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למחירים לחץ על הקישור:
לתיאור לחץ על הקישור:

http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html
חוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א 1961 -

חוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א  ,11961 -ותקנות ופסיקה לפיו
תוכן הענינים
עמ'
סע'
(בהערה) 1
מראי מקום בספר החוקים
 .1הגדרות
1
2
 .2הסמכות לפסוק ריבית
 .3ריבית על הוצאות ושכר טרחה
2
3א .הצמדה
2
 .4שיעור הריבית
2
 .5תקופת הריבית
3
 .6סייגים
3
 .7ריבית דריבית
4
 .8פיצויים במשפט פלילי
4
 .9פטור מחיוב בתשלום ריבית
4
 .10שמירת זכויות
4
 .11תחולה על המדינה
4
( .12הוראות מעבר)  -בוטל
4

עמ'
סע'
 .13ביטולים
4
תקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת שיעור
הריבית ודרך חישובה) ,התשס"ג 5 2003
7
הפניה לדין הכללי
הקשר בין פיצויי הלנה לבין ריבית והצמדה -
הפניות
7
7
שיקולים לשלילת הזכות
ככלל יש לפסוק ריבית והצמדה החל מיום
8
היווצרות העילה
שכר ופיצויי פיטורים הנקובים במטבע חוץ -
מועד ההמרה והוספת ריבית והצמדה 9
הפניות :א .לאי-פסיקת הפרשי הצמדה
וריבית כ"טעות" בפסק דין ,ולתיקונה,
ראה פסיקה בפרק  10.15.1לקובץ ,תחת
הכותרת "פסק הדין";
ב .לענין תוספת יוקר ,ראה בפרק .991.5

 .1בחוק זה -
"רשות שיפוטית"  -בית משפט ,בית דין או רשות אחרת המוסמכת על פי דין לפסוק
תשלום לבעל דין ,או לקבוע סכום המשתלם לבעל דין ,לרבות בורר 2וכן ראש
ההוצאה לפועל כשהוא מוסמך על פי דין לפסוק או לקבוע סכום כסף;
"יום הגשת התביעה"  -לרבות היום שבו פנה בעל הדין לראשונה לרשות השיפוטית
לפסוק בענין;
1

פורסם בס"ח  ,348התשכ"א עמ' ( 192השם שונה בס"ח  ,920התשל"ט ,עמ'  ,)28ומובא
להלן כפי שתוקן בס"ח  ,820התשל"ו ,עמ' ( 240תיקון מס'  ;)1בס"ח  ,836התשל"ז ,עמ' 36
(תיקון מס'  ;)2בס"ח  ,920התשל"ט ,עמ' ( 28תיקון מס'  ;)3בס"ח  ,1105התשמ"ד ,עמ' 52
(תיקון מס'  ;)4בס"ח  ,1198התשמ"ז ,עמ' ( 14תיקון מס'  ;)5בק"ת  ,4976התשמ"ז ,עמ'
 ;58ובס"ח  ,1274התשמ"ט ,עמ' ( 52כנראה תיקון מס'  .)6לפי הידוע לנו ,לא קיים "תיקון
מס'  "7לחוק  -העורכים .בפרק גם שולב תיקון מספר  ,8מס"ח  ,1784התשס"א ,עמ' ,206
אשר תחילתו נקבעה להיות "ביום כניסתן לתוקף של תקנות שיותקנו לפי הוראות החוק
העיקרי כנוסחן בחוק זה ".וראה תקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת שיעור הריבית ודרך
חישובה) ,התשס"ג  ,2003 -בהמשך הפרק .בחוק שולבו בעבר הוראות מכוח צווים (ק"ת
 ,3284התשל"א ,עמ'  ;715וק"ת  ,5525התשנ"ג ,עמ' .)866

2

ראה חריג לתחולת החוק ,בסעיף  8לחוק הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) ,התשמ"ד -
 .1984וראה לענין זה דב"ע מו ,0 - 19 /כרם  -המוסד לביטוח לאומי; פד"ע כרך י"ח עמ' .180
פסיקה לענין האבחנה בין פסק בוררים לפסק דין שמאשר אותו ,ולענין השאלה מאיזה מועד
יש לשלם ריבית על פי החוק ,ראה בע"ע  ,682/05 ,657/05עזבון המנוח יגאל ליבוביץ ז"ל -
תנובה מרכז שיתופי לתוצרת חקלאית בע"מ; ניתן ביום  ,19.5.09ופורסם באתר האינטרנט
של הנהלת בתי המשפט .www.court.gov.il ,פסיקה לענין בוררות ,ראה בפרק  10.2.2לקובץ.
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הגדרות
(ס"ח )920
(ס"ח )1105
(ס"ח )1274
(ס"ח )1784

