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 מתפרםמזת בזה הצעות חוק מטעם הממשלה

 חרק,הריבית, תשט״ז—1956

 1. בחוק זה —
 ״מילווה״ — לרבות נכיוץ שטרות וכל עסקה אשר בה או.בקשר אתה נהירה חבות לקרן י

 ולפירות, בין לתשלום על אתר ובין לתשלום בעתיד ז
 ״ריבית״ — לרבות דמי עמילות׳ דמי ניכיון וכל תשלוט אחר המשתלם בקשר עם מילווה

 ויש בו משום תוספת לקרן המילווה; בין שנקרא בשם ריבית ובין שבקרא בשם אחר; .
 ״ריבית מופרזת״ — ריבית העולה על.השיעור הקיצוני שנקבע לפי סעיף 2 ׳צל חוק זה,

 או סעיף 56, לחוק בנק ישראל, תשי״ד—1954 1 (להלן — חוק הבנק)!

 ״בית• משפט״ — לרבות בורר.

. (א) על אף האמור בסעיף 56 לחוק הבנק, רשאי שר האוצר׳ לאחר התייעצות עם 2 
 בגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בצו, דרך,כלל. או ל^גים של

 מיליות, את שער הריבית הקיצונית שמלווה רשאי לקבל מן הלווה.

 (ב) בצו לפי סעיף קטן (א), רשאי שר האוצר, בדרך כלל או לסוגים של •מילוזת,<
 להתיר צבירת ריבית ולקבוע תנאים ותקופות לצבירתה.

 3. לא ידרוש אדם ולא יקבל ריבית מופרזת. .

 4. , לא ידרוש אדם ולא יקבל ריבית דריבית אלא במידה שצבירת׳ הריבית'הותרה
 בצו לפי סעיף 2.

 5. מצא בית משפט, כי ריבית שאדם פלוני שילם או התחייב או נדרש לשלם, היא ריבית
 מופרזת, רשאי הוא לשחרר את הלווה מחובתו לתשלום הריבית ולחייב את המלווה; לשלם .

 ללווה עד פי חמישה מן הריבית ששילם או שנדרש או התחייב לשלם.

 6. לא נקבע שעד ריבית קיצונית לגבי המ-ילווה, רשאי בית המשפט, אם מצא שהריבית
 ששולמה או שתשלומה נדרש איבה הוגנת או משאירה למלווה ריווח בלתי סביר, לשחרר,
 את הלווה מחובתו לתשלום הריבית ולחייב את המלווה לשלם ללווה עד ,פי חמישה מן

 הריבית ששילם אל שנדרש או התחייב לשלם.

 7. הדורש או המקבל ריבית מופרזת, דינו כדין העובר עבירה נגד המשק כמשמעותה .
 בחוק למניעת הפקעת שערים וספסרות(שיפוט),תשי״א —21951.. ;' ־

 8. על אף האמור בכל דין, רשאי בית המשפט, בהלימם לפי סעיפים 5 ו.־6, לקבל•
 כראיה עדות בעל פה וכן להסתפק בעדות יחיד.

 י 9, ־ היה המילווה לתקופה העולה על שנתיים, לא יראר כריבית, לעבין חוק זד״ כליסכום
 המתווסף לקרן על ידי הצמדתה לשער החוקי של המטבע׳ למדד יוקר'המחיה או׳ לעליית

 מחירו של דבר שבקבע לכך על ידי שר האוצר, בצו׳ במידה ובתנאים שיקבע.

 הגדרות

 םמכות 5קבוע
 ישיעור ריבית

 קיצונית

 איסור ריבית

 איסור צבירת
 ריבית

ה י נ י  'ד.חזרת ד
 מופרזת

 החזרת ריבית
 בלתי הוגנת

 ענשים

 ראיות

 היתר הצמדה

 1 ם״ח 164, תשי״ד, עמי 192.

 2 ם״ח 68, ת׳עי׳״א׳ עמי 40.

