
 

1 
 

 2019במאי  28 

 לכבוד

 סגן החשב הכללי

 משרד האוצר

   Interestondebts@mof.gov.il"ל:דוא

 שלום רב,

 קול קורא' לקבלת מידע בנושא חוק פסיקת ריבית והצמדהמענה ל' הנדון:

, 1961-הריביות לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"אלקראת הדיון בוועדת בחינת  .1

ת הקליניקה למימוש זכויות אדם ובראשות סגן החשב הכללי שבמשרד האוצר, מתכבד

להגיש את  והאגודה לזכויות האזרח בישראל באוניברסיטת חיפה האזרחי ההליךבאמצעות 

  ידי הוועדה.-על 13.3.2019התייחסותן לקול קורא שפורסם ביום 

ארגון זכויות אדם הפועל בין היתר לקידום והגנה על  אהי בישראל האזרח לזכויות האגודה .2

הזכות לקיום בכבוד. במסגרת זו עוסקת האגודה בקידום והגנה על זכויות חייבים בעוני, ובכלל 

תיהם במסגרת גבייה בהוצאה לפועל ודרך פקודת המסים )גביה( ובנגישות חייבים וזה בזכוי

 ד בסיסיים כגון מים וחשמל. למוצרי יסו

לקידום זכויות אדם בקרב  פועלתלמימוש זכויות אדם באמצעות ההליך האזרחי  הקליניקה .3

ומתן סיוע  חובות הסדרי ן היתר בתחומייוב ,אוכלוסיות מוחלשות באמצעות המשפט האזרחי

עה בזכויות לפועל, הליכים נזיקיים, תובענות ייצוגיות, סעדים בגין פגי משפטי פרטני בהוצאה

 צרכניות, בגין קיפוח בחוזים אחידים ועוד.

ראשית, נבקש לברך על הקמתה של הוועדה ועל הידרשות הממשלה לנושא זה, שמניסיוננו הוא  .4

 אחד הנושאים עמו האוכלוסיות אותן אנו מייצגים הכי מתקשות להתמודד.

וסיית החייבים החיים בהתייחסות זו נבקש לייצג את האינטרס הציבורי הרחב ובפרט של אוכל .5

בעוני, זאת מתוך היכרות ומתן סיוע משפטי לאוכלוסייה זו בתחום החובות. בנייר זה נתמקד 

מכיוון שזו הריבית עמה האוכלוסייה  ,)להבדיל מסוגי ריביות אחרות( פיגורים בריביתבעיקר 

י ביותר וריבית זו היא שמניסיוננו מהווה חסם משמעות ,אותה אנו מייצגים מתקשה להתמודד

 ביציאה ממעגל החובות והעוני.

מכיוון שאוכלוסיית החייבים בעוני היא מתמודדת מרכזית עם ריביות הפיגורים, בעת ניסוח  .6

רגולציה בתחום זה יש לטעמנו חשיבות מיוחדת לצפות את השלכות הרגולציה על זכויות 

ות שתצמצם את אוכלוסייה זו, למנוע מראש פגיעות חוקתיות אפשריות ולשאוף למדיני

 הפערים על פני מדיניות שתעמיק את הפערים והצורך בהישענות על מנגנוני רווחה. 
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דו"ח מבקר המדינה לעניין מנגנון גביית החובות כדי להמחיש את עומק הבעיה, נציין כי  .7

כי סך החובות בכלל התיקים עמד על סך של  מצא 2016,1בהוצאה לפועל אשר פורסם בשנת 

 580 –( והיתרה 11%מיליארד ש"ח ) 63מיליארד ש"ח, כאשר מתוך זה סכום הקרן הוא רק  650

ה ואגרות. ברור לכל שחובות יש י( הם ריביות, הפרשי הצמדה, הוצאות גבי89%מיליארד ש"ח )

תשלום אין ספק שישנה מסך דרישת ה 11% רק לשלם, אולם במציאות בה קרן החוק מהווה

בהסדרים הקיימים בתחום ריביות הפיגורים והאפקטיביות שלהן באכיפת בעיה חמורה 

בעיה זו באה לידי ביטוי במלוא עוצמתה כאשר מדובר בחייבים עניים, שכן במצב  הגבייה.

 ,תקווהעדר יייאוש והמוביל אותם למסכל את גביית החוב ו ריבית הפיגוריםגובה  דברים כזה

יותר הייאוש אף מביא במקרים חמורים . את החייבים לעוני עמוק יותר יםמדרדר בתורם אשר

אחרות. אין ספק מסכנות שימוש באסטרטגיות הישרדות ליה לשוק האפור וילפנ את החייבים

 אם כך, שקיים צורך בשינוי.

