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של , במועד העברת זכויות ההרחבה, יש לבחון מה היה הערך הריאלי. 5
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יש לחשב את , לפי ערכם במועד העברת זכויות ההרחבה, זכויות ההרחבה

-הערך הריאלי של ההפרש שנותר ולהביאו לכדי חיוב עדכני למועד פסק
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	14. מה המשמעות האופרטיבית של ביטול עסקת המכר?
	15. ממתי יישא סכום שכר הטרחה שנפסק בפסק הבוררות את הריבית וההצמדה?
	16. דחיית בקשה לביטול החלטת הרשם-פסיקת הריבית
	17. האם הבוררת חרגה מסמכותה עת קבעה ריבית גבוהה מהמוסכם בחוק?
	18. נקודת המוצא לתשלום ריבית פיגורים היא אי-תשלום במועד הנקוב בחוזה
	19. מועד ממנו זכאים לריבית עבור תשלום על שכר-טרחה
	20. ריבית על חוב פסוק
	21. האם הבוררת פסקה בניגוד להוראות חוק פסיקת ריבית?
	22. סמכות הבורר להוסיף ריבית והצמדה על הסכומים אותם הוא פוסק
	23. סמכות בית-המשפט להפחית ריבית
	24. בקשה למתן הוראות

	פרק ז': סייגים - סעיף 6 לחוק
	1. הדין
	2. היש להחזיר הפקדון בערכו הריאלי או בערכו הנומינלי?
	3. אשר לתקופה שמיום מתן פסק-הדין ועד למועד התשלום בפועל מדובר בריבית עתידית, לגביה ניתן לקבוע כי סכום החוב יישא ריבית בנקאית מוסכמת עד לפרעון החוב במלואו
	4. משעה שסירב המערער לקבל את העמלה בשיעור של 2% שהוצעה לו עוד טרם הגשת התביעה על-ידו, יש לפטור את המשיבים מתשלום ריבית בגין רכיב זה של העמלה, מכוח הוראת סעיף 9 לחוקת פסיקת ריבית
	5. האם במקרה דנן קיום הסכם בין בעלי הדין על ריבית הפיגורים קובע את גשיעור הריבית?
	6. ריבית הפיגורים שנקבעה בין הצדדים מקפחת

	פרק ח': ריבית דריבית - סעיף 7 לחוק
	פרק ט': פיצויים במשפט הפלילי - סעיף 8 לחוק
	פרק י': פטור מחיוב בתשלום ריבית - סעיף 9 לחוק
	1. הדין
	2. משעה שסירב המערער לקבל את העמלה בשיעור של 2% שהוצעה לו עוד טרם הגשת התביעה על-ידו, יש לפטור את המשיבים מתשלום ריבית בגין רכיב זה של העמלה, מכוח הוראת סעיף 9 לחוקת פסיקת ריבית
	3. האם יש להוסיף ריבית על קביעת הבורר?
	4. האם הנתבעת זכאית לריבית על סכום של מיליון ש"ח נוכח הצעת הפשרה על סכום זה טרם הגשת התביעה?

	פרק י"א: שמירות זכויות - סעיף 10 לחוק
	פרק י"ב: תחולה על המדינה - סעיף 11 לחוק
	פרק י"ג: ביטולים - סעיף 13 לחוק
	פרק י"ד: תקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת שיעור הריבית ודרך חישובה), התשס"ג-2003
	1. שינוי הריבית לפי חוק הצמדת ריבית בהתאם לתקנות הריבית
	2. האם יש להוסיף ריבית והצמדה לפי החוק?
	3. חיוב בהפרשי הצמדה וריבית על-פי סעיף 6 לחוק פסיקת ריבית והצמדה
	4. חיוב הנתבעת ביתרת הסכום המשוער
	5. שערוך החוב על-ידי צירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מביא לתוצאה צודקת

	פרק ט"ו: חוק הריבית (שינוי שיעורים), התשל"ג-1972
	1. סמכות רשות שיפוטית לקבוע ריבית
	2. הסמכת שר האוצר לשנות את שיעורי הריבית
	3. איסור צבירת ריבית דריבית
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	6. שינוי שיעור הריבית