 162 הצעזת חי? 273, ט׳׳ו באב חשט״ך, 23.7.1956



י ביטולים — ם י ל ט ב  10. ׳
, והוראות מעבר , י  י

 . (1) החוק העותומני על הריבית מידם 9 רג׳ב 1304 (9 באפריל ד188< י י • ־ • •
; י י: י  ־ . י . • (2) •עקודת הריבית (השער החוקי)3

!  ׳ • (3).• פקודת-ההלוואדת. בריבית קצוצה, ־1934 4

 / (4) ?וקודת ההלוואות (גביית ריבית)׳ 1938 5?
 • ־/׳ואולם מילויה שניתן לפני• תחילתו׳ של חוק זה יחולו עליו הוראות החוקים האמורים .

 באילו חוק זה וסעיף 78- לחוק הבנק לא נכנסו לתקפם,

ר ..- י י ב ס י ה ר ב  \ . ד

 החוק העותומני על הריבית, הקובע שער ריבית קיצונית (מכסימלית) של 9% למאה . .
 • לשבה, אינו הולם• עוד את 'תנא* •המשק והכלכלה במדינה. חוק בנק ישראלי תשי״ד^-1954,
 י מסמיך את נגיד בנק ישראל באישור הממשלה וועדת הכספים 1של הכנסת לקבוע שעד דיבית׳

 המחייב.רק.את המוסדות,הבנקאיים בעסקאותיהם הבנקאיות. יי•
 . החוק המוצע אינו קובע שער קיצוני נוקשה׳ אלא׳ באי לתת׳ סמכות לשר האוצר בצו,

. .  . באישור. ועדת הכספים של הכנסת׳ לקבוע תחום לשער הריבית.
 :ליי•:־ אם שר ׳האוצר לא ישתמש׳בסמכותו, מעניק החוק המוצע סמכות לבית המשפט • ־

 ־׳ לקבוע •בבל .מקרה אם ריבית מסויימת היא. ריבית מופרזת, לאחר שבית המשפט יתן דעתו <
 ׳לטיב המילדוה ולתקנתהשוק. . • ־/

 צו של שיר האוצר •יחול• גםדעל,,מוסדות בנקאיים אם׳ ובמידה שנגיד בנק •ישראל -
 •י לא •ישתמש בסמכותו לפי חוק בנק ישראל. •א . ל
 • י• החוק המוצע קובע.בי קבלת •ריבית מופרזת היא עבירה פלילית ודינה־ כדין עובר ־ •

 ••;עבירה נגד המשק-.כמשמעותה־בחוק למניעת הפקעת שערים וספסרות (שיפוטי•תשיי׳א^יד•
.1951 

 ־ יי ־* החוק־ המוצע קובע במפורש, בסעיף: 9 שבו, כי סכום המתווסף •לקת של מילויה
 שניתן-לתקופה העולה על שנתיים עקב תנאי.ההצמדה לא ייראה כריבית אם המילווה׳ או

 •־ההצמדה נעשו בהתאם לתנאים שקבע שר האוצר בצו. י

ם״ח, עמי 749. / פרק; a 3!וקי א״ י,-בדד' ! 

 [ %"ר 1934,- תום׳.1 מש׳ 459, "עמי 176.

. . , 1 5 7 7  £. עייר 38y4 תום' 1 מם' עמי ־, 0

T 1956—חוק בנק ישראל(הוראת שעה)(תיקון מם׳ 2)*תשט״ז 
׳ במקום ״כ״ו בזע תשט״ו תיי*ח החוק -1. בסעיף 1 לחוק בנק ישראל (הוראת שעה)׳ תשט״ו—1955־ 1