סוגי במילים אחרות, אנו סבורים שיש להתאים את הסדרי הריבית לסוגי החייבים והנושים ול .8

החובות, ולא לקיים הסדר אחיד שיטפל בכל אלה. זאת על מנת לממש את תכלית הטלת הריבית 

 בעת לאזן בין זכויותיהם של הנושים לזכויותיהם הבסיסיות של החייבים. הוב

 :תמצית עמדנו, שמובאת בהרחבה בהמשך להלן .9

לתמרץ את  והיא ,תכלית עיקרית כמשמעותה בחוק פסיקת ריבית יש ריבית פיגוריםל .א

ובכך לאכוף חיובים. כשלא ניתן לתמרץ את החייב, תכלית ריבית  החייב לשלם בזמן

 .פסולההפיגורים לא מתקיימת והיא הופכת לריבית עונשית 

ויש  ,כאשר מדובר בחייב שאין לו יכולת לשלם לגוף פרטי, תכלית התמריץ לא מתקיימת .ב

ריבית הפיגורים בחוב ולהשאיר רק לאפשר לגוף שיפוטי כדוגמת ההוצאה לפועל לבטל את 

שתפקידו , מרכיב )במידה שאין מנגנון פיצוי מוסכם אחר( והצמדהרגילה מרכיב של ריבית 

 לשמור על ערך הכסף ולפצות את הנושה עבור השימוש שיכול היה לעשות בכספו.

ף להעניק לגומהותי, יש -החוב הוא לגוף ציבורי או על שירות בסיסי שמספק גוף דו כאשר .ג

 דעתו בהחלטה.קריטריונים שינחו את שיקול  לקבועשיקול דעת לביטול ריבית הפיגורים ו

בעת ביטול ריבית הפיגורים, יש להשאיר רק מרכיב של הצמדה, שכן רכיב הנזק שעליו באה 

 הוא קטן מאד עד לא קיים. " בקרב גופים אלהרגילה"לפצות ריבית 

 ריבית הפיגורים את לבטל יש, הכלכלי מצבו מה משנה ולא, לשלם מתחיל החייב כאשר .ד

 "רגילה" להשאיר רק מרכיב של ריביתיש תכליתה.  את השיגה היא שכן ,המתמרצת

 .ג'-ב' ו לסייגים בהמלצותבהתאם  והצמדה

סבירות בקרב נושים חזקים  גבייה הוצאות שיעורי לקבוע יש, עתידית משלימה כחקיקה .ה

תקנות המסים )גבייה( )קביעת הוצאות ב שנעשה כפי, כדוגמת בנקים, חברות סלולר וכיו"ב

 . 2011-מרביות(, תשע"א

                                                            
 (.2016) 17מנגנון גביית חובות בהוצאה לפועל מבקר המדינה  1
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יש לכלול במסגרת הוועדה הסדרה כוללת של ריבית הפיגורים במשק )למעט של הלוואות  .ו

שהוסדר זה מכבר בחוק אשראי הוגן(. כלומר, להכליל בהסדרה את ריבית הפיגורים של 

)ארנונה(, ביטוח לאומי, קנסות פליליים תאגידי המים, חברת חשמל, רשויות מקומיות 

 וכיו"ב. 

, המוטלת כיום על קנסות באופן 50%יש להפחית את ריבית הפיגורים הגבוהה, בסך  .ז

סותר לחלוטין את התכליות של , פוגע פגיעה קשה בעיקר באסירים ושמהווה ענישה כפולה

 ריבית הפיגורים. 

 . בפניהנו מנת להציג את עמדת-בפני הוועדה על להופיע נבקש .10

 :בהרחבה עמדתנו להלן

 הפיגוריםריבית  תכלית

מהי תכלית ריבית הפיגורים. מענה לשאלה זו  –לקול הקורא  4.2נידרש תחילה לשאלה בסעיף  .11

 הוא הבסיס הנורמטיבי לכלל המלצותינו בנייר.

היא לתמרץ את  כמשמעותה בחוק פסיקת ריבית של ריבית הפיגורים המרכזית המטרה .12

בפסיקה נקבע כי מדובר באמצעי אכיפה אזרחי )להבדיל  החייב לשלם את החוב במועד.

מפלילי(. בעניין שיעור ריבית הפיגורים נקבע כי מטרתה היא לא לשמור על ערך הכסף, שכן 

זוהי תפקידה של ההצמדה. לעומת זאת, לריבית הפיגורים, והדבר מתבטא בשיעורה, יש היבט 

 .7.5%שיעור זה עומד כיום על  2עונשי. מימדומשכך יש בה גם  ,הרתעתי

 כאשרהאם תכליתה של ריבית הפיגורים היא גם לפצות על נזק שנגרם לנושה בגין האיחור?  .13

, התשובה וכפי שפורשה בפסיקה בוחנים את המשמעות המקורית של ריבית הפיגורים בחוק

 שיעוראימצו את  – פרטיים וציבוריים – רבים ין בקול קורא, גופיםכפי שצו אמנם,היא לא. 

ריבית הפיגורים שבחוק פסיקת ריבית או ריבית הפיגורים של החשב הכללי )חשכ"ל( במסגרת 

על הנזק מוסכם  פיצוי להפוך להיות עשויההפיגורים  ריבית במתווה כזה,חוזים שהם צד להם. 

