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 חוק פסיקת ריבית, תשכ*א-1961*

 1, בחוק זה —

 ״רשות שיפוטית׳•׳ - בית משמט, בית דין או רשות אחרת המוסמכת על פי*דין לפסוק
 תשלום לבעל דין, אד לקבוע סכום המשתלם לבעל דץ, לרבות בוררז

 ״יום הגשת התביעה״ - לרבות היום שבו פנה בעל הדין לראשונה לרשות השיפוטית לפסוק
 בענין.

 רשות שיפוטית שפסקה לבעל דין סכום כסף, או שציוותה על ביצועו של פסק כזה,
 או שקבעה סכום'כסף המגיע על פי חיקוק, רשאית> לפי שיקול דעתה, לפסוק ריבית על

 אותו סכום, כולו או מקצתו.

 3. רשות שיפוטית רשאית לפסוק ריבית׳ גפ על הוצאות משפט ועל שכר טרחה של
 עורך דין שפסקה לבעל דין.

 הגדרות

 הסמכות לפסוק
 ריבית

 ריבית על
 הוצאות ושכר

 טרחה

 שיעור הריבית

 תקופת הריבית

 4. שיעור הריבית לפי-הסעיפים 2 ו־3 יהיה אחד עשר למאה לשנה׳ אם לא קבעה הרשות •י
 השיפוטית שיעור נמוך יותר.

 תקופת הריבית תהיה בפ^קה_לפי סעיף 2 מיום הגשת התביעה עד יום התשלום; .־
 בהוצאות משפט - מיום הוצאתן עד התשלום; בשכר טרחה של עורך דין - מיום מתן

 ־ הפסק עד התשלום{ והכל אם לא קבעה הרשויות השיפוטית תקופה קצרה יותר.

ם 1 6. אין לפסוק ריבית לפי חוק זה — י נ י י  ס

 :. .׳ (1) אפ קיים־ הסכם בין בעלי הדין על תשלום ריבית או פיצוי אחד בשל
 פיגור בתשלום;

 (2) אם נקבע בחיקוק תשלום ריבית או סעד אחר כפיצוי על פיגור בתשלום,
 וכל עוד ניתן להעניק אותו סעד*

ת ד, ריבית שנפסקה לפי חוק זה לא תשא ריבית. נ . י ב י ר ת ד י ב י  י

 8. הוראות חוק זה יחולו גם על פסיקת פיצויים לפי סעיף 31 לחוק לתיקון דיני העונשין
, וסעיף 6 ד-1854 ^ סעיף 35 לחוק השיפוט הצבאי, תשט׳׳ו-1955 2  (דרכי ענישה)׳ תשי׳/

, ולענין תקופת הריבית רואים את יום הגשת כתב ^  לפקודת העמדת עבריינים במבחן, 1944 נ
 האישום כיום הגשת התביעה. ״

 9. בעל דין ששילם ליריבו את הסכום שהוא עשוי להתחייב בו, כולו או מקצתו, בכפוף
 להחלטת הרשות השיפוטית, לא תוטל על הסכום ששולם כאמור ריבית לפי חוק זה לתקופה

 שאחר התשלום; הוא הדין כשהציע סכום זה ליריב והלה סירב לקבלו.

 10. תשלום או הצעת תשלום כאמור בסעיף 9, וכן קבלת• תשלום כאמור, לא יפגעו בזכו
 יותיהם וטענותיהם של בעלי הדין במהלך הדין.

 פיצויים במשפט
 פלילי

 פטור מחיוב
 בתשלום ריבית

 שמירת זכויות

 י נתקבל בכנםת ביופ ל׳ בסיון תעג״א (14 ביוני 1961); הצעת ההוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ח 434, תשכ״א, ;־
 עמי 2.

 1 ם״ה 156, תשי״ד, עמ׳ 234.

 2 ס״ח 169, תשט״ו, עמ׳ 171.

 3 ע׳׳ד 1944׳ תום׳ 1 מס׳ 1380, עמ׳ 128.
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ה יחול על המדינה. - . • • תחולה על המדינה ז ק ו  11. ה

 12. חוק זה יחול על ענינים התלויים ועומדים ביום תחילתו לפני כל.רשות שיפוטית. הוראות מעבד

 13. ׳העיף 112 לחוק הפרוצידורה.האזרחית העותמני מיום 2 רג״ב 1296 (21 ביוני 879!) - ביטולים
 בטל; סעיף 106 לאותו חוק לא יחול לגבי פסיקת ריבית לפי חוק זה.

ן ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה

י ב צ ־ ן ק ב ח  י צ
 נשיא המדינה

 חוק המים(תיקון מם׳ 3), תשכ״א-1961 *

 בסעיף 93 (א) לחוק המים, תשי״ט—1959 *, במקום ״תוך שנתיים מתחילת חוק זה״ תיקון סעיף 93
 יבוא ״עד ליום כ״ד בטבת תשכ״ב (31 בדצמבר 1961)״.

ן י י ה ד ש ן מ ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר החקלאות

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

- נתקבל בכנסת ביום ל׳ בסיון תשכ׳׳א (14 ביוני 1961)
 1 ם״ח 288, חשי״ט, עמי 166.

 . חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תשכי׳א-1961 *

 1. מוקמת ־בזה האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (להלן - האקדמיה). הקמת האקדמיה

 2. מטרות האקדמיה ותפקידיה הם: מטרות

 (1) לרכז בתוכה כחברים מטובי אישי המדע תושבי ישראל;

 (2) לטפה ולקדם פעילות מדעית;

 (3) לייעץ לממשלה בפעולות הנוגעות למחקר ולתכנון מדעי בעלי חשיבות
 לאומית:

 . (4) לקיים מגע עם גופים מקבילים בחוץ לארץ;

 • נתקבל בכנסת ביום ל׳ בםיון תשכ״א (14 ביוני 1961); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ח 452׳ תשכ״א׳
 עמי 134.
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 (5) לפעול בייצוג המדע הישראלי במוסדות ובכינוסים בין־לאומיים, מתוך
 תיאום עם מוסדות המדינה;

 (6) לפרסם כתבים שיש בהם בדי לקדם את המדע:

 (7) לעסוק בכל פעילות אחרת שיש בה כדי לשמש את המטרות האמורות,

 3. מושב האקדמיה יהיה בירושלים.

 4. האקדמיה היא תאגיד, כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית.

 5. חברי האקדמיה יהיו חברי הועד המכין להקמת האקדמיה הלאומית למדעים, שנתמנו
 לכך בתוקף החלטת הממשלה מיום כ״ו בחשון תשי״ט (9 בנובמבר 1958), וחברים נוספים

 שייבחרו על ידי האקדמיה באסיפה כללית.

 6. חבר האקדמיה יהיה חבר בה לכל ימי חייו; חברותו תיפסק באחת מאלה:
 (1) אם ביקש מאת נשיא האקדמיה, בכתב, לראות את מקומו פנוי;

 (2) אם חדל להיות תושב ישראל והוא איננו חבר־חוץ;
 נ3) אם הורשע בעבירה בפסק דין סופי והאקדמיה מצאה כי בנסיבות הענין

 היה בעבירה משום קלון.

 7. נשיא האקדמיה יתמנה על ידי נשיא המדינה, על פי המלצת האקדמיה, מבין חבריה
 תושבי ישראל; נשיא האקדמיה יתמנה לשלוש שנים, והוא יוסיף לכהן אף לאחר מכן עד

 למינוי הבא של נשיא האקדמיה: סגן הנשיא ייבחר על ידי האקדמיה.

 8. באקדמיה..יהיו חטיבה למדעי הרוח וחטיבה למדעי הטבע! כל חטיבה תבחר ביושב ראש
 החטיבה.

 מושב האקדמיה

 האקדמיה—
 תאביד

 חברי האקדמיה

 חברות והפסקתה

 נשיא האקדמיה
 וסגנו

 החטיבות

 מועצת האקדמיה 9. עניני האקדמיה ינוהלו על ידי מועצת האקדמיה.

 האסיפה הכללית
 של האקדמיה

 הרכב המועצה 10. מועצת האקדמיה תהיה מורכבת מנשיא האקדמיה, סגן הנשיא, יושב ראש החטיבה

 למדעי הרוח, יושב ראש החטיבה למדעי הטבע והמנהל האדמיניסטרטיבי שיתמנה על ידי
 יתר חברי המועצה; נעדר הנשיא - ימלא את מקומו סגן הנשיא; נעדרו הנשיא וסגנו-
 תבחר המועצה ממלא מקום לנשיא מבין חברי האקדמיה לתקופת העדרם של הנשיא וסגנו.

 11. האקדמיה תתכנס לאסיפה כללית לפי הצורך, ולפחות אחת לשנה, למטרות אלה:
 (1) לעשות כל פעולה שיוחדה לאסיפה הכללית לפי חוק זה או לפי התקנון;
 (2) להחליט בדבר אישור הדוחוי׳ת של המועצה, תכנית הפעולות של האקדמיה

 ומוסדותיה שתוגש על ידי המועצה, דו״ח רואה החשבון והצעת התקציב;
 (3) להחליט בכל ענין אחר שיועמד על סדר היום של האסיפה הכללית על

 ידי המועצה, או על ידי חמישה מחברי האקדמיה,

 חברי-חוץ 12. האקדמיה רשאית לבחור באנשי מדע מובהקים תושבי־חוץ־לארץ כחברי־חוץ של

 האקדמיה.

 13, שר החינוך והתרבות ממונה על ביצוע חוק זה.
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 14. האקדמיה רשאית/ בהתייעצות עם שר החינוך והתרבות, להתקין תקנון לאקדמיה רבו
 ייקבעו בין היתר:

 (1) הכללים לפיהם תבחר האקדמיה את חבריה ונושאי תפקידים בה, במידה
 שלא נקבעו בחוק זה;

 (2) סדרי העבודה של האקדמיה ומוסדותיה;
 (3) ניהול המשק והכספים;

 (4) מעמדם וזכויותיהם של הכרי־חוץ.

 15.. (א) תקנון האקדמיה הלאומית למדעים שאושר על ידי הממשלה ביום י׳ באלול
ט (13 בספטמבר 1959) — פרט,להוראותיו שנכללו בחוק זהי— ־ובתיאומים לפי העבין,  תשי̂׳

 יהיה תקנון האקדמיה, כל עוד לא שונה&ו הוחלף ע>פי סעיף 14.
 נב) בחירה לאקדמיה ומינוי לתפקיד בה וכן כל.פעולה, לקידומה ולקידום פעולותיה^

 שנעשו בהתאם לתקנון האקדמיה לנצי תחילתו של חוק זה, שרירים מיום עשייתם.

ן ב א א ב  א
 שר החינוך והתרבות

ך ו י ר ו ג - ן ד ב ו ד  ־
 י ראש הממשלה

י ב צ ״ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה
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 ;Tnäg אגורות 12 י •הודפס ע״י *עמ־פים ה00שלו1י, ירושלים


