודאה וללא שלילת 
 מסמכים כראיה(.

 יש העתק

              רווחים אפי' לפני ההשקעה. ב. חצי מלווה וכולו פיקדון.   א. בד"ץ עדה החרדית מסד
 יש העתק שותפות בנכסים קיימים.ג. 

רווחים אפי' לפני ההשקעה.                  ב. חצי מלווה וכולו פיקדון.   א. בד"ץ עדה החרדית מרכנתיל
 יש העתק שותפות בנכסים קיימים.ג. 

                רווחים אפי' לפני ההשקעה. ב. חצי מלווה וכולו פיקדון.   א. בד"ץ עדה החרדית עצמאות
 יש העתק שותפות בנכסים קיימים.ג. 

                 רווחים אפי' לפני ההשקעה. ב. חצי מלווה וכולו פיקדון.   א. בד"ץ עדה החרדית פאג"י
 יש העתק שותפות בנכסים קיימים.ג. 

 

 

 עותק בבית הוראה הערות מטעםהית"ע מוסמך  שם

 יש העתק  גלאט הון כספונט

 יש העתק + פרטי  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  קסלר )מפעיל בכספונט(
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 עותק בבית הוראה עיר כתובת מוסמך מטעםהית"ע  שם החברה
  מודיעין עילית 26אבני נזר  הרב קארפ אקספרס המרות

 יש העתק אשדוד 8הורקנוס  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  גלאט צ'יינג'
 העתק + הית"ע פרטי ירושלים בן יהודה ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  )אשר אייצר( ג'רוזלם צ'יינג'

 העתק + הית"ע פרטי אור יהודה  ברית פנחס נוסח מיוחד –בי"ד  יפתח דרוויס

  מודיעין עילית 11נתיבות המשפט  בפיקוח צמוד הרב אולמן מט"ח כהלכה

  מודיעין עילית 5חפץ חיים  הרב קארפ  מט"ח אמין

 העתק + הית"ע פרטי מודיעין וירו'  ללא גוף רבני מומסך המרותסילבר 

  ירושלים גבעת שאול 1אלקבץ  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  צ'יינג'

 אין העתק גבעתיים 112רחוב קצנלסון   צ'יינג' איילים

 העתק + הית"ע פרטי ירושלים הסניפים 2 ברית פנחס נוסח מיוחד –בי"ד  צ'יינג' הדר

  ירושלים עוזיאל בית וגן  צ'יינג' פדרו

 יש העתק ביתר עילית 21/1הבבא סאלי  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  קעניג שירותים פיננסים

 יש העתק ירושלים רח' חסידי קרלין ללא גוף רבני מוסמך קפיטל

 העתק + הית"ע פרטי נתניה  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  שלום חי צ'יינג'
                                                                                                    

 

 עותק בבית הוראה עיר כתובת הית"ע מוסמך מטעם שם החברה
 יש העתק   ללא גוף רבני מוסמך גי' אם טי טק אינוביישן

 יש העתק ---- ---- נוסח בנק לאומי –בפיקוח  קרדיטק )אי סי פי פיננסים(

CHANGE PLACE )יש העתק ---- ---- נוסח בנק לאומי –בפיקוח  )סי פי אל פיננסים 
 

  

 עותק הערות הית"ע מוסמך שם החברה
 ישראכרט

 רבנות ) אמריקן אקספרס(
 רווחים לפני השקעה.ב. חצי מלווה ופיקדון.   א.
 יש העתק שותפות בנכסיםג. 

 רווחים לפני השקעה.ב. חצי מלווה ופיקדון.   א. הרב ואזנר ורבנות כאל )דינרס(
 שותפות בנכסיםג. 

 יש העתק

 מקס איס פיננסים
  )לאומי קארד לשעבר(

 רווחים לפני השקעה. ב.חצי מלווה ופיקדון.   א.
 +פרטי שותפות בנכסים ג.

