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 הערות גוף מאשר תאריך ההיתר שם החברה

  1ועד ההלכה 20.5.14   לוי השקעות ובנין א. .1

    א. נ. שוהם ביזנס .2

הרב דביר מתאריך  –יש היתר עסקא חדש   15.11.10    אביב אלרון .3
 17.11.14ונספח ועד הלכה מתאריך  12.11.13

  ועד הלכה 4.9.14   אדגר השקעות ופיתוח .4

  ועד הלכה 22.1.15 אדמה פתרונות לחקלאות .5

   31.01.11  אל ישראל נכסים-אדרי .6

אוצר השלטון המקומי הוא שמו הקודם של  בד"ץ 1.06.03 אוצר השלטון המקומי .7
 ראה להלן בנק דקסיה ישראל.

 חתומה גם על היתר עסקא אישי ועד הלכה 22.9.16 אורן השקעות )א.א.א.( .8

 נוסח היתר עסקא רגיל מכון כת"ר.  13.12.15 אזורים .9

   19.11.14 אחוזת בית רעננה .10

   ז סימן תשמ אחים נאוי .11

  וע"פ בד"ץ ו תשעבכט כסל איי. אם. אי עזר חברה לביטוח .12

  בי"ד רבנות ת"א ג אב תשמ"ז איי. בי. איי  .13

של  20.8.14יש היתר עסקא קודם מתאריך   29.9.14 איי. די. או. גרופ .14
 ועד הלכה

  הרב דביר יח כסלו תשעא  די.  איי חברה לביטוח איי. .15

   ז סיון תשמ  חברה לאחזקות .. די. בייאי .16

ועד הלכה מתאריך  –יש היתר עסקא חדש   יח אייר תשד"מ  חברה לפיתוח .. די. בייאי .17
2.6.14 

 קיים היתר נוסף באנגלית  כ תמוז תשסח   בנק Swiss.. די. בייאי .18

  בד"ץ 2וע"פ יב טבת תשס"ט  איילון אחזקות .19

  וע"פ בד"ץ יב טבת תשס"ט פיננסיםפתרונות איילון  .20

 קיים היתר ישן ללא תאריך וע"פ בד"ץ יב טבת תשס"ט חברה לביטוח איילון .21

   התקבל אלול עב סלאינדקס תעודות  .22

  מכון כתר 11.1.15 אינטגריטי ניהול השקעות .23

  בד"ץ טו כסלו תשע"ז אינטרגמל .24

  ועד הלכה כא אייר תשע"ו קווי זהב –אינטרנט גולד  .25

  בי"ד רבנות ת"א ט"ז אב תשס"ז ם יאיפקס קופה לתגמול  .26

  בי"ד רבנות ת"א ט"ז אב תשס"ז קרן השתלמות איפקס .27

   אב תשס"ו כ"ב אלביט הדמיה .28

ועד הלכה מתאריך  –יש היתר עסקא חדש   23.10.12נתקבל  אלבר שרותי מימונית .29
 יח סיון תשע"ד

  הרב דביר כח שבט תשע"ה אלדן תחבורה .30

  וע"פ בד"ץ י"ד אב תש"ע קרנות נאמנות אלומות ספרינט .31

 חוסר בחתימות וע"פ בד"ץ י"ד אב תש"ע  אלומות ספרינט תיקי השקעות .32

  הרב דביר 8.1.14 קפיטלאלומי  .33

קיים היתר קודם ללא תאריך התקבל ב   ד תמוז תשעא ישראל אלון אחזקות ברבוע כחול .34
 21.03.13. נחתם היתר נוסף ב 4.11.10

  ר אליהו הישריק ז אב תשס"ד אלטשולר שחם .35

  הרב דביר ל כסלו תשע"ד חזקותאאלקו  .36

  הרב דביר 17.6.14 אלקטרה .37

 נוסח הרב דביר  כסלו תשע"דטז  אלקטרה נדל"ן .38

 נוסח מכון כתר  20.6.16 א. נ. שוהם ביזנס .39

 הרב קרליץ –נוסח הועד להשקעות כשרות   20.6.16 אנגל משאבים ופיתוח .40

 נוסח הרב דביר  18.02.13 חדש –אנלייט  .41

 בנפרד.חברות הבת חתמו בפנינו שלשת כל  מכון כתר ט ניסן תשע"א כולל שלושת חברות הבת אנליסט .42