ק החוזים )תרופות בשל הפרת לחו 15בהתאם לסעיף  שנגרם לנושה בעקבות הפיגור בתשלום

 נעשה נזק על מוסכם כפיצוי הפיגורים ריבית של סיווגה, זאת עם יחד 1970.3-חוזה(, התשל"א

ולא על בסיס  בחוק "פיגוריםה"ריבית שהפנה לשיעור  הדין בעלי בין חוזה התקיים כאשר

  .ריבית פסיקת חוקישירה של  פרשנות

                                                            
אח' נ' חממי  121-אוחיון ו 369/10(; רע"א 1996) 806, 793( 2ח"כ אליעזר זנדברג נ' רשות השידור, נ) 4562/92בג"ץ  2

 (;02.12.2010חברה לביטוח בע"מ )פורסם בנבו,  רות קידר נ' אי איי גי 6395/10(; רע"א 30.5.2010)פורסם בנבו, 
קובץ מאמרים לכבודה של פרופ' גבריאלה  –עיונים בתורת החוזה סוגיות והיבטים"  –יצחק עמית "פיצוי מוסכם  3

 6076/15לקוח דנ"א -)עתיד להתפרסם, יהודה אדר, אהרן ברק ואפי צמח עורכים(; פרשנות זו חלה גם ביחסי בנקשלו 
המשפט את -(. איפיון ריבית הפיגורים כפיצוי מוסכם העניק לבתי12.10.2015)פורסם בנבו,  ם נ' זאביבנק הפועלי

הסמכות להפחית את שיעורה במקרים שבהם מצאו שריבית הפיגורים היא ללא כל יחס סביר לנזק שנגרם בגין האיחור 
)פורסם  14, פס' תוח ובנין בע"מ )בפירוק(מדינת ישראל נ' מי ערד חברה להנדסה פי 4553/06בתשלום החוב )ראו ע"א 

 ((.14.10.2010בנבו, 
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הצמדה, הוא זה שנועד לשמור על ערך הכסף ולפצות  בתוספת הפרשי ,מנגנון הריבית "הרגילה" .14

 4על השימוש שיכול היה הנושה לעשות בכספו אילולא מנע ממנו החייב את השימוש בכספו.

ריבית  1%ריבית שקלית +  2.3%שיעור זה עומד כיום על  5מדובר במעין פיצוי ללא הוכחת נזק.

 הצמדה.

 ויש לתקן את החקיקה מטרותיה את משיגהלא  הפיגוריםתכלית ריבית 

היא פוגעת  .לעמדתנו, ריבית הפיגורים כפי שהיא מיושמת כיום אינה משיגה את מטרותיה .15

 וזאת מכמה טעמים. ,בזכות הקניין של החייב ובמקרים של עוני גם בזכות לקיום בכבוד

אם תכלית ריבית הפיגורים היא לתמרץ את החייב לשלם בזמן, הרי שתכלית זו לא ראשית,  .16

אין זה משנה אם  .לחייב אין אמצעים לשלםהעיכוב בתשלום נובע מכך שמתקיימת כאשר 

לא ריבית  של מחסור באמצעיםשכן במקרים  ,100%או  1%שיעור ריבית הפיגורים תהיה 

מה שמתמרץ אותו לשלם זו השאלה עד כמה מדובר הפיגורים מתמרצת את החייב העני לשלם. 

בשירות בסיסי וחיוני שהוא לא יכול לוותר עליו, דהיינו מידת בסיסיות השירות והסכנה שבה 

חשמל מחשש שינותק מחשמל שהוא החייב עני יעדיף לשלם קודם את חשבון נתון השירות. כך, 

  .או חוב לבנק בון הארנונהשירות בסיסי ובלעדיו לא ניתן להתקיים, לעומת תשלום חש

"מס ריבית הפיגורים הופכת להיות נוצר מצב אבסורדי בו  במקרים של חייבים ענייםלמעשה,  .17

על העוני". בשל חוסר היכולת לעמוד בתשלום מוטלת ריבית הפיגורים, המחיר מתנפח ומוצרים 

, מוצרי תקשורת יהמסי עירי, וח לאומי, שירותי חירום רפואייםחיוניים כגון מים, חשמל, ביט

הופכים ליקרים יותר עבור אנשים הנמצאים בעוני מאשר עבור אוכלוסיות מבוססות.  וכדומה

דבר שלטעמנו  –רכיב התמריץ מאבד מהמטרה המקורית שלו והופך להיות רכיב עונשי בלבד 

  ובכלל זה לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. ,מנוגד למושכלות יסוד של דיני זכויות האדם

לית מועד פירעון התשלום נפרס נית, כאשר לחייב נפסק צו תשלומים, הרי שמבחינה פורמש .18

גם לפי ההיגיון אך גם  ,לכןמחדש.  החייב לא עבר את מועד הפירעון שנקבעו ,מחדש לשיעורין

 6.שכן הוא משלם ,אין להטיל עליו ריבית פיגורים. תם הצורך בתימרוץ החייב לשלם ,לפי החוק

למרות זאת, כיום המצב הוא שכאשר פוסקים לחייבים צו תשלומים בהוצאה לפועל, ריבית 

 ומנפחת אותו בניגוד מוחלט לתכליתה. ,הפיגורים הגבוהה עדיין מושתת על החוב

היא הריבית  הצמודה כי לפי החוק, ריבית הפיגוריםלדעתנו, הסיבה לשני כשלים אלה היא  .19

 מועדהשנקבע בפסק הדין או מועד רעון )ימועד הפלף שחהיחידה המוטלת על חייב לאחר 

 בעצמו עושה אתהחוק ( ועד למועד התשלום בפועל. בהוצאה לפועלהתנגדות האחרון להגשת 

                                                            
(; אוריאל פרוקצ'יה "הצמדה, שערוך 28.4.2014)פורסם בנבו,  82פור נ' יהודה אליהו, פס' -עוזי ישראל 1226/11עא  4

