
בס"ד                                                                

       
                                                                                        אדר תשפ"ב  

  

  
   S&P500 הננו לאשר כי המסלולים מחקי מדד

בקרן הפנסיה, גמל, גמל להשקעה, השתלמות, פוליסת חסכון  

עומדים תחת פיקוחינו החל מאדר תשפ"ב  

  

דרכי התנהלות הכספים לובנו ונחקרו היטב, והכל נעשה בהכוונת גדולי הדור מרנן 

הגרי"ש אלישיב, הגר"נ קרליץ, הגר"ש וואזנר זצוק"ל, ויבלח"ט הגר"מ שטרנבוך 

והגר"ד לנדו שליט"א.  

  

  

  

נ"ב תוקף התעודה עד ניסן תשפ"ג  

  

  

Dummy Text



בס"ד                                                                

       
                                                                                       אדר  תשפ"ב  

  
הננו לאשר כי קרנות מחקות מדד דלהלן של  

      חברת 

הראל ביטוח מסלול מחקה מדד  s&p 500 מסלול מספר 13434 

הראל גמל להשקעה מסלול מחקה מדד  s&p 500 מסלול מספר 13414  

הראל גמל מסלול מחקה מדד  500s&p מסלול מספר 13501  

הראל השתלמות מסלול מחקה מדד s&p 500 מסלול מספר 13502  

הראל פנסיה כללית מסלול מחקה מדד s&p 500 מסלול מספר 13424  

הראל פנסיה מסלול מחקה מדד s&p 500 מסלול מספר 13415  

עומדות תחת פיקוחינו   

והם מהודרים לפי כל שיטות הפוסקים.  

דרכי התנהלות הכספים לובנו ונחקרו היטב, והכל נעשה בהכוונת גדולי הדור 

מרנן הגרי"ש אלישיב, הגר"נ קרליץ, הגר"ש וואזנר זצוק"ל, ויבלח"ט הגר"מ 

שטרנבוך והגר"ד לנדו שליט"א.  

מול הבנקים שמופקדים הכספים  במסלול זה נחתם 

  

נ"ב תוקף התעודה עד ניסן תשפ"ג  



  

 S&P 500 הראל  השתלמות מסלול מחקה מדד

מסלול מספר  13502 

 

 

 

 

 

 

 

 

עומד תחת פיקוח הלכתי מטעם בד"ץ העדה החרדית ירושלים  

וקיבל אישור ע"י ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים  
 

אפיקי ההשקעות ואחזקות המסלול נבדקו ואושר ו 

ע"י ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים ואין למשקיע במסלול הנ" ל 

כל חשש איסור תורה כגון איסור ריבית, חילול שב"ק, חמץ בפסח וכו' . 

פעילות המסלול עומדת תחת פיקוח הלכתי מתמיד, לשמירה והקפדה על כל הנ" ל 

 
תוקף התעודה עד יום א' בכסלו תשפ" ד 

ובעה"ח היום כ"ט בחשון תשפ"ג 

 
 

 

וזאת לתעודה כי מסלול ההשקעה דלהלן     וזאת לתעודה כי מסלול ההשקעה דלהלן                                     

  

ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים 
שע"י בד"ץ העדה החרדית י-ם 

בניני זופניק רח' שטראוס 26א',ירושלים טל.02-6700260 פקס.02-6233892 
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