	שער ג': פסיקת ריבית והפרשי הצמדה מכוח חיקוק אחר או הסכם - עניינים שונים
	פרק א': כללי
	פרק ב': חוק חוזה ביטוח, התשמ"א-1981 - הצמדה וריבית וריבית מיוחדת - סעיפים 28 ו- 28א לחוק
	1. סעיף 28 לחוק - הצמדה וריבית
	2. "יום מסירת התביעה" לעניין חישוב הריבית - פרשנות
	3. השבת דמי ביטוח - סעיף 28(ג) לחוק
	4. סעיף 28א לחוק - ריבית מיוחדת
	5. חובתה של חברת הביטוח לדאוג להודיע למבוטח, לוודא מודעותו ולוודא הסכמתו בטרם החוזה השתכלל
	6. זכאותו של מבוטח לתגמולי ביטוח מהמבטחת אף על נזקים שאינם מכוסים בפוליסה לביטוח מקיף
	7. זכאותו של מבוטח לתשלום ריבית עונשית בתביעה לתגמולי ביטוח על-פי פוליסה לביטוח חיים
	8. זכאותו של מבוטח לתגמולי ביטוח מהמבטחת במקרה של  נזק לדירה כתוצאה מנזקי מים וצנרת
	9. החלתה של ריבית מיוחדת במקרה הנדון
	10. אי-חיוב הנתבעת בריבית מיוחדת
	11. זכאותו של מבוטח לתשלומי ריבית מיוחדת מהמבטחת בתביעה לתגמולי ביטוח
	12. נזק שאינו מכוסה בפוליסה - סנקציה בגין תשלום תגמולי ביטוח באיחור - התביעה נדחתה
	13. בהוספת סעיף 28א לחוק הביטוח הביע המחוקק רצונו להרתיע את חברות הביטוח מלהשהות את ביצוע חיוביהן שאינם שנויים במחלוקת
	14. הנתבעת בחרה "לשבת על הגדר" ולא נקטה עמדה ברורה בנוגע לחבותה הביטוחית כלפי התובע ולא לקחה חלק פעיל בייצוגו בהליך הבוררות - פוליסת אחריות מקצועית של אדריכל
	15. עסק או אדם הכורת פוליסת ביטוח מניח שבמקרה של התרחשות מקרה ביטוח ישולמו תגמולי הביטוח בתוך זמן סביר
	16. הוכחת טענת הנתבעת באשר לאי-סבירות היקף הנזק
	17. מה הדין כאשר מקרה הביטוח אירע לפני שנתבטלה הפוליסה
	18. במקרה הנדון - אין מדובר ב"עניין מהותי"
	19. שאלת תחולתו של סעיף 28 לחוק חוזה ביטוח על תגמולי ביטוח
	20. המועד הקובע לחישוב הפרשי הצמדה וריבית
	21. האם חלה ריבית מכוח חוק חוזה הביטוח?
	22. אין הצדקה להגביל את תביעתו של המבוטח לתשלום הפרשי ריבית והצמדה לפי סעיף 28 לחוק חוזה ביטוח ואף אין להגבילה לתשלום הריבית המיוחדת הקבועה בסעיף 28א לחוק חוזה ביטוח. סעיפים אלו אינם מהווים "הסדר שלילי" ואינם חוסמים את דרכו של מבוטח לתבוע נזקים תוצאתי...

	פרק ג': חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975
	פרק ד': חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980
	1. הדין-חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980
	2. השבה ריאלית תכלול ריבית
	3. סמכות הבורר לפסוק בסוגיה של הפרשי ההצמדה והריבית
	4. כיצד לשערך את הסכום הנומינלי?
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	6. הוספת ריבית - משפטית לחוב המערערת
	7. על-אף שחוב הארנונה של המערערת אמור לשאת ריבית לפי חוק הרשויות המקומיות, שהוא החוק הרלוונטי למקרה דנן, לאור נסיבות המקרה חוייבה המערערת בתשלום חוב הארנונה כשהוא נושא ריבית והפרשי הצמדה לפי חוק ריבית והצמדה
	8. סכומים שנגבו ביתר על-ידי רשות מקומית, שנדרשו על ידה ושולמו כתשלומי חובה (כמו סכומי אגרות), יושבו בצירוף הריבית והפרשי ההצמדה הקבועים בסעיף 6 לחוק הרשויות ולא על-פי חוק פסיקת ריבית
	9. נוכח סד זמנים  במקרה דנן אין יסוד לטענת העירייה, כי יש בפסיקת ריבית לטובת המשיבה, בהתאם לחוק הרשויות המקומיות, כדי לעודד תובעים להשהות את תביעתם כדי ליהנות משיעור ריבית גבוה יותר
	10. ההצמדה שלובה באופן אינהרנטי בחיוב עצמו והיא מהווה חלק בלתי-נפרד מסך הסכום אותו על הרשות לגבות
	11. משמעות הקביעה בפסק-הדין כי על המבקש לשלם את חובו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק
	12. הנסיבות המיוחדות לקביעת ריבית אינן מתקיימות
	13. ריבית על תגמולי נכים
	14. תוספת ריבית על סכום הפיצוי שנפסק על יסוד השומה
	15. אישור הסכם פשרה בתובענה ייצוגית
	16. פשרה לעניין הריבית
	17. מועד תחילת הריבית
	18. האם ניתן לקבוע את הריבית בהתאם לחוק הרשויות במקום חוק פסיקת ריבית?
	19. ריבית על חוב תשלום של ארנונה
	20. סמכות בית-המשפט להפחית את הריבית
	21. גביית חוב ארנונה בתוספת ריבית
	22. ריבית על חובות שבפיגור
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	25. הצעת הסדר פשרה מטעם בית-המשפט
	26. אי-בירור תחומי השיפוט של הרשות
	27. האם מגיע למערערת פטור מתשלומי ריבית פיגורים?
	28. פשרה בהתאם להסכמת הצדדים