     

  

 עותק בבית הוראה הערות הית"ע מוסמך מטעם שם החברה
 יש העתק ניתן לבקש לחתום על הית"ע ברית פנחס בד"ץ העדה החרדית גמ"א ניהול וסליקה

 יש העתק + הית"ע פרטי  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  די.אי.אס קונטו

 ---- אין להם היתר עיסקא היתר עיסקאאין להם  טרנזילה

 יש העתק + הית"ע פרטי  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  יופיי

 יש העתק + הית"ע פרטי  ברית פנחס מיוחד –בי"ד הרב וינד  י.מ. אחים שמואלי
 יעד שיאן

 יש העתק + הית"ע פרטי  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ניהול פרוייקטים ויזמות

 יש העתק  העדה החרדיתבד"ץ  יציל

 יש העתק + הית"ע פרטי  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מאני טיים
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 יש העתק + הית"ע פרטי  ברית פנחס מיוחד –בי"ד הרב וינד  משולם

 יש העתק  הרב צבי יהודה בן יעקב מקסימוס קרדיט

 יש העתק  מכון כתר סילבר א.צ.

 יש העתק + הית"ע פרטי  ברית פנחס מיוחד –בי"ד הרב וינד  פאיימי

 יש העתק + הית"ע פרטי  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  פלא פיי
קשר המרכז הישראלי 

 יש העתק + הית"ע פרטי  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  להוראות קבע

 יש העתק + הית"ע פרטי  ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מ.ה. -קשר פיננסים פאי

 יש העתק + הית"ע פרטי ירושלים 1מונבז  ברית פנחס מיוחד –בי"ד הרב וינד  ש.י אביעד
 

 

 הערות העתק הית"ע מוסמך מטעם שם החברה
  +פרטי ללא גוף רבני מוסמך א.נ. שוהם ביזנס

ראוי לבדוק כל השקעה שאין בה חשש, כמו"כ  יש מכון כתר בי טי בי
 תשלום הריבית רק לאחר השקעה בפועל.

  +פרטי ברית פנחס נוסח מיוחד –בי"ד  די אם סי הומלנד

  יש ללא גוף רבני מוסמך דרך האשראי

 שאין בה חששראוי לבדוק כל השקעה   ללא גוף רבני מוסמך הגשמה

  +פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  הומי משכנתאות חברתיות

 תיווך משכנתאות יש ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  0548526180הלוואה ברגע 

 יש אופני השקעה שהם לא לכתחילה** יש בד"ץ עד"ח והרב דביר וי פיננסי טכנולוגיות )בלנדר(

 שהם לא לכתחילה**יש אופני השקעה  יש בד"ץ עד"ח טריא

 יש אופני השקעה שהם לא לכתחילה** יש ללא פיקוח רבני מוסמך לד אביבים

  +פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  לידר טופ קפיטל

  +פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  ליסקאר ליסינג ומימון

  +פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  מגדלור מוצרים אלטרנטיביים

 )שותפות מוגבלת( +פרטי ברית פנחס מיוחד –בי"ד הרב וינד  קרן השקעות בעסקיםמגדלור 

 יש אופני השקעה שהם לא לכתחילה** יש רבנות פתח תקווה והרב עמר מימון ישיר

  יש ללא גוף רבני מוסמך פמה

 יש לוודא לגבי הגוף המלווה +פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  פריים משכנתאות

  +פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  הקרן להלוואות חברתיות –עוגן 

 כפוף להלכות של היתר עיסקא +פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  קרדיט שופ

 )קרן השקעה( +פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  קרן ווליו

  יש רבנות תל אביב קרן מכבי

 ההלוואות ללא ריבית כלל אין וינד אישור מטעם בי"ד הרב קרן נתן )הלוואות ללא ריבית(

 )שותפות מוגבלת( +פרטי ברית פנחס מיוחד –בי"ד הרב וינד  נדל"ן 2קרן סיגמא סיטי 

  +פרטי ברית פנחס –בי"ד הרב וינד  קרן קוואלטי

 ** היות וההלוואות ניתנות לכל דורש, על כן יש לוודא שההלוואה תינתן או תילקח להשקעה או כנגד נכס
 

 