 (3-באוגוסט 1956)״ יבוא ״ב׳ באער א׳ תשי״ז(3 בפברואר 1957)״. •

 .ד ב ר י ה׳ ם ב. ר

 :• , •בספטמבר •1955 נתקבל, בכנסת חוק בנק ישראל (הוראת שעה), תשט״ו—1955׳ אשר
 הסמיך את הממשלה, באישור ועדת הכספים, להכניס את סעיף 78. לחוק בנק ישראל, ןזשי״ך—
 31954, לתקפו..אף לאחר תום שנה מיום תחילת׳ חוק בנק ישראל, תשי״ד—1954, אך לא

 יאוחר־.מאשר ביום כ״א בשבט תשט״ז (.3 בפברואר 1956¿.•

-1 ם״ח 190, תעט״ו, עמי 242.

־ ־ • - ,  י׳ ־8-ם״דו 164, ת׳טי״ד, עמי 192.; - ־. . -

--ו?2-ע.ית-חוק 273, .ט.״ ו -באב׳ תשטזיז, ־23.7.1956 . ר ..163



, •שנתקבל בכנסת בסברואד-׳  בחוק בנק ישראל (הוראת שעה<(תיקון), תשט״ז—1956 3
 ש״ז,'הוארכה התקופה הנזכרת לעיל לששה, חדשים נוספים — עד לכ״ו באב תשנו״ז >3-
 באוגוסט 1956) —.וזאת מתוך הנחה שעד המועד האמור תתקבל בכנסת הצעת חוק ריבית

 •כללי אשר יחול על בנקים ועל כל יתר המלווים והלווים."
 הצעת חוק הריבית האמורה אושרה כבר ע״י הממשלה והונחה על שולחן הכנסת,
 אולם יש לשער כי הכנסת לא תספיק לסיים את הדיון שיתעורר עקב הצעת חוק הריבית
 עד להתחלת פגרת הכנסת ולפני תום הארכה הנזכרת לעיל המסתיימת ב^3 באוגוסט ש״ז,
 מוצע על כן להאריך את המועד.האמור לתקופה של ששה• חדשים נוספים מתוך הנחה בך

 עד אז תסיים הכנסת את הדיון בהצעת חוק הריבית.

 פ״ח 197, תשט״ז,-עמ׳-32.

 חוק המילווה (מוסדות כספיים)(מם׳ 3), תשט״ז - 1956

 1, בחוק זה —
, או אגודה שיתופית לאשראי-.*  י ״מוסד כספי״ — בנק כמשמעותו בפקודת הבנקאות, 11941

 ,,שטרי־ערך״ — שטרי־ערך שך,וצאו בהתאם להוק זה.

 2. הממשלה מורשית בזה ללוות ממוסדות כספיים סכום שלא יעלה על ששה וחצי -
 •מיליון לירות ולהוציא למטרה זו שםרי־ערך. • •

 3 (א),, שטרי־הערך ייפדו ביום כ׳ בתשרי תשכ״ב(30 בספטמבר 1961). •

 (ב) שטרי־הערך ישאו ריבית׳ בשיעור של שלושה למאה לשנה, שתשולם בשיעורים-
 חצי שנתיים.ביום 1 במרס וביום 1. בספטמבר של כל שנה מידנו כ״ח באדר א׳ תשי״ז

 >1 במרס 1957) ואילך.

 (ג) הממשלה רשאית לפני המועד הקבוע בסעיף קטן (א), לפדות בערכם יהנקוב
 ־את כל שטרי־הערך, או חלק יחסי שווה מכל שטר ושטר, לאחר מתן הודעה מוקדמת של
 שלושה חדשים, לפחות, ,בה ייקבע מועד הפדיון! ההודעה תפורסם ברשומות. ניתנה הודעה
 גאמור , לא ישאו שטרי־הערך, או החלק היחסי של כל שטר ושטר, הכל לפי הענין/ ריבית-

 לאחרהמועד שהממשלה קבעה כמועד לפדיון. •

 (ד) שטרי־הערך ייערכו בצורת תעודות סטוק, וכל תעודד, תהיה בסכום• •שהוא-
י  מכפלה של עשר לירות! התעודות יהיר לזכות. הבעלים הרשומים או למוכי׳ז. : '

 .. (ה) שר האוצר יקבע בתקנות את שאר התנאים של שטרי־הערך ובכלל זה —
 נוסחם ודרכי העבראם.

