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 . כללי1

הפרשי ת פוסבתפיקדון יוחזר החזרים כספיים, הוחלט כי בעל רקע תביעות שהוגשו בנושאי הצמדות 

 , כפי שהיה נהוג עד היום.הפרשי הצמדהבתוספת ולא  בלבדבנק ישראל ריבית 

 
 . מטרה2

למוטבים בתיקי בית  בנק ישראל בתוספת הפרשי ריביתוקנסות החזרי פיקדונות נושא להסדיר את 

 משפט.

 
 וקנסות החזרי פיקדונות. 3

ריבית בנק ישראל בשיעור הפרשי וספת המופקדים בבתי המשפט יוחזרו בתוהקנסות כספי הפיקדונות 

 .לא יישאו עוד הפרשי הצמדה, וד ליום התשלום בפועללתקופה שמיום הפקדתם ע ,משתנה

 סכום הריבית יחושב לפי ריבית דריבית על בסיס יומי.

חודשים ממועד הפקדתו, הוא לא יישא ריבית או הפרשי  3הפיקדון בתוך תקופה של  /הוחזראם שולם

 . ישולם ללא תוספת כסף כלשהיהצמדה, אלא 

עבור בנק ישראל , ריבית הפרשי חודשים ממועד הפקדתו יישא  3פיקדון ששולם לאחר תקופה של 

 מלוא התקופה, קרי, החל מהיום הראשון להפקדתו.

 /קנס הקיימים בקופת ביהמ"ש ביום התחילה. דהיינו, פיקדון וקנסות קדונותיהתיקון חל גם על פ

, ישולם בתוספת ריבית בנק ישראל עבור מלוא 61.0.11ר שנים והוחזר החל מיום שהופקד לפני מספ

 התקופה.

  

 המזכירות תפעל לביצוע החזר הפיקדון כמפורט להלן:

 : החזר פיקדון למוטב אחד 3.1

 : יום מיום הפקדת הפיקדון 04חלפו  3.1.1 

ונמצא כי הפיקדון  למוטב אחד, התקבלה החלטה שיפוטית המורה על החזר כספי הפיקדון  

תיצור המזכירות החזר פיקדון כאמור בהחלטה השיפוטית,  יום, 04 -הופקד לפני למעלה מ

 באופן הבא: 

 ". יום 09ריבית לאחר תבחר באפשרות " סוגי הפרשים במסך תנאי תשלום מוטב 

  יום מיום הפקדת הפיקדון: 04טרם חלפו   3.1.6

הפיקדון למוטב אחד, ונמצא כי הפיקדון  התקבלה החלטה שיפוטית המורה על החזר כספי

יום, תיצור המזכירות החזר פיקדון כאמור בהחלטה השיפוטית,  04 -הופקד בתוך פחות מ

 באופן הבא: 

 . "ללא ריביתתבחר באפשרות " סוגי הפרשים במסך תנאי תשלום מוטב 

   

 

 

 

 



 

 : החזר פיקדון ליותר ממוטב אחד 3.2

החזר הפיקדון ליותר ממוטב אחד, ואין בהחלטה התייחסות  התקבלה החלטה שיפוטית המורה על

לגורם שיקבל את פירות הריבית, תפעל המזכירות לקבל החלטה שיפוטית למי יש לשלם את פירות 

 הריבית.  

כי יש להשיב לכל התקבלה החלטה שיפוטית המורה : חלוקת פירות הריבית באופן יחסי בין המוטבים

 בית על הפיקדון תפעל המזכירות כלהלן:את החלק היחסי של הרימוטב 

 3.1.6 -ו 3.1.1, ותפעל לפי סעיפים: בנפרדהמזכירות תבצע לכל מוטב החזר 

 : ניכוי מס בהחזר פיקדון   3.3

 ריבית, כדלקמן:  המזכירות תפעל לנכות מס, רק במקרים בהם החזר הפיקדון נושא פירות

 , שינוכו מפירות הריבית. 11% ינוכה מס בשיעור של   -החזר פיקדון ליחידים  ב

 שינוכו מפירות הריבית. .60%ינוכה מס בשיעור של    -החזר פיקדון לחברות ב

 ולעד שאינו מומחה: מומחהעד תשלום מפיקדון להנחיות ביצוע     3.3

: התקבלה החלטה המורה על תשלום שכר מומחה מתוך פיקדון שהופקד בתיק, עד מומחה 3.0.1

 . הפרשי ריבית וספתללא תצע החזר למומחה תפעל המזכירות לב

, למעט מקרים %34: המזכירות תפעל לנכות מס מסכום קרן הפיקדון בשיעור של ניכוי מס 3.0.6

 בהם הציג המומחה אישור ממס הכנסה לניכוי שיעור מס אחר. 