 )תש"מ(. י משפטים 274, 262וריבית: עבר, הווה ועתיד" 
בשל הפרת חוזה(, תחת הכותרת "פיצויים ללא הוכחת נזק" קובע כי "הופר )ב( לחוק החוזים )תרופות 11וראו סעיף  5

חיוב לשלם סכום כסף, זכאי הנפגע, ללא הוכחת נזק, לפיצויים בסכום הריבית על התשלום שבפיגור, מיום ההפרה ועד 
כלומר,  , אם לא קבע בית המשפט שיעור אחר".1961-יום התשלום, בשיעור המלא לפי חוק פסיקת ריבית, תשכ"א

 שיעור הריבית "הרגילה" משקף שיעור של נזק סביר שנגרם לנושה בשל העיכוב.
וראו פסיקת בית המשפט לענייני משפחה בירושלים בה נקבע כי חוב מזונות שנפרס לשיעורין לא ישא ריבית פיגורים,  6

(, 3)2015מש -ל נ' ל.א., תקא.ש. - 874-03-15משום שהתכלית התמריצית פסקה מרגע שהחוב נפרס )ע"ר )ירושלים( 
101(27/07/2015.) 
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 חלה להשתמש בכספואי היכולת לפצות את הנושה על שנועדה  "הרגילה"הריבית  –בחנה הה

 חלה לאחר מועד הפירעון.ריבית הפיגורים ו ,רעוןיממועד היווצרות העילה ועד למועד הפ

ייתכן שהפרדה לא ברורה זו יצרה את הרושם כי ריבית הפיגורים נועדה לפצות על נזק. עוד  .20

הן במסגרת שיעורה ובניגוד לתכליתה ייתכן, שכאשר קבעו את שיעור ריבית הפיגורים, קבעו 

 מרכיב נזיקי לצד המרכיב התמריצי.

ריבית הפיגורים מבקשת לפצות על נזק. ניתן בקרב הציבור השתרשה סברה מוטעית כי  גם .21

על  מוסכם לראות עדות לכך, כאשר צדדים רבים מאמצים את שיעור ריבית הפיגורים כפיצוי

 נזק שנגרם על איחור במועד התשלום. הסיבה לכך לדעתנו היא כי החקיקה הקשורה לריביות

מה התכלית מהחוק ור ולא בר ,בחוקים שונים ישנם הסדרים שוניםהיא מורכבת ומסובכת. 

חלק מהגופים במשק אימצו את ריבית חשכ"ל, חלק את חוק  ,ריבית. כך למשלסוג של כל 

ועל כך עוד נפרט בהמשך תחת הצורך בהסדרה  –פסיקת ריבית, חלק אימצו ריבית משל עצמם 

אף המושג "ריבית פיגורים" לכשעצמו היא מושג מטעה בשל המשמעות כוללת במשק. 

 מונח "ריבית". הכלכלית של ה

 ומי שנפגע מכך הם העניים ביותר. ,אי סדר זה גורם לכך שתכליות החוק לא מיושמות .22

שתפקידה  מתמרצת פיגוריםריבית  בנפרד לקבוע יש , אנו סבורים כילעיל הניתוחרקע  על .23

שתפקידה לפצות על מניעת השימוש  (נזיקית"רגילה" ) ריביתלתמרץ את החייב לשלם בזמן, 

יש להגדיר את התפקיד של כל רכיב . לשמור על ערך הכסף ותפקידששיעור הצמדה ו ,בכסף

 באופן ברור בחוק.

חייב שאינו האם מדובר ב: החייב לזהות להתייחס יש המתמרצתריבית הפיגורים  בהטלת .24

. כאשר מדובר בחייב מתשלום המשתמט יכולת בעל חייב או יכולת לו שאיןמשלם מכיוון 

 לבטל לפועל הוצאה כדוגמת שיפוטי לגוףשאין לו יכולת לשלם לגוף פרטי, יש לאפשר 

וככל שאין הסדר של פיצויי מוסכם בין הצדדים,  ,בחוב הריבית המתמרצת מרכיב אתלחלוטין 

האפשרות לבטל ריבית פיגורים קיימת בחוק כבר . להשאיר רק את מרכיב הריבית הרגילה

ועל כן יהיה צורך להתוות בחקיקה את  ,אולם בפועל היא לא בשימוש במצבים של עוניכיום, 

  מנת להקל על החייבים לעשות שימוש בסעיף במקרים מתאימים.-שיקול הדעת של הרשמים על

להעניק לגוף מהותי, יש -או על שירות בסיסי שמספק גוף דו ציבורי לגוף הוא החוב כאשר

 דעתולקבוע קריטריונים שינחו את שיקול פיגורים המתמרצת ושיקול דעת לביטול ריבית ה

אם  שינוי זה יכול למנוע מראש את הגעת התיק לגבייה חיצונית או הוצאה לפועל. .בהחלטה

לא תבוטל ריבית הפיגורים במקרים אלה, השתתה תחטא לתכליותיה, תפגע בזכות הקניין של 

 תו לקיום בכבוד.החייב ובמקרים של עוני גם בזכות החייב ומשפח

שנקבע לו בהתאם ליכולת  לפי צו תשלומים לשלם מתחילפורס את החוב ו החייב כאשר .25

  .תכליתה את השיגה היא שכן ,המתמרצת הריבית אתלחלוטין  לבטל ישהכלכלית שלו, 



 