 הית"ע הבעיות והפתרונות שם הגמ"ח
  ההלוואות ניתנות ללא תמורה וללא התחייבות,  כך שאין חשש ריבית עזר נישואין בית ישראל

  התחייבות,  כך שאין חשש ריביתההלוואות ניתנות ללא תמורה וללא  עזר נישואין מאור עינים
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 הפתרון הבעיה כתובת שם הגמ"ח
 גמ"ח הכללי דבעלז
 )אחיעזר ואחיסמך(

 ברית פנחס –התי"ע נחתם ע"י בית הוראה הרב וינד   אגריפס ירושלים

 ההתנהלות היא בהתאם לתקנון בית ההוראה   גמ"ח חסדי ישראל מודזי'ץ
 כמו"כ נחתם הית"ע

 אין להם פתרון כל אחד צריך לוודא שיש לו לפחות דולר אחד סעיף א' ישיבת מיר ירושלים קופרמן
 הקרן להלוואות –עוגן 

 ללא ריבית
 התי"ע ברית פנחס נחתם ע"י בית הוראה  ירושלים 29רבקה 

 + הית"ע פרטי
 ברית פנחס –התי"ע נחתם ע"י בית הוראה הרב וינד    צדקה וחסד בערד ברדיטשוב

 

  

 הפתרון הבעיה שם הגמ"ח
 גמ"ח מכשירי טנס

0527677803 
 

 יש היתר עיסקא ברית פנחס 

 א'יעויין בסעיף  יד שרה

יש פתרון של הרה"ג ר' ניסים קרליץ שליט"א, שהמשאיל נעשה שותף 
במוצר עם יד שרה כשבסוף ההסכם ישנה אפשרות של חלוקת השותפות 

בגוד או איגוד, או המשך השותפות בתשלום על השימוש בחלק של יד 
 שרה,

 עדיף לציין בהסכם שהכל כפוף לתקנת ר' ניסים קרליץ.
 כף החיים 

 יעויין בסעיף ב' )גמ"ח קופות(
אין התחייבות מצד הגמ"ח לקנות חזרה את הקופות אלא אם כן הם 

 מעוניינים באותו הזמן.
 יש היתר עסקה )ללא גוף רבני מוסמך, יש העתק(  עזר מציון

גמ"ח כלי עבודה, 
שולחנות, ספסלים, 

 לולים, וכדו'.

יעויין בסעיפים 
 א' וב'

ובעלי הגמ"ח אינם משתמשים בצ'יק ברוב הגמחי"ם נותנים צ'יק פיקדון 
כלל, כך שאין כאן הלוואה כלל אלא השאלה, וממילא מותר השימוש 

במוצר, ולא זו בלבד אלא מותר אפילו לקחת תשלום למאחרים להחזיר, 
או תשלום עבור כל יום שימוש, שהרי זה ככל שכירות חפץ, באופנים אלו 

ווי חפץ משומש, ואסור אם נשבר או ניזוק החפץ, ישלם השואל לגמ"ח כש
לשואל להתחייב לשלם במקרה של נזק חפץ חדש, שאחריות זו הופכת את 

 הדבר להלוואה.
 

 

 הפתרון הבעיה שם הגמ"ח

גמ"ח 
 תרופות

בגמ"ח שאינו פרטי אין 
בעיה היות וזו צדקה. 