אין לנכות מס  –פטור מניכוי מס  : הציג המומחה אישור ממס הכנסה עלפטור מניכוי מס 3.0.3

 מהקרן. 

: התקבלה החלטה שיפוטית המורה על תשלום שכר בטלה לעד שאינו עד שאינו מומחה 3.0.0

ללא תוספת הפרשי מומחה, מתוך פיקדון שהופקד בתיק, תפעל המזכירות לבצע החזר 

 ריבית בנק ישראל.

 לפיצוי למתלונן:פיקדון מהחזר ביצוע  3.3

די הנאשם, תפעל התקבלה החלטה לשלם פיצוי למתלונן מתוך כספי הפיקדון שהופקד על י

 המזכירות באופן הבא: 

  למתלונן ותיצור החזר לפיצוי למתלונן המזכירות תיצור שורת חיוב בתיק בגובה הפיצוי 3.1.1

מיום יום,  04לאחר רק במקרים בהם בוצע ההחזר בנק ישראל בתוספת הפרשי רבית 

 .ההחלטה השיפוטית

למפקיד הפיקדון  יתרתף על החזר נוס : תפעל המזכירות ליצירתנותרה יתרת פיקדון בתיק 3.1.6

 .מיום הפקדת הפיקדוןיום,  04לאחר במידה והוחזר   בנק ישראל בתוספת הפרשי ריבית

  ביצוע החזר מפיקדון לקנס:   3.0

: תיצור המזכירות שורת חיוב בתיק בגובה הקנס, ותיצור  סכום הפיקדון זהה לסכום הקנס   3.0.1

הפיקדון לטובת במידה והוחזר  .ק ישראלהחזר לטובת הקנס בתוספת הפרשי רבית בנ

תיווצר  בנק ישראל על הפיקדון, ו פירות ריביתונצבריום מיום הפקדתו  04לאחר הקנס 

 פירות הריבית לטובת המפקיד.המחאה אוטומטית על סכום 

יבוצע החזר של כל הפיקדון בתוספת הפרשי  : סכום הקנס גבוה מסכום הפיקדון בתיק 3.0.6

 תשלום במידה וקיים, ישולם על ידי הנאשם(.הקנס להפרש . )לטובת הקנס ריבית

 

 

 

 

 



 

 יבוצע :החלטה המורה על העברת הפיקדון לטובת קנס במרכז לגביית אגרות וקנסות  3.0.3

לטובת המרכז  , יום  04לאחר במידה והוחזר החזר של כל הפיקדון בתוספת הפרשי ריבית 

 ל פירות הריבית. בהחזר מסוג זה לא ינוכה מס ע לגביית אגרות וקנסות.

ניכוי מס: המזכירות תפעל לנכות מס, רק במקרים בהם החזר הפיקדון נושא פירות ריבית,  3.0.0

 כדלקמן: 

 , שינוכו מפירות הריבית. 11%ינוכה מס בשיעור של    -בהחזר פיקדון ליחידים  

 . שינוכו מפירות הריבית.60%ינוכה מס בשיעור של    -בהחזר פיקדון לחברות 

 

 במשק:ריבית להתאימם לשינוי ה בגזברות על מנת אישור החזרים רת  עצי . 3

מתעדכנת בין הריבית  .בנק ישראל ריביתבעת יצירת החזר כספי, מתווספים להחזר הפרשי  

/מס"ב כאשר הסכום הנקוב בו מוצמד המחאהלכל חודש, כך שיש לפעול להוצאת    60-34הימים 

 לאור האמור:  ,חודשהאחרון שפורסם באותו ה עדכון הריביתל

לכל חודש )כולל( ועד ליום  22 –בתיקים מיום ה וקנסות קדונות יפ  החזריהגזברות לא תאשר 

 .לכל חודש )כולל( 1 -ה

 

 ניכוי מס במקור. 3    

לפי השיעורים המפורסמים לחברות יש לנכות שיעור המס המנוכה לחברות משתנה כל שנה, לכן 

 נכון ליום ההחזר.

 

 

מס על   %39 ברירת המחדל של המערכת בזמן יצירת ההחזר היא ניכוי של  הערה:***

 .הקרן, יש להקפיד להתאים את ניכוי המס להחזר בזמן יצירתו

 

 

 

 ב ב ר כ ה       ב ב ר כ ה        

 לביא -שלומית לוי             רונן דוד         

 סמנכ"לית חטיבת מזכירויות    חשב מערכת בתי המשפט

 

 

 

    

 העתק:

 כב' השופט משה גל, נשיא בימ"ש המחוזי, מנהל בתי המשפט.

 מטה. –חברי הנהלה 

 .41 -חברי פורום ה

 גב' עינת אליהו, מנהלת תחום גזברות ארצית