                                                        
 ועד ההלכה להשקעות וקרנות שע"י דייני ביה"ד הרב קרליץ 1

 ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסיים ע"י בד"ץ העדה החרדית ירושלים 2
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תעודה מרבנות תל אביב )הרב אריה לוין(   תשע"ה אפסילון .43
 שהחברה חתמה על היתר עסקא כדין וכדין

בתאריך כא חשון תשעג נחתם היתר נוסף  הרב בני לרר ב אב תשס"ג אפריקה ישראל להשקעות ובנותיה .44
 באישור וע"פ בד"ץ

  וע"פ בד"ץ כא חשון תשעג אפריקה ישראל מגורים .45

בתאריך כא חשון תשעג נחתם היתר נוסף   2.01.11התקבל  אפריקה ישראל נכסים  .46
 באישור וע"פ בד"ץ

  וע"פ בד"ץ כא חשון תשעג אפריקה ישראל תעשיות .47

  ועד הלכה ט שבט תשע"ה אקויטל .48

  וע"פ בד"ץ כד ניסן תשע"ד אקסטל לימיטד .49

  בד"ץ  העדה ט כסלו תשסח אקסלנס נשואה .50

  וע"פ בד"ץ כו אלול תש"ע גמל ופנסיהנשואה  אקסלנס  .51

 קיים היתר נוסף  ב כסלו תשסו וע"פ בד"ץ כו אלול תש"ע השקעותנשואה אקסלנס  .52

  וע"פ בד"ץ כו אלול תש"ע מוצרים פיננסייםנשואה אקסלנס  .53

  וע"פ בד"ץ כו אלול תש"ע  ניהול השקעותנשואה אקסלנס  .54

  וע"פ בד"ץ ב אב תשס"ח קרנות נאמנותנשואה ניהול אקסלנס  .55

  וע"פ בד"ץ כו אלול תש"ע שרותי בורסהנשואה אקסלנס  .56

  וע"פ בד"ץ כו אלול תש"ע אקסלנס קרנות נאמנות .57

  הרב דביר ב' תמוז תש"ע אקספרט פיננסיים .58

 כח אדר תשע"ה אריאל ק. ל. יזמות ופיתוח עסקי בע"מ .59
19/3/15 

  מכון כתר

 טו אייר תשע"ה אשדר חברה לבניה .60
3/5/15 

 3.5.15ועד הלכה מתאריך  –קיים נספח  דבירהרב 

 1.6.15קיים נספח ועד הלכה מתאריך  הרב דביר 16.9.2014 אשטרום נכסים .61

 כ אייר תשע"ד אשטרום קבוצה .62
20/5/14 

 1.6.15קיים נספח ועד הלכה מתאיך  הרב דביר

  הרב דביר יד טבת תשע"ד לאג"ח בלבד –בזן  .63

   כה טבת תשנב בזק .64

  ועד הלכה כב אדר ב תשעד קומיוניקיישנסבי  .65

   29.4.14 בי. ג'י. איי השקעות .66

   11.05.06 ביג .67

 –. קיים נוסח חדש ללא חותמת הרב דביר  3.12.12 ביטוח ישיר השקעות פיננסיות .68
 27.7.14ועד הלכה מתאריך 

  הרב דביר ז אב תשע"ד בית הזהב .69

הרב י. גערליצקי  ניסן תשסח במברגר רוזנהיים .70
 והרב מ. פ. זנדר

היתר העסקא כולל את חברת הבת 
 פרופימקס

 קודם בשנת תשנ"ד וכןהיתר עסקה קיים  בד"ץ העדה כב טבת תשס"ו בנק אגוד .71
תשס"ז באישור ביה"ד  תאריך כ' כסלומ

 הרבני הגדול )הרב עמאר(

  בד"ץ העדה יד טבת תשע"ב בנק אוצר החייל .72

 נוסף כו שבט עאהבד"ץ חתם היתר   8.01.81 בנק בינלאומי .73

  בד"ץ העדה י אדר א תשע"ד הנפקות -בנק בינלאומי  .74

  בד"ץ העדה ד אב תשלח בנק ברקליס דיסקונט .75

הבד"ץ החתים עוד היתר בכ תמוז תשנו   תש"מ  בנק דיסקונט .76
 והיתר נוסף בכו טבת סו

 ".אוצר השלטון המקומיבעבר נקרא הבנק " בד"ץ 1.06.03 בנק דקסיה ישראל  .77
על פי מכתב ממנהל היחידה המשפטית חל 