• 
 4. הקרן והריבית המשתלמים לפי שטרי־הערך וכל ההוצאות הכרוכות בביצוע חוק זז*־•

 ישולמו מתוך הכנסותיה הכלליות ומתוך רכושה של המדינה. , .
 ־5. י כל שטר משטדי־הערך ישא את חתימות שר האוצר י והחשב הכללי או את חותם

 חתימותיהם.

 הנדרוו־נ

-סמכות מוות;

בית  פדיוז, רי
 ושאר תג&ים•

 ה׳עקוב ובטחה

 חתימת
 שטרי־הערד

 ׳׳פםורממםבו5ימ 6. י שטרי-־הערך פטורים ממס בולים.

 1 עייר 1941, תום׳ 1 מם' 1134, עמי 69.

 164 זצעות חוק 273, ט״ו באב תעט״ז, 23.7.1956-



 7. כל מוסר •כספי רשאי לרכוש שטרי־עדך׳ על אף כל איסור או הגבלה בדין׳ בתזכיר ^טו5.הנב?וח
• \ ת ו י . ק ו ח  •ההתאגדות-אויבתקנות של המוסד. ׳ •

 8. שר האוצר ממונה על .ביצוע חוק זה והוא רשאי,להתקין תקנות בכל ענין הנוגע י בישע ותקנות
 .לביצועו.

ר \" ב ס י ה ר ב  , . י ד

- בשנת 1951 הוציאה הממשלה, בהתאם להוראות חוק המילווה (מוסדות כספיים),׳
 תשי״א—1951, שטרי־ערך בסכום כולל של ששה וחצי_מיליון לירות שנמכרו כולם למוסדות

 ••.כספיים* מועד פרעונם של כל שטריידיערך האמורים יחול ביום כ׳יה בתשרי תשי״4י(30י
• ״ י ג. . - ׳ ־ • ־  ובספטמבר1956)• •

 החוק המוצע בא לאפשר לממשלה להוציא שטרי־ערך חדשים בסכום כולל של ששה
 ••*חצי מיליון לירות בתנאים זהים לתנאי המילוות הדומים הקודמים.

 חוק הרשויות המקומיות (הסמגה מיוחדת), תשנדז—1956 י־

/ ? ו י י רג םו  1. על *ף, האמור בכל דין אחר, תהא רשות מקומית מוסמכת להתקין חוק עזר שיגביל י אי
י ר 1 ^ ב י ^ כ מ  ־-:•או^מור ־גידול •חזירים והחזקתם ומכירת בשר חזיר ומוצריו הבועדיש^לאכילה• ': ־ "

; .,N - -־"־ םזיר ומיוצריו •;• ־ -.•.י.־״-•.-.־ ־

! על כל אזור־ שיפוטה תחולת דאיסור  רשות מקומית רשאית להטיל הגבלה או• איסור כאמור בסעיף.
 .-־או:על.׳חלק מםויים ממנו-, ובלבד שיחולו על כל האוכלוםיה באותו אזיור או !:אותו חלק ממנו.

 ׳•3. י .הטילה רשות מקומית הגבלה או איסור כאמור בסעיף 1, רשאית׳ היא לקבוע בחוק םסכויותעזר
 ד&מר הוראות בדבר בדיקתם, עיקולם והחרמתם של החזיר,, בש1 החזיר או מוצריו הנועדים

 ׳,-לאכילה׳ אשר ההגבלה או האיסור: חלים עליהמ• - ״

ם י ^ ק זה בענשו של העובר על חוק עור ע ו ח י פ  4..־ , ׳ענשו שלי העובר על חדק עזר' שהותקן ל
 שזןותקן לפי פקודת העיריות,' 1934׳ או לפי פקודת'המועצות המקומיוז!׳ 1941; הכל לפי

 "^ענין.

