שמירת שבת בחברות במדד ת"א 100
לפניך רשימת חברות בהן נבדק חילול השבת הנעשה על ידי החברות הגדולות במשק הנסחרות בבורסה
במסגרת מדד ת"א .100
הקריטריונים לבניית רשימה זו עוצבו בהדרכתו של הרב יעקב אריאל שליט"א רבה של רמת גן.
לדבריו אסור להשקיע בחברה אם מתקיימים בה אחד או יותר מהתנאים הבאים:
 חברה שחלק מסניפיה ,הקניונים שברשותה או מפעלים שבבעלותה פתוחים בשבת.
 חברה שהינה בעלת שליטה או אחזקה ניכרת בחברה המחללת שבת כנ"ל.
 חברה המחזיקה מלונות המופעלים בשבת על ידי יהודים באופן אסור.
 חברה המשכירה חנויות שאינן כשרות או שפתוחות בשבת.
 חברה העוסקת בהפקת נפט ובבעלות על שדה נפט פעיל תוך חילול שבת ע"י יהודים.
 חברה הקונה ומשווקת חומרי גלם או מוצרים שידוע לכל שיוצרו בשבת על ידי יהודים.
עם זאת לדברי הרב אריאל ההשקעה מותרת בחברות בהן מתקיימים אחד או יותר מהתנאים הבאים:
 החברה עושה מאמץ אמיתי לצמצם את חילולי השבת בעסקים שבבעלותה
 החברה נותנת בשבת תמיכה טכנית בלבד.
 חברה המספקת שירותי תקשורת שעשויה להיות כרוכה בפיקוח נפש.
 חברה העוסקת בנושאי בטחון פנים אשר עשוי להיות כרוך בפקוח נפש.
המידע אודות החברות נאסף באתרים שונים במרשתת ול כן יתכנו בו שינויים ושגיאות ואיננו אחראיים על
נכונותו .אנחנו מבקשים מכל אדם שיש בידו מידע השונה לדעתו ממה שמופיע ברשימה זו שיודיענו ונבדוק
את המידע .במידה ויתברר כי טעינו בהכללת חברה או בהשמטתה מהרשימה אנו נשתדל לתקן זאת
בהקדם .בהקשר זה נציין "לטוב" את האתר הנקרא "פתוח בשבת" ( )www.shabatopen.co.ilהמספק מידע
רב ונגיש אודות חנויות חברות ובעלי מקצוע המחללים שבת ובאמצעותו ניתן להמנע מהנאה ותמיכה
בחילול שבת.
הערה
רשימה זו מתייחסת לנושא חילול השבת בלבד .חלק מן החברות אשר מופיעות ברשימה זו אינן חתומות
על היתר עסקה וההשקעה בהן עשויה להיות בעייתית מצד הלכות ריבית .מידע אודות חשש ריבית
בחברות הגדולות במשק מופיע ברשימה נפרדת באתר זה.
מצב שמירת שבת


שם החברה
כלל עסקי ביטוח

מצב שמירת שבת


שם החברה

אבוג'ן



לאומי



אבנר



לייבפרסון



אגוד



מבטח שמיר



אופקו



מבני תעשיה



אורמת תעשיות



מגדל חברה לביטוח



אי.די.או גרופ



מג'יק



אי.די .אי חברה לביטוח



מזור רובטיקה



אי.די.בי פתוח



מזרחי טפחות



איזיצ'יפ



מטריקס



איירפורט סיטי



מיטרוניקס



איתוראן



מיטב דש



אבגול

אלביט מערכות



מליסרון



אלוט תקשורת



מנורה מבטחים החזקות



אלון רבוע כחול



נובה



אלוני חץ



נורסטאר



אלקו אחזקות



נייס



אלקטרה



נכסים ובנין



אמות השקעות



נפטא



אסם



נצבא



אפריקה ישראל



סאמיט



אפריקה נכסים



סאפיינס



אקויטל



סיליקום



אשטרום נכסים



סלקום



בזן



עזריאלי קבוצה



בזק



פ.י.ב.י אחזקות



בי קומיוניקישנס



פועלים



ביג



פוקס



ביטוח ישיר



פורמולה מערכות



בינלאומי



פז נפט



בראק nv
גב ים



פלוריסטם





פלסאון תעשיות



גזית גלוב



פניקס 1



גילת



פרוטליקס



דיסקונט



פרוטרום



דלק קבוצה



פרטנר



דלק קידוחים



פריגו



דלק רכב



פריון נטוורק



דלתא הגליל



קומפיוגן



הראל השקעות



קנון הולדינגס



וילאר



קרור אחזקות



חברה לישראל



רבוע כחול נדל"ן



חלל תקשורת



ריט 1



חנל יהש



רמי לוי



טאואר



רציו חיפושי נפט



טבע



שופרסל



יואל



שטראוס עלית



ישראמקו יהש



שיכון ובינוי



כימיקלים לישראל



שפיר הנדסה



כלכלית ירושלים