6 
 

(. ציבורי אומהותי -דו)פרטי,  הנושה לזהות להתייחס יש", הרגילה" ריביתה בקביעת שיעור .26

 תהפוך לא שהיא כך"רגילה" ריבית  של סביר שיעור להטיל יש, פרטי בגוף מדובר כאשר

 . ותוביל להתעשרות לא מוצדקת על חשבון החייב עונשית לריבית

)כגון חשמל, מים, גז, ארנונה,  בסיסי שירות המספקמהותי -דו או ציבורי גוף על מדובר כאשר .27

 שקייםככל  ,לכן. קיים לא עד קטן הוא הנזק רכיב לטעמנו 7,תשלומי ביטוח לאומי וכיו"ב(

 מילאמש מוחלשות אוכלוסיותלדעתנו על המדינה לספוג נזק זה, בעיקר כאשר מדובר על  ,נזק

צריך  הריבית של שיעורה ,לופיןלח .רווחה מנגנוני באמצעותבעקיפין סכום זה חוזר אליהן 

 יחסית הקטן הנזק לשיעורי עדות. פרטי גוף על שחלה הנזיקית ריביתהלהיות נמוך יותר מ

 החשב ריבית קביעת" 3.1.0.1 מספר הכללי החשב ם"תכ בהוראת לראות ניתן אלה גופים בקרב

 היא הפיגורים ריבית זו בהוראה. הממשלה משרדי של התקשרות הסכמי על שחלה", הכללי

, 1.5% – שנה עד חודשים משלושה, חודשים שלושה עד של בתשלום איחור בגין 0% של בשיעור

 8.4.5% – שנתיים ומעל, 3% – שנתיים עד שנה

מכיוון שברוב  ,הוצאות גבייה במרכי את לכלוללטעמנו  אין הרגילה ריביתה שיעור בקביעת .28

 משמעה ריביתמסגרת הב זה רכיב הכללת. אלה הוצאות על החזר מקבל כבר הנושההמקרים 

 לדוגמה:כפול.  פיצוי הטלת

( כאשר נפתח תיק בהוצאה לפועל, מתווסף לחוב באופן אוטומטי רכיב כספי של "שכר 1) 

טרחה א". עלות פעולות הגבייה שמבצע הנושה מתווספות לחוב לאורך כל חייו של התיק 

 וכן לאחר מספר פעולות מתווסף לחוב גם רכיב "שכר טרחה ב";  ,בהוצל"פ

ל החזר הוצאות גבייה, וראו לעניין זה את ( כיום מקובל להוסיף בחוזים רכיב נפרד ש2)

חוק אשראי הוגן שעבר לאחרונה והטמיע פרקטיקה זו כאשר קבע כי ריבית הפיגורים 

  9והיא לא כוללת בתוכה הוצאות גבייה; 3%מוגבלת לשיעור של עד 

( כאשר גופים גובים באמצעות פקודת המסים )גביה(, הם גובים את הוצאות הגבייה 3)

 .2011-תקנות המסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות(, תשע"אור הקבוע בשיעבהתאם ל

בקרב נושים  סבירות גבייה הוצאות שיעורי לקבוע לטעמנו ישכחקיקה משלימה עתידית,  .29

. זאת, 2011-תקנות המסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות(, תשע"א, כפי שנעשה במקצועיים

ההסדרה מנת שגופים חזקים כגון בנקים, חברות סלולר, חברות ביטוח וכיו"ב לא ינצלו את -על

 .לימנת לנפח עלויות באופן לא פרופורציונ-על המוצעת

  

                                                            
 על הצורך בתחולת ההסדרה הנוכחית על גופים אלה, נפרט בהמשך חוות הדעת. 7
 יש לציין כי גם לגבי ריבית זו, לא ברור האם היא משקפת רק את אחת התכליות או את שתיהן. 8
שם שיחליף  –, הידוע בכינויו "חוק אשראי הוגן" 0172-(, התשע"ז5ר' חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות )תיקון מס'  9

 את השם הנוכחי של החוק, כאשר התיקון יכנס לתוקף.
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  כוללת בהסדרה הצורך

 חוק לפי בתחולתה רק ולא המשק בכלל הפיגורים ריבית לנושא להידרש הוועדה על, לטעמנו .30

 תקין מינהל וסדרי החקיקה קוהרנטיות מבחינת הן יותר נכון הדבר. והצמדה ריבית פסיקת

 .האדם זכויות דיני מבחינת והן

 יאכן, חוק פסיקת ריבית והצמדה חל במקרים רבים ולעיתים אף מוחל באופן וולונטר .31

בהסכמים בין צדדים. אולם התמקדות בחוק פסיקת ריבית בלבד משאירה מחוץ להסדרה נושא 

והוא ריביות פיגורים על מוצרי צריכה בסיסיים כגון מים, חשמל, גז, חובות לרשות  ,חשוב

המקומית וכיו"ב. בנוסף, ההסדרה הנוכחית מתעלמת מריביות פיגורים החלות על קנסות 

המשך יש להן השפעה מרחיקת לכת, ובפרט על יכולת השיקום של פליליים, שכפי שנראה ב

 אסירים מקרב אוכלוסיות מוחלשות.