ות י ו מנ  .5.. חוק זה בא להוסיף על הסמכויות הנתונות לרשות מקומית לפי בל דין אחר ולא •עסירת •
 לגרוע מהן. v י י - •.

 6. חוק עזר שנעשה על ידי רשות מקומית ונתפרסם ברשומות לפני תחילת חוק זה ואשר . -אישיר חו-קי עזר
ה נעשה בדין אילו חוק זה היה בתקפו אותה שעה׳ רואים אותו כאילו נעשה כדין. ^ 

ר * ב ס י ה ר ב * ד # 

, בית המשפט העליון פסק לא מכבר שחוקי עזר עירוניים שבאו להגביל או לאסור •  י
 מכירת.בשר חזיר ומוצריו בתחומי השיפוט -העירוני׳ הם נטולי תוקף חוקי, כי ״שאלת
. ׳ וממתינה לפתרונה בדרך  איסורה-או הסדרתה של מכירת בשר חזיר, הגה• בעיה" כאובה-

י 734). מ ך י׳, ע ר  : של חקיקה״(בג״צ'117/55,72/55, ״פסקי־דין״ כ

 י עוד לפני כן הביע בית המשפט העליון את דעתו שמוטל ״על ביתי המחוקקים להעניק
 את הכוח הזה (לרשויות המקומיות) במפורש ובדברים שאינם משתמעים לשתי פנים.(בג״צ

s 1 .(1524 עמ׳ /  : 122/54׳ ״פסקי־דיך כרך ח

mmuro? 2, ט״1 באב ת׳טט׳׳ז, 23.7.1956 165 7 3 • 



 החוק המוצע בא להסמיך את הרשויות המקומיות במפורש, כאמור׳ להתקין חוקי
 עזר לאמור או להגביל גידול חזירים והחזקתם ומכירת בשר חזיר ומוצריו! וכן מסמיך.הוא"

 * את הרשויות המקומיות לקבוע הוראות ״בדבר בדיקתם, תפיסתם והחרמתם של אותם
 המוצרים אשר עליו חלים כל איסור או הגבלה כאלה,

 חוקי העזר שנעשו עד כה והמבוצעים הלכה למעשה, מתאשרים למפךע.׳ •

 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם חבר כנסת:

 חוק לתיקון פקודת המועצה המשפטית, תשט״ז—1956 • ״

 תיקו! פעי21 1. בסעיף 2 לפקודת המועצה המשפטית, 11938י בהגדרה ,׳בחינה בדיני ישראל״ אחרי
 המלים ״שנתאשרו ע״י המועצה״, יבוא ״או שכיהנו בפועל כעורכי־דין בחוץ לארץ עשר ־

י •  שנים לפחות״. י

ו נ ט י ה ר ב י י ד • 

 לפי ההגדרה הקיימת בפקודת המועצה המשפטית• 1938, אין המועצה יכילה להרשות׳
 לאדם לגשת לבחינה בדיני ישראל אלא אם קיבל ״הכשרה אד תעודה בתורת המשפטים
 מאונייברםיטה, מבית׳ ספר למשפטים או מכל מוסד מקצועי אחר בחוץ לארץ שנתאשרו על

 ידי המועצה״.
 התיקון המוצע בא לאפשר למועצה להרשות לאדם שכיך׳ן בפועל שנים רבות במקצוע
 עריכת־דין, לגשת לבחינות בדיני ישראל, אף אם לא היתה לו בנעוריו הכשרה •אקדימאית.-

 17בר הכנסת מ. אונא

 1 ע״ר 1938, תום׳ 1 מס' 843, עמי 105.

 הצעות חוק 273, ט״ ו באב תשם״ז, 23.7.1956
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