בגמ"ח פרטי יעויין 
 בסעיף א'

הם בתרופות שגרתיות אין בעיה כשמחזירים אותו כמות, היות ויש ל
מחיר קבוע בשוק, אך כשלמעשה ישנם כל מיני סוגי ויטמינים 

ותרופות נדירות למיניהם שחלקם כלל לא ניתן להשיג בארץ, באופן 
זה הפתרון הוא שימכור בעל הגמ"ח את המוצר במחיר גבוה מהמחיר 

הרגיל של המוצר )אפילו ללא נתינת מעות(. ויעשה תנאי במכירה 
הגמ"ח מוצר זהה באותו סכום ואין זה שיחזור הלוקח וימכור לבעל 

 פסיקה היות ומדובר בסכום גבוה יותר מהמחיר.
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 קרן פנסיה
 פיקוח מטעם שם המסלול הכשר שם החברה

 גלאט הון / עד"ח (2159( / כללית מסלול הלכה )2156איילון מיטב דש פנסיה מקיפה ) מיטב דש

 כהלכהתשואה  (9760מסלול הלכה ) אלטשולר שחם

 העדה החרדית (9984פנסיה מקיפה מסלול הלכה ) הפניקס פנסיה וגמל

 גלאט הון / עד"ח (2173מסלול הלכה ) הראל

 העדה החרדית (2004מסלול הלכה ) כלל פנסיה וגמל

 העדה החרדית (2182מסלול הלכה ) מנורה מבטחים החדשה

 העדה החרדית (2149הלכה )( / משלימה מסלול 2112אישית מסלול הלכה ) מגדל מקפת

 גלאט הון / עד"ח (1709( / פנסיה כללית, הלכה )2074פנסיה מקיפה, הלכה ) פסגות
 

 קופת פנסיונרים
 פיקוח מטעם שם המסלול הכשר שם החברה

 גלאט הון כל המסלול כשר מיטב דש

 גלאט הון / עד"ח (12028/8806מסלול הלכה למקבלי קצבה ) הראל

 העדה החרדית (12176/9650הלכה למקבלי קצבה )מסלול  כלל

 העדה החרדית (8604)פנסיונרים, הלכתי  ( / משלימה8603/12146הלכתי ) אישית, מקפת מגדל מקפת

 העדה החרדית (2212פנסיונרים ) מסלול החדשה מנורה מבטחים

 גלאט הון / עד"ח (1713) הלכה  (  / כללית,12150/1703) הלכתי מקיפה, פסגות

 

 ביטוח מנהלים

 פיקוח מטעם שם המסלול הכשר שם החברה

 גלאט הון / עד"ח (2251מסלול הלכה ) איילון

 העדה החרדית (9591( / מסלול הלכה למקבלי קצבה )9586מסלול הלכה ) הפניקס

 העדה החרדית (177אג"ח מדינה ) הראל

 העדה החרדית (205פרופיל מסלול כהלכה תכלת ) כלל

 העדה החרדית (185מסלול הלכה ) מגדל

 העדה החרדית (181(/ אג"ח מדינה צמוד מדד )180( /אג"ח מדינה )184כהלכה ) מנורה
 

 השתלמות רגילה

 פיקוח מטעם שם המסלול הכשר שם החברה

 העדה החרדית 9676/  9451/  8705/  8703/  8702/  8701 –מסלולים  אינטרגמל

 תשואה כהלכה (1395( / אג"ח ממשלות )12256) השתלמות כהלכה אלטשולר שחם

 העדה החרדית (9528( / מסלול הלכה )715) קצר טווח שקלי מסלול אקסלנס

 גלאט הון / עד"ח (1523מסלול כהלכה ) הראל

 העדה החרדית (1534מסלול הלכה ) כלל

 העדה החרדית (2048מסלול הלכה ) מגדל מקפת

 הון / עד"חגלאט  (768מסלול הלכה ) מיטב דש

 העדה החרדית (1408ישראל ) ממשלת ח"אג מנורה

 גלאט הון / עד"ח (2018פסגות שיא השתלמות מסלול הלכה ) פסגות

 גלאט הון מסלול הלכה יהודית ההשתלמות לעובדי המדינ
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  השתלמות למורים 