הצדקה משמעותית לכלול במסגרת ההסדרה הנוכחית את נושא ריביות הפיגורים במשק כולו  .32

. מדובר בדיון בסיסי שלא נוגע הפיגורים ריבית של תכליתההיא שהוועדה עומדת לבחון את 

קת ריבית, אלא לאופן העקרוני והכללי שבו משתמשים בריבית הפיגורים כמכשיר רק לחוק פסי

 המשפיע על התנהגות הצרכן. 

המסקנות שיצאו מדיון חשוב זה הן הזדמנות לעשות סדר בביזור הקיים בתחום. המציאות  .33

שיעור ריבית פיגורים שונה, באופן להטיל כיום היא שכל גוף המספק שירות ציבורי החליט 

 שכמעט נראה שרירותי. 

 ריבית) המקומיות הרשויות כך למשל, ריבית הפיגורים של רשויות מקומיות קבוע בחוק .34

בשנה )לא  6%בחודש, קרי  0.5%ועומד על  1980-ם"התש(, חובה תשלומי על הצמדה והפרשי

לחודש תחול גם  0.5%לחוק זה קובע כי ריבית פיגורים של  4כולל חישוב ריבית דריבית(. סעיף 

על הסדרי תשלומים שנערכו לתקופה של שנה, אך אם הסדר התשלומים ייערך לתקופה של 

לחודש  0.5%-ך יותר משכאמור מדובר בשיעור נמו –שנתיים, תחול ריבית פיגורים חשכ"ל 

(. אין בחוק התייחסות לבקשה 2017)הדבר כנראה נובע משינוי בריבית חשכ"ל שנעשה בשנת 

קביעת שיעורי ריבית פיגורים ללא כל היגיון  –להפחתת ריביות פיגורים מטעם חייב עני. כלומר 

 וללא התייחסות לתכליות ריבית הפיגורים.

 מידה אמות) וביוב מים תאגידי ת זאת קבועה בכלליריבית פיגורים של תאגידי המים לעומ .35

לשנה )לא כולל חישוב  4%קובע כי ריבית הפיגורים תהא  31. סעיף 2011-א"תשע(, לשירות

ריבית דריבית(. במקרה של הסדר תשלומים, החייב ישלם את הריבית "הרגילה" של החשב 

לומים, אז הוא ישלם את בשנה. אם החייב לא יעמוד בהסדר התש 1.75%ת על דהכללי שעומ

 –ריבית הפיגורים של החשב הכללי, שכאמור היא נמוכה יותר בשנה הראשונה. גם במקרה זה 

 קביעת שיעורי ריבית פיגורים ללא כל היגיון וללא התייחסות לתכליות ריבית הפיגורים.

(. 2019ריבית פיגורים של חברת החשמל קבועה בספר אמות המידה של רשות החשמל )אפריל  .36

שם נקבע שריבית הפיגורים שתחול היא ריבית פיגורים של החשב הכללי עד למועד תשלום 
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מלא או הסדר תשלומים. כאשר הצרכן עשה הסדר תשלומים, או שמדובר בצרכן בתעריף 

ריבית הפיגורים תהיה "ריבית איחורים בהעברת  – צריכה מופחת )כלומר, צרכנים מוחלשים(

בשנה. אם הצרכן הפר את הסדר  6.25%של החשכ"ל שעומדת על  כספים מהמערכת הבנקאית"

הסדר חברת החשמל הוא כזה  –החוב, תחזור ריבית הפיגורים הנמוכה של החשכ"ל. כלומר 

קביעת שיעורי ריבית הפיגורים ללא  –שעדיף לצרכן לעשות הסדר ולהפר אותו. גם במקרה זה 

 ים.כל היגיון וללא התייחסות לתכליות ריבית הפיגור

הסדר הזה חולש על כלל התחומים הציבוריים במשק. -מדובר רק בשלוש דוגמאות, אבל אי .37

מנת לבסס את שיעור ריבית הפיגורים בגופים -לדעתנו ראוי כי הוועדה תשתמש במסקנותיה על

 שלוקחת בחשבון את מטרותיה של ריבית הפיגורים. ,אלה על תשתית עובדתית

 על לחול נועדה זו ריבית היסטורית אולם"ל, החשכ בריבית שימוש עושים מהגופים הרבה .38

. מדובר אם כן בהזדמנות ציבוריים שירותים הספקת על ולא ספקים עם המדינה של הסכמים

 לעשות סדר כלכלי במשק הישראלי. 

להטיל חובה על  יש כי סבוריםאנו , הריביות בנוסף, ובהתאם להמלצותינו לעיל בקשר לתכלית .39

באופן שקוף וברור  התמריציתפיגורים הלקבוע קריטריונים לוויתור על ריבית  ציבוריכל גוף 

להחיל על  לאוכן  10כלכלי ו/או הבריאותי של החייבים;-לכל, בהתבסס על מצבם החברתי

 ולחלופין להחיל אותה בשיעור נמוך יותר מאשר גופים פרטיים.  ,"רגילה"גופים אלה ריבית 

כי מטעמים פרקטיים אנו לא מתייחסים בעמדה זו לתאגידים בנקאיים  בהקשר זה נציין .40

מכיוון שנושא ריבית הפיגורים בגופים אלה הוסדר זה מכבר במסגרת חוק  ,וחברות אשראי

 אשראי הוגן. זאת, מבלי להביע עמדה האם מדובר בהסדרה ראויה או לא. 