עסקה הן על הבנק והן על חברת הבת ההיתר 
 להלן – שלו דקסיה ישראל

 יש היתר עסקא חדש מתאריך ו אדר א תשעד

יש היתר עסקא חדש מתאריך יט ניסן תשעה  הרב הרצוג כד כסלו תשיד בנק הדואר .78
 באישור בי"ד הרה"ר ירושלים )הרב דוד לאו(

   ב' אלול תשמא המאוחד בנק המזרחי .79

 כה חשון תשע"ד מזרחי טפחות הנפקות .80
29.10.13 

  

 תשמ"ה , ופועלים הנפקותבנק הפועלים .81
 

בתאריך טו סיון תשסו נחתמו שלשה  רבנות ת"א
היתרים נוספים האחד על ידי ביה"ד הרבני 
הגדול )הרב עמאר( ושנים על ידי  בד"ץ 

  .העדה

  הרב יצחק קוליץ תשמח טז תמוז בנק יהב לעובדי המדינה .82
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  בי"ד הרב קרליץ כג אייר תשנו בנק ירושלים .83

בח אלול תשד"מ נחתם היתר נוסף על ידי  בד"ץ העדה תשלו בנק לאומי  .84
בי"ד רבנות ת"א הרב דיכובסקי ובה' טבת 
תשסט נחתם היתר נוסף ע"י בי"ד הרב 

 קרליץ

  בד"ץ העדה י סיון תשסט בנק מסד .85

הבד"ץ החתים עוד היתר יז אלול נו והיתר  בד"ץ העדה כב תמוז תשנג בנק מרכנתיל דיסקונט .86
 נוסף בי"א אייר תשסז

 ביז אלול ההיתר אושר גם ע"י הבד"ץ  הרב דביר יז כסלו תשסה בנק עצמאות  .87

ב יז כסלו תשסה נחתם היתר נוסף ע"י הרב  לא זוהה –בי"ד  טו טבת תשד"מ בנק פועלי אגודת ישראל .88
 ע"י הבד"ץדביר אשר אושר 

בט"ו בשבט תשסט נחתם היתר נוסף ע"י 
 הבד"ץ.

  בד"ץ העדה כא כסלו תשמ בר יציב קופות גמל .89

   חכז אב תשס" בריטיש ישראל .90

 נוסח השטר הועד להשקעות הרב קרליץ  6.3.16 ברן .91

קיימים שני היתרי עיסקה כאשר אחד נראה   יט אב ת ותיקה גילעד קרן פנסיה  .92
 תאריך. ישן מאד. בשניהם אין

  וע"פ בד"ץ יט אב תשסט יפהגילעד קרן פנסיה מק .93

  הרב דביר 29.01.12 גירון פיתוח ובניה .94

  הרב דביר יד כסלו תשעא גלובל כנפיים ליסינג  .95

נחתם היתר עסקא נוסף של ועד הלכה   27.04.06 ד. רוטשטיין חברה לבניה ונכסים .96
 בתאריך כ שבט תשעה

  ר אליהו הישריק תשנ"ה גמלדברת שרם ושות' ניהול קופות  .97

בתאריך יג כסלו תשע"ג  נחתם היתר נוסף   כ"ד כסלו תשעא דה לסר גרופ לימיטד .98
 באישור וע"פ בד"ץ

)צ"ע אם תקף  דור אלון אנרגיה בישראל .99
 לאג"ח(

21.03.13   

 ח' שבט תשסכ  דיסקונט השקעות .100
27.1.2008 

הרב דביר ובי"ד 
 הרב קרליץ

ועד ההלכה,  –נחתם היתר עסקא נוסף 
 27.7.14בתאריך 

   כה אייר תשעא דלק ישראל .101

  וע"פ בד"ץ כא חשון תשע"ג דניה סיבוס .102

  וע"פ בד"ץ כט כסלו תשעב דקלה חברה לביטוח .103

 בנק דקסיה ישראל –ראה הערה לעיל  בד"ץ 1.06.03 דקסיה ישראל הנפקות .104
 יש היתר עסקא חדש מתאריך ו אדר א תשעד

