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 .1בחוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א ) 1 1961להלן  החוק העיקרי( ,בסעיף ,1
במקום ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" יבוא:
""הפרשי הצמדה וריבית"  הפרשי הצמדה ,בצירוף ריבית צמודה ,בשיעור ובדרך
חישוב שקבע שר האוצר ,בהתייעצות עם שר המשפטים ועם נגיד בנק ישראל
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,על הסכום שמדובר בו בסעיף .";2
.2

בסעיף  4לחוק העיקרי 
)ו(

במקום סעיף קטן )א( יבוא.

")א( הריבית .לפי סעיפים  2ו 3וכן הריבית הנפסקת על סכום שיש לשלמו
במטבע חוץ אוי במטבע ישראלי כשהוא צמוד למטבע חוץ ,יהיו בשיעורים
ובדרך חישוב שקבע שר האוצר ,בהתייעצות עם שר המשפטים ועם נגיר בנק
ישראל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אלא אם כן קבעה הרשות
השיפוטית שיעור נמוך יותר;".
) (2בסעיף קטן )ב( ,במקום "בסעיף קטן )א(" יבוא "לפי סעיף קטן )א(" והמילים "בצו
לפי חוק הריבית )שינוי שיעורים( ,התשל"ג  "1972יימחקו;
)(3

סעיף קטן )ג( 

בטל.

נתקבל בכנסת ביום כ"ה באדר התשס"א ) 20במרס  ;(2001הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,2719מיום י"ד בסיון התשנ"ח ) 8ביוני  ,(1998עמ' .368

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;192התשמ"ט ,עמ' .52
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בסעיף  5לחוק העיקרי 
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)ו( בכותרת השוליים ,אחרי "תקופת הריבית" יבוא "וריבית פיגורים";
)(2

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:

')ב( סכום כסף שפסקה רשות שיפוטית לבעל דין ולא שולם על ידי החייב
במועד הפירעון ,ייווספו עליו ,ממועד הפירעון עד מועד התשלום בפועל 
הפרשי הצמדה וריבית ,בצירוף ריבית צמודה ,בשיעור ובדרך חישוב שקבע שר
האוצר ,בהתייעצות עם שר המשפטים ועם נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת
הכספים של הכנסת )להלן  ריבית פיגורים(.
)ג( על אף הוראות סעיף קטן )ב( ,רשאים הרשות השיפוטית או ראש ההוצאה
לפועל לקבוע ,מטעמים מיוחדים שיירשמו ,שיעור ריבית צמודה הנמוך מריבית
הפיגורים לגבי התקופה שממועד הפירעון עד התשלום בפועל ,ובלבד
שהריבית לא תפחת מהשיעור שנקבע בפסק הרין לתקופה■ שעד מועד
הפירעון'.
.4

במקום סעיף

ריבית דריבית

7

לחוק העיקרי יבוא:

החלפת

סעיף 7

 .7ריבית וכן הפרשי הצמדה וריבית שנפסקו לפי חוק זה ,יצורפו לקרן
אחת לשנה; לענין זה" ,קרן"  סכום כסף שפסקה רשות שיפוטית וכן

הפרשי ההצמדה והריבית

לפי חוק זה".

 .5בחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז2 1967
) (1סעיף 10א  בטל;
) (2בסעיף 81א 
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)ו( בסעיף קטן )א( ,במקום "בשיעור שנקבע בסעיף )4א(י יבוא 'בשיעור שנקבע
לפי סעיף )4א(" ובסופו יבוא "בסעיף זה" ,הפרשי הצמדה וריבית"  כמשמעותם
בחוק;".

)(3
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) (2סעיף קטן )ו( 
סעיף 87א  בטל.

בטל;

בחוק הריבית )שינוי שיעורים( ,התשל"ג972ו ,3בתוספת הראשונה ,פרט
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תיקון חוק
הריבית )שינוי

יימחק.

שיעורים(  מס'

 .7בחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א 4 1981
)ו( בסעיף
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)א( בסעיף קטן )א( ,במקום "וריבית בשיעור של  4%לשנה" יבוא "וריבית
צמודה בשיעור שנקבע לפי סעיף לחוק האמור לענין ההגדרה "הפרשי
1

הצמדה וריבית";
)ב( במקום סעיף קטן )ד( יבוא:

")ד( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על תגמולי ביטוח המשולמים
במטבע חוץ או במטבע ישראלי המחושב לפי ערכו של מטבע חוץ ,ואולם
 2ס"ח התשכ"ז ,עמ' .116
 3סח התשל"ג ,עמ' .12
 4ס"ח התשמ"א ,עמ' .96

הביטוח 

8

על תגמולים באמור תיווסף ריבית בשיעור שנקבע לפי סעיף )4א( לחוק

פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א ,1961החל בתום  30ימים מיום מסירת
הדרישה למבטח;".
) (2בסעיף )46ג( ,במקום "ריבית בשיעור  3%לשנה" יבוא "ריבית צמודה בשיעור
שנקבע לפי סעיף לחוק האמור לענין ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית".
1

תחילה

תחילתו של חוק זה ביום כניסתן לתוקף של תקנות שיותקנו לפי הוראות החוק
.8
העיקרי ,בנוסחן בחוק זה.
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