 פליליים וחובות אסיריםהצורך ברפורמה בריבית הפיגורים של קנסות 

בהמשך לטענה כי לעמדתנו על הוועדה לבצע הסדרה של כלל המשק, בחרנו לייחד חלק זה של  .41

הנייר לצורך הדחוף לכלול בהסדרה הנוכחית את הסדרת ריבית הפיגורים שחלה על קנסות 

 פליליים.

ום מת 50%לחוק העונשין קובע כי ריבית הפיגורים בקנסות פליליים היא  67סעיף  .42

 נוספים  5%התשלום האחרון, ובמשך כל חצי שנה הריבית עולה כך שמתווספים אליה  מועד

                                                            
א)ה( לחוק מגן דוד אדום, 7החובה לקבוע נהלים כאלה כבר מעוגנת בחוק אצל חלק מהגופים. כך למשל, בסעיף  10

ים מתשלום אגרה לפי סעיף קטן )א(, או נקבע: "האגודה רשאית לקבוע כללים לעניין הנחות או פטור 1950-התש"י
מתשלומים בעד שירותים לפי סעיף קטן )ד(, בשל מצב כלכלי או בריאותי של מקבל השירות; כללים כאמור יפורסמו 
באתר האינטרנט של משרד הבריאות ושל האגודה ובכל דרך אחרת שיורה שר הבריאות." בתשובה לבקשה לפי חוק 

ות האזרח, ענתה אגודת מגן דוד אדום כי נהלים כאלה טרם נקבעו, וקביעתם נמצאת חופש מידע של האגודה לזכוי
לפקודת העיריות, לפיהם לעיריות סמכות למחוק חובות  338-339בשלבי עבודה. דוגמה נוספת ניתן למצוא בסעיפים 

פרסם את נוהל  אבודים באישור שר הפנים, ולעיריות איתנות סמכות עצמאית למחוק חובות אבודים. משרד הפנים
(, אולם נוהל זה לא מספק. כמו כן, על פי הנוהל מועצת העיר היא המוסמכת 5/2012מחיקת חובות ברשויות מקומיות )

לקבוע את הכללים בנוגע להליכי גבייה ומיצוי הגבייה. למיטב ידיעתנו, לרשויות מקומיות רבות בישראל אין נוהל 
 כאמור.
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  11או מיתרתו. מהקנס

שונתה  1982. בשנת 20%שיעור הריבית עמד  ,. תחילה80-יעור גבוה זה נקבע בתחילת שנות הש .43

, בעקבות שיעורי האינפלציה במשק. הגדלת ריבית הפיגורים הייתה הכרחית 100%-הריבית ל

תוקן החוק שוב והעמיד את ריבית  1989בשנת כדי להפוך את האיחור בתשלום לבלתי כדאי. 

ניכר בשיעור הקנס כאשר בעקבות ירידת שיעורי האינפלציה שהביאו לגידול  50%הפיגורים על 

 כלומר, המחוקק הבין שהריבית הגבוהה מנפחת את הקנס בהגזמה. 12.100%הפיגורים עמדו על 

שהן לשמור על ערך הכסף  ,שיעור ריבית הפיגורים הגבוה כיום לא משרת את תכליותיוברור כי  .44

ריבית זו גבוהה שיעורי האינפלציה השתנו( ולתמרץ לשלם את הקנס בזמן.  1989)שכן מאז 

 בלבד. היא הופכת להיות ריבית עונשיתועל כן  ,מעבר לכל שיעור סביר

פי רוב אין עבריינות טבועה -ריבית פיגורים זו מוחלת גם במקרים "קלים" בהם עליש לציין כי  .45

במעשה, כמו קנסות על חניה, וגם במקרים של עבירות חמורות יותר. היא חלה גם על אסירים 

שאינם. לעיתים אף מדובר בקנס שניתן להפעיל בגינו פקודת מאסר במידה והחייב וגם על אלה 

 לא משלם אותו. 

 הפגיעות העיקריות שמייצרת ריבית פיגורים זו: .46

 כאשר הריבית מהווה אך ורק רכיב עונשי, הרי שמדובר בענישה כפולה.  .א

 ,יביםכאשר מופעל מאסר חלף קנס, ריבית הפיגורים הגבוהה שנצברה מקשה על חי .ב

לשלם את הקנס ולהימנע ממאסר. מעבר לפגיעה בקניין, מדובר  ,ובעיקר על חייבים עניים

 בפגיעה קשה בחירות.