  בד"ץ העדה תשס"חיט סיון  הדס ארזים .105

המכון מחזיק בעמוד ראשון בלבד ללא   2008נתקבל ב  הדס תעודות סל .106
חברות שונות  5תאריך. ההיתר מתייחס ל 

 מבית הדס תעודות סל

 חתומות גם על היתר עיסקא אישי ברית פינחס 29.11.16 הוט וחברות הבת  .107

   א כסלו תשס"ה החברה המרכזית לשרותי בורסה .108

  וע"פ בד"ץ יא אב תש"ע סוכנות ביטוח פתרונותהירשוביץ  .109

  מכון כתר ג' תשרי תשעג הכשרה חברה לביטוח .110

   התשנא ח' אדר  הכשרת הישוב החזקות ביטוח .111

  וע"פ בד"ץ יט סיון תשעג הלמן אלדובי ניהול תיקים מוסדיים .112

  וע"פ בד"ץ יט סיון תשעג הלמן אלדובי סוכנות לביטוח פנסיוני .113

  וע"פ בד"ץ יט סיון תשעג עציוני ניהול תיקיםהלמן אלדובי  .114

  וע"פ בד"ץ יט סיון תשעג הלמן אלדובי פיננסים .115

  וע"פ בד"ץ יט סיון תשעג הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה .116

  וע"פ בד"ץ כז ניסן תשע (1הפניקס החזקות )פניקס  .117

ו/או הדר   הפניקס הישראלי חברה לביטוח .118
 חברה לביטוח

  הרב קרליץ בי"ד כו שבט תשסד

  וע"פ בד"ץ כז ניסן תשע הפניקס השקעות ופיננסים .119

  וע"פ בד"ץ כט כסלו תשעב הראל גלעד  ניהול קרנות פנסיה .120

  וע"פ בד"ץ כט כסלו תשעב הראל גמל והשתלמות .121

  וע"פ בד"ץ כט כסלו תשע"ב הראל השקעות בביטוח .122

נחתם היתר נוסף בתאריך כט כסלו תשעב   א אדר א תשס"ג הראל חברה לביטוח  .123
 באישור וע"פ בד"ץ
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  וע"פ בד"ץ כט כסלו תשע"ב הראל מימון והנפקות .124

  וע"פ בד"ץ כט כסלו תשעב הראל עתידית קופות גמל .125

    

  מכון כתר ד אייר תשע"ד הראל פיננסים .126

 07.11.07התקבל בתאריך  הרה"ר ת"א לא ברור שוקי הוןהראל  .127

  כתרמכון  11.1.15 וולת'סטון נדל"ן .128

  הרב דביר יא אדר תש"ע וילאר אינטרנשיונל .129

   יא אב תשע"ה ויקטורי רשת סופרמרקטים  .130

ועד ההלכה  –נחתם היתר עסקא חדש   13.03.08 חברה לנכסים ובנין .131
 13.11.14בתאריך כ חשון תשעה 

  הרב קרליץ ו' אב תשנ"ט חברת החשמל .132

  העדהבד"ץ  יג חשון תשע"ג חזיון יזום והשקעות במקרקעין .133

ועד ההלכה  –נחתם היתר עסקא חדש   28.02.11 חלל תקשורת .134
 בתאריך ח אב תשע"ד

   15.7.14 חנן מור אחזקות .135

 14.6.16חתמה גם על ה"ע אישי בתאריך  ועד הלכה 13.5.14 טאואר סמיקונדקטור .136

   ניסן תשל"טו  טבע .137

  וע"פ בד"ץ כט ניסן תש"ע טמפו משקאות .138

  וע"פ בד"ץ תש"ע כט ניסן טמפו תעשיות בירה .139

ה' אדר ב  טפחות בנק משכנתאות לישראל .140
 תשל"ח

נחתם היתר נוסף בי"ג כסלו תש"ס באישור  בד"ץ העדה
 הרב דביר בד"ץ העדה

   ט שבט תשע"ה י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקסלפוריישין  .141

 ההיתר של הרב דביר  1.03.11 יוניטרוניקס .142

   כ שבט תשע"ג יופיי פיננסים  .143

ט"ז שבט  לפידותילין  .144
 תשע"ב

  

בד"ץ בני ברק  כה אדר ב תשסח ירושלים מימון והנפקות  .145
 )הרב קרליץ(

 