 שם החברה שם החברה שם החברה

 המורים "עגור"ארגון  ארגון המורים "עגור" ארגון המורים "עגור"

נפתחה אפשרות למורים 
ומורות גם בשאר החברות 

 ומסלולי ההשתלמות

נפתחה אפשרות למורים ומורות גם בשאר החברות ומסלולי 
 ההשתלמות

נפתחה אפשרות 
למורים ומורות גם 

בשאר החברות 
 ומסלולי ההשתלמות

   

  קופת גמל 

 פיקוח מטעם שם המסלול הכשר שם החברה

 העדה החרדית 9677/  9452/  8699/  8697/  8696/  8695 –תגמולים, מסלולים  אינטרגמל

 תשואה כהלכה (1395אג"ח ממשלות ) אלטשולר שחם

 העדה החרדית (9906) קצר טווח שקלי מסלול אקסלנס

 גלאט הון / עד"ח (1524מסלול כהלכה ) הראל

 העדה החרדית (1533תמר מסלול הלכה ) כלל

 גלאט הון / עד"ח (767הלכתי ) מסלול מיטב דש

 העדה החרדית (9795הלכה ) ( / מסלול1344) ישראל ממשלת ח"אג מסלול )תגמולים ופיצויים(מנורה 

 גלאט הון / עד"ח (2017הלכה ) מסלול גדיש פסגות פסגות
 

 קופת גמל להשקעה
 פיקוח מטעם שם המסלול הכשר שם החברה

 העדה החרדית 7957/  7958/   7961/  7962/  7963 –מסלולים  אינטרגמל

 תשואה כהלכה 12257חיסכון פלוס הלכה  אלטשולר שחם

 העדה החרדית  הראל

 העדה החרדית (7994גמל לעתיד מסלול הלכה ) כלל

 העדה החרדית (7937מסלול הלכתי ) מגדל

 גלאט הון / עד"ח (7863מסלול הלכה ) מיטב דש

 העדה החרדית (8716חיסכון טופ מסלול הלכה ) מנורה מבטחים

 

 תכנית חיסכון

 פיקוח מטעם שם המסלול הכשר שם החברה

 גלאט הון / עד"ח (2251הלכה ) מסלול - יתרון פיננסי /פוליסל איילון

 העדה החרדית (9602אקסלנס ) בניהול הלכה (/ אינווסט9586מסלול הלכה ) הפניקס

 העדה החרדית (9561פאסיבי כללי )( / 177אג"ח מדינה ) הראל

 העדה החרדית (205פרופיל מסלול כהלכה תכלת ) כלל

 העדה החרדית (185מסלול הלכה ) מגדל

 העדה החרדית (181( אג"ח מדינה צמוד מדד )180( / אג"ח מדינה )184כהלכה ) מנורה

 גלאט הון / עד"ח (8573מסלול הלכה ) פסגות
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 פיקוח מטעם שם המסלול הכשר שם החברה

 בד"ץ העדה החרדית (9113(, הלכה )9420(, מוגבר )9414(, בינוני )9421סיכון מועט ) אינטרגמל

 מאושר ע"י הרב מאיר אהרן -לא מפוקח  הלכה אינפיניטי

 תשואה כהלכה (11328הלכה ) שחםאלטשולר 

 בד"ץ העדה החרדית (11335הלכה ) אקסלנס נשואה

 בד"ץ העדה החרדית (11353הלכה ) הלמן אלדובי

 בד"ץ העדה החרדית / גלאט הון (9555הלכה ) הראל

 בד"ץ העדה החרדית (9895הלכה ) מגדל מקפת

 בד"ץ העדה החרדית / גלאט הון (11388הלכה ) מיטב דש

 בד"ץ העדה החרדית (11320הלכה ) מנורה

 בד"ץ העדה החרדית / גלאט הון (11383הלכה ) פסגות

 