פוגעת בסיכויי השיקום של אסירים ומגדילה את הסיכוי לרצידיביזם. ריבית גבוהה זו  .ג

אסירים רבים לא מצליחים לשלם את הקנס בעודם בכלא מכיוון שהם לא משתכרים 

תכרים שכר נמוך ביותר. רבים גם לא יודעים על הזכויות שיש להם במרכז כלל, או מש

לגביית קנסות. במקביל, לאסירים רבים יש גם חובות אזרחיים בהוצאה לפועל. התוצאה 

היא שאסירים יוצאים מהכלא עם חובות ענק ולאחר שהוטלו עליהם הגבלות שונות )על 

יכולתם לעבוד ולחזור למוטב. מומחים חשבון הבנק, רישיון הנהיגה וכו(, הפוגעות ב

החזרה לעולם  בתחום שיקום האסירים קבעו שלחובות יש השפעה אדירה על

  13העבריינות.

                                                            
 .9771-לחוק העונשין, התשל"ז 67ס'  11
 11)תיקון מס'  1937( וכן ה"ח תשמ"ט מס' 1982) 197לחוק העונשין( בעמ'  14)תיקון מס'  1580ר' ה"ח תשמ"ב מס'  12

 (.1989) 103לחוק סדר הדין הפלילי(, בעמ' 
 2015-2018מנתונים שהוצגו על ידי הרשות לשיקום האסיר מחוז מרכז, עולה כי סך החובות שטופלו במחוז בשנים  13

אלף  83-אלף ש"ח והחציון כ 670-אסירים. הגובה הממוצע של החובות לפונה היה כ 262מיליון ש"ח עבור  176-היה כ
ש"ח. הפער הגדול בין הממוצע לחציון נובע מהחובות הגבוהים מאד של מספר קטן יחסית של פונים. הנתונים מלמדים 

בשל חוב  8.8%-עבור חוב למרכז הקנסות, ו 45.0%( מגיעים לתכנית בשל חוב להוצאה לפועל; 71.8%שרוב הפונים )
ר' הרשות לשיקום האסיר "התכנית להסדרת חובות כספיים של אסירים משוחררים: ניתוח  לביטוח לאומי או עיריות.
 (.2018פעילות מחוז מרכז" )יוני, 
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פעמים רבות נתקלנו בקנסות שהם תחת אחריות רשויות מקומיות שלא נשלחים לחייבים  .ד

בהתאם לדין. כך במקרים של קנסות חניה למשל. הקנס מכפיל ולעיתים משלש את עצמו 

ללא הצדקה, מבלי שהיה "ניסיון" לתמרץ את החייב לשלם את הקנס ומבלי שהרשויות 

 מוכנות לבטל את הפיגורים. 

 ם כי יש להסדיר בחקיקה את הפתרונות הבאים:אנו סבורי .47

. לטעמנו, יש להפחית את הפחתת ריבית הפיגורים בגין פיגור בתשלום קנסות פליליים .1

 לשיעור שישקף תכלית של תמריץ בלבד. ריבית הפיגורים בכל הקנסות 

. לאור האמור מעלה, הקפאת ריבית פיגורים על קנסות פליליים במהלך השהות במאסר .2

מכיוון  ,על אסיריםלא תחול  קבעייש לקבוע ככלל כי ריבית הפיגורים שת לטעמנו

רוב האסירים כיום משתייכים לאוכלוסיות שהתכלית התמריצית לא מתקיימת. 

 ואין להם יכולת לשלם בעודם במאסר. ,מוחלשות

בריביות פיגורים לאסירים  50%אמנם כבר כיום המרכז לגביית קנסות מעניק הפחתה של 

המגישים בקשה כזו )ובנוסף הפחתה נוספת בגין מצבו הכלכלי של החייב(. אולם הסדר 

זה אינו מספק. ראשית, הדבר תלוי ביכולתו של אסיר למצות את זכויותיו ולהגיש בקשה 

, אסירים נאלצים לשלם לעו"ד על מנת לבצע פעולה להפחתת הריבית. לעיתים קרובות

אינה מספקת נוכח מצבם הכלכלי של רובם ככולם של  50%זו. שנית, הפחתה של 

 האסירים. 

לאור האמור לעיל, יש להחיל את הפרקטיקה הזו אוטומטית על כלל האסירים ובמצב 

רים בגין תקופת שבו אסיר אינו משתכר במהלך מאסרו, יש לבטל לגמרי את ריבית הפיגו

 המאסר.

ריבית הפיגורים בעת שהות אסיר במאסר בגין פיגור בתשלום את  בנוסף, יש להקפיא .3

לגופים ציבוריים, לרשויות מקומיות או לגופים דו מהותיים דוגמת חברת חשמל, ביטוח 

בזכות לקניין של אותם  . לטעמנו, מדובר באיזון ראוי בין הפגיעה המזעריתלאומי וכיו"ב

 .רגופים לבין הרצון לתמוך בשיקום הכלכלי של האסי

 בחשבון.  תילקחנה שהמלצותינו ומקוות הוועדה של הקמתה על מברכות אנו, לסיכום

 .בפניהמנת להציג את עמדתנו -בפני הוועדה על להופיע נבקש

 בכבוד רב,

 הקליניקה מנחת, כהן רעות"ד עו חיו, עו"ד-דבי גילד

 בקליניקה סטודנטית, לוי הודיה מקדמת מדיניות וחקיקה

 האזרח לזכויות האגודה

 lihiku@justice.gov.ilעו"ד ליהי קושניר גנוסר, יעוץ וחקיקה כלכלי, משרד המשפטים  העתק:

mailto:lihiku@justice.gov.il
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