ביה"ד הגדול  כו שבט תש"ע ישראכרט .146
 הרב עמאר

 ההיתר מתייחס גם לחברות הבאות:
יורופיי )יורוקארד(, אמינות, פועלים 

אקספרס, ישראכרט נכסים וישראכרט 
 מימון

ההיתר חסר חתימה. בד"ץ החתים היתר  בד"ץ העדה טז אלול תשסה ניו יורקישראל דיסקונט בנק אוף  .147
 נוסף באנגלית בכו טבת תשסו

ההיתר של הרב דביר. חתום בשרבוט בלבד.   28.01.13 ישראל מנדלסון הספקה טכנית .148
 חסר שם החותם, תפקידו, וחותמת החברה.

החברה  7.2.13נוסף בתאריך נחתם היתר   2.05.06 ישראל קנדה )בעבר פאנגאיה נדל"ן(  .149
החליפה את שמה ל"ישראל קנדה" בתאריך 

25.4.13 

ועד הלכה בתאריך  –נחתם היתר עסקא חדש   יז טבת תש"ן ישרס חברה להשקעות .150
 כז סיון תשע"ו

   24.01.08 כור .151

רק לאג"ח שהונפק  –כימיקלים לישראל  .152
 בתאריך כה אדר ב תשעו

מתייחס לאג"ח נוסח מכון כתר. ההיתר   4.4.16
מהתאריך הנקוב בלבד. בשאר עסקי החברה 

 עלול להיות חשש איסור ריבית.

ועד הלכה בתאריך  –נחתם היתר עסקא חדש   15.5.05 כלכלית ירושלים  .153
12.9.16 

מצורף להיתר נספח השתתפות בנכסים   יא טבת תשס"ח כלל גמל .154
מותרים ההיתר אושר בביה"ד הרב קרליץ 

לפירוט מסלולים ניסן תשע  בנוסף 
 המאושרים עבור כלל גמל וכלל פנסיה

נחתם היתר נוסף  ט"ז כסלו תשע"א ע"י   ט שבט תשמ"ג כלל חברה לביטוח .155
 וע"פ בד"ץ

   3.08.08 מימון אשראי צרכני כלל .156

  וע"פ בד"ץ יח אדר ב ע"א כלל פיננסים .157

נחתם היתר נוסף ביח אדר ב תשע"א ע"י   תשס"ד כלל פיננסים בטוחה .158
 וע"פ בד"ץ

  וע"פ בד"ץ יח אדר ב ע"א ניהול קרנות נאמנות כלל פיננסים .159

  וע"פ בד"ץ טז כסלו תשעא כלל פנסיה וגמל .160

הרב דביר ובי"ד  9.04.08 כלל תעשיות .161
 הרב קרליץ
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כלמוביל פתרונות מימון / כלמוביל פתרונות   .162
 מימון לרכב

  מכון כתר כא סיון תשע"ד

 אין / -כלמוביל / כלמוביל טרייד  .163
 כלמוביל ביטוח סוכנות לביטוח

  מכון כתר יד אלול תשע"ד

הרב דביר מתאריך ה  –יש היתר עסקא קודם  הרב דביר 19.11.13 כנפים החזקות  .164
 שבט תש"ע

ביה"ד חיפה  ל אב תשסג רטיסי אשראי לישראל )כאל(כ .165
 הרב צבי בן יעקב

לבד"ץ זכרון נחתם היתר נוסף מא' אדר ב סה 
 מאיר

מכון כלכלה ע"פ  חסר לאומי קארד .166
 ההלכה רב דביר

 03.09.12התקבל במכון כתר ב 

 כח אדר תשע"ה לבקוביץ החזקות בע"מ .167
19/3/15 

  מכון כתר

  בד"ץ העדה יז אלול תשסט 18ליסוב גרוזנברג  .168

ביה"ד ת"א הרב  יא טבת תשסח מאגר וסחר )דולר( .169
 צבי בן יעקב

 

נחתם היתר נוסף בתאריך יח אדר תשע"א   כסלו תשסזט  מט"ח  מבט .170
 ע"י וע"פ בד"ץ

נחתם היתר נוסף בתאריך יח אדר תשע"א   ט כסלו תשסז מבט מדדים .171
 ע"י וע"פ בד"ץ

נחתם היתר נוסף בתאריך יח אדר תשע"א   ט כסלו תשסז מכשירים פיננסים מבט .172
 ע"י וע"פ בד"ץ

נוסף בתאריך יח אדר תשע"א נחתם היתר   ט כסלו תשסז סל בינלאומי מבט .173
 ע"י וע"פ בד"ץ

נחתם היתר נוסף בתאריך יח אדר תשע"א   ט כסלו תשסז תעודות חו"ל מבט .174
 ע"י וע"פ בד"ץ

נחתם היתר נוסף בתאריך יח אדר תשע"א   ט כסלו תשסז תעודות סל מבט .175
 ע"י וע"פ בד"ץ

 נוסח השטר הועד להשקעות הרב קרליץ  9.5.16 מבני תעשיה .176

נערך היתר עסקה נוסף עבור מסלולים   כ אדר א תשס"ה חברה לביטוחמגדל  .177
 כשרים בטז חשון תשע"א ע"י וע"פ בד"ץ

  וע"פ בד"ץ כא אלול תשע"א וגמל מקפת פנסיה מגדל  .178

   א כסלו תשס"ה (1998ניהול נכסים וני"ע )מגדל  .179

   כ אדר א תשס"ה מגדל ניהול קרנות פנסיה .180

   כסלו תשס"הב  עלומים בית השקעותמגדל  .181

   ב כסלו תשס"ה פורקס שרותי מט"חמגדל  .182

   ג כסלו תשס"ה קרנות נאמנותמגדל  .183

   ד כסלו תשס"ה שוקי הוןמגדל  .184

   21.03.13 מגה קמעונאות .185

  וע"פ בד"ץ יב טבת תשס"ט מגן ניהול קרנות פנסיה .186

ר ובאישנחתם היתר נוסף בה' שבט תשע"ג  הרב שלמה גורן כד שבט תש"ם מדינת ישראל .187
 הרה"ר לישראל

  בד"ץ העדה כו שבט תשע"א מודוס סלקטיב  .188

למיטב היה היתר עסקה מתאריך כח ניסן  הרב דביר כט תמוז תשע"ג גמל ופנסיה דשמיטב  .189
 תש"ע ועם המיזוג עם דש נחתם היתר נוסף

 כג אדר תשס"ז (2006מימון ישיר מקבוצת ישיר ) .190
13/3/2007 

הרב חיים עזריה 
 פ"תרבנות –פיג'ו

 

החברה שינתה שמה לאדמה. יש היתר  הרב דביר 12.01.09 מכתשים אגן .191
 עסקא חדש. ראה לעיל חברת אדמה

 טו כסלו תשע"ד מליסרון .192
18.11.13 

  

  וע"פ בד"ץ כט כסלו תשעב מנוף ניהול קרנות פנסיה .193

   ז כסלו תש"נ מנורה חברה לביטוח .194

  וע"פ בד"ץ כב תמוז תש"ע ביטוח מנורה מבטחים  .195

  וע"פ בד"ץ כב תמוז תש"ע גמלמנורה מבטחים  .196

  וע"פ בד"ץ כב תמוז תש"ע החזקות מנורה מבטחים .197

  וע"פ בד"ץ כב תמוז תש"ע פנסיה מנורה מבטחים .198

 –ועד ההלכה  23.12.14 מנרב אחזקות .199
 הרב קרליץ

 

ביה"ד ת"א הרב  יא טבת תשס"ח מצבור וסחר )אינדקס(  .200
 צבי בן יעקב
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אותו תאריך נחתמו שני היתרים בנוסחים   ד תשרי תשס"ד קרנות פנסיהניהול  מקפת החדשה .201
 שונים.

   6.4.08 נטויז'ן .202

   1.4.08 נייר חדרה .203

   21.03.13 נעמן גרופ .204

   ט שבט תשע"ה נפטא .205

  ועד הלכה 27.10.13 נצבא אחזקות .206

ועד הלכה בתאריך  –נחתם היתר עסקא חדש   יח אדר תש"ע נתנאל גרופ .207
 11.6.14יג אייר תשע"ד 

 –ועד ההלכה  יא סיון תשע"ד סאטקום מערכות .208
 הרב קרליץ

 

 חתומה גם על היתר עסקא אישי ועד הלכה 3.1.17 סאמיט אחזקות נדל"ן  .209

                     בד"ץ העדה 25.5.83 סהר חברה לביטוח .210

   יא טבת תשע"ו סופרגז  .211

  בי"ד הרב קרליץ טז אייר תשנ"ט סלקום .212

  וע"פ בד"ץ יב טבת תשס"ט ניהול קרן פנסיה  -ספרינג  .213

  הרב דביר 2.9.09 סקיילקס .214

 בכותרת מופיע הילת שוהם  20.01.10התקבל  פאלאס תעשיות )פי. איי.( .215

החברה  7.2.13נחתם היתר נוסף בתאריך   11.05.06 פאנגאיה נדל"ן .216
החליפה את שמה ל"ישראל קנדה" בתאריך 

25.4.13 

ועד הלכה בתאריך  –נחתם היתר עסקא חדש  הרב דביר 26.01.10 פז חברת נפט .217
10.11.13 

  בד"ץ העדה כב סיון תשס"ה םפזגז ירושלי .218

  ועד הלכה 08.05.13 פלסטו שק .219

  הרב עמאר יח טבת תשס"ז פסגות אופק בית השקעות .220

   יב ניסן תשס"ו פרטנר .221

  הרב דביר כח תמוז תשע"א פריזמה .222

 נוסח ההיתר של הרב דביר  12.4.11התקבל  פרשובסקי השקעות ובנין .223

 מכון כתר –נוסח היתר מהודר   17/2/2016 נכסים )אירופה( בע"מ פתאל .224

  בד"ץ העדה יז אדר א תשנ"ז ציון חברה לביטוח .225

 נוסח ההיתר של מכון כתר  יב שבט תשעג צ.מ.ח המרמן .226

  וע"פ  העדה כו אלול תש"ע ק.ס.ם תעודות סל אחזקות .227

   28.11.07 קבוצת דלק .228

   ב"סיון תשסג  קרדן .229

  הלכהועד  ד"אלול תשעיט  ישראל קרדן .230

  הלכהועד  ד"אלול תשעב  ן"לנדקרדן  .231

  הלכהועד  ד"אב תשעטו  רכבקרדן  .232

   ו אדר תשס"ו .N.Vקרדן  .233

  וע"פ בד"ץ כט כסלו תשעב קרן החסכון לצבא הקבע .234

חברה  –קרנות השתלמות למורים וגננות  .235
 מנהלת

  הרב דביר יא אדר תשע"ה

השתלמות למורים תיכוניים קרנות  .236
 חברה מנהלת –סימינרים ומפקחים

  הרב דביר יא אדר תשע"ה

  ועד הלכה 8.9.15 קרסו מוטורס .237

   21.03.13 )צ"ע אם תקף לאג"ח( רבוע כחול נדל"ן .238

   יא כסלו תשע"א רוזבאד נדל"ן  .239

  הרב אריה דביר י' אייר תשסח  רמי לוי .240

 השטר הועד להשקעות הרב קרליץנוסח   2.11.15 רמי לוי תקשורת  .241

  ועד הלכה 20.10.14 רפק תקשורת ותשתיות  .242

   29.9.14 רציו חיפושי נפט  .243

ועד הלכה בתאריך  –נחתם היתר עסקא חדש   כח אדר ב' תש"ל שופרסל .244
20.10.13 

  הרב דביר י תמוז תש"ע שחרית הנפקות .245
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  הרב דביר י תמוז תש"ע הנפקות תפעול שחרית .246

  הרב דביר י תמוז תש"ע הוןשוקי  שחרית .247

  הרב דביר י תמוז תש"ע שוקי הון תפעול שחרית .248

   2015//29/7 שפיר הנדסה ותעשיה  .249

  וע"פ בד"ץ יב כסלו תשע תכלית גלובל .250

  וע"פ בד"ץ יב כסלו תשע .אסיאן.אי תכלית דולר .251

  וע"פ בד"ץ יב כסלו תשע דולר עולמי תכלית .252

  וע"פ בד"ץ יב כסלו תשע מורכבות תכלית .253

  וע"פ בד"ץ יב כסלו תשע  מטבעות תכלית .254

  וע"פ בד"ץ יב כסלו תשע תכלית מכשירים מורכבים .255

  וע"פ בד"ץ יב כסלו תשע תכלית מכשירים פיננסיים .256

  וע"פ בד"ץ יב כסלו תשע תעודות סל תכלית .257

  בד"ץ העדה ו שבט תשמ"א תנובה .258

 