	פרק ה': דיני החוזים - ריבית - הפרשי הצמדה ושערוך
	1. כללי
	2. החוזה המופר
	3. דין החוזה המקויים: בחינה תוך חוזית ולבר-חוזית
	4. פירוש החוזה המקויים: פירוש במובן הצר ופירוש במובן הרחב
	5. פירוש החוזה - "במובן הצר"
	6. "אומד דעתם של הצדדים"
	7. אבחנה בין חוזים קצרי טווח וחוזים ארוכי טווח
	8. על עקרונות וכללי ההשבה - כללי
	9. סעיף 21 לחוק החוזים
	10. שיעורה של ההשבה
	11. סיכום
	12. חריגים לכלל ההשבה ברובד הבסיסי - השבה בראי התנהגות הצדדים
	13. ביטול חוזה עקב הפרה
	14. סעיף 11(ב) לחוק החוזים (תרופות)
	15. סעיף 9 לחוק החוזים (תרופות)
	16. אי-דרישה לכלול בחוזה תניית הצמדה - הצמדת דמי שכירות
	17. חוק הגמלאות - פסיקת ריבית והפרשי הצמדה - דחיית בקשת רשות ערעור
	18. נדחו ערעורים וערעורים שכנגד, פרט לעניין שיעור הריבית בגין הפיצוי המוסכם. בעניין זה, הפיצוי המוסכם יישא ריבית לפי חוק פסיקת ריבית, במקום שיעור הריבית של 10% אשר נפסק בבית-המשפט המחוזי
	19. המערערים חוייבו בצדק בפיצוי המשיב בגין ריבית הפיגורים שבה חוייב בשל החזקתם בכספי ההלוואה. יש לחשב ריבית זו החל מיום הביטול, שכן עד יום הביטול חלה חובת פירעון ההלוואה על המשיב וחובת המערערים בהשבה חלה רק אחריו
	20. ריבית בהתאם לחוק הצמדת ריבית ולא בהתאם להסכמים שנקבעו בין הצדדים
	21. זכאות להשבת כסף בערכו המלא תוך התחשבות בשינוי בערך הכסף הנובע מחלוף הזמן
	22. אין מקום לסטות מהסכם ההלוואה ולהפחית מהריבית עקב ההליכים המשפטיים הממושכים בין הצדדים
	23. האם היה על בית-המשפט להחיל את סעיף 6 לחוק?
	24. תוספת ריבית לפי חוק ולא לפי פיגורים
	25. החלת חוק פסיקת ריבית במקרה בניגוד למנגנון השערוך בחוזה
	26. האם יש בהסכם הבניה כדי להוות תשתית לחיוב בהפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה כנדרש בסעיף 6 לחוק פסיקת ריבית והצמדה?
	27. התיישנות הסכומים הדרשים לתשלום ריבית
	28. שמירת ערכו הריאלי של סכום התמורה
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	30. חוסר תום-לב בסירוב לשלם בגין העבודות
	31. הגשת כתב תביעה איננה תחליף להודעת ביטול כנדרש על-פי סעיף 8 לחוק החוזים (תרופות) אלא בנסיבות מסויימות - פיצוי בגין נזק עקב "אובדן ערך"

	פרק ו': חוק הנכים תגמולים חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 וחוק הקצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום), התשמ"ד-1984
	1. חוק הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום), התשמ"ד-1984
	2. סעיף 297א לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995
	3. סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995
	4. תביעות - גמלה בתוספת הפרשי הצמדה (סעיף 297א לחוק)
	5. סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי - כללי
	6. סעיף 328(ג) לחוק הביטוח הלאומי
	7. זכות השיבוב של המוסד לביטוח לאומי מכוח הסכם או הוראה סטטוטורית - הערעור נדחה
	8. הלכת אבו-סרייה
	9. שיעור תגמולי המוסד לביטוח לאומי שיש לנכות מסכום הפיצוי הכולל שנפסק לחובת המזיק בנסיבות של קיצור תוחלת חיים - שינוי ההלכה - ניתוח ומסקנות
	10. חישוב תוחלת סכום הגמלאות שבו עשוי המזיק לשאת, במועד שבו מתגבשת הפשרה עם הניזוק (המוסד לביטוח לאומי)
	11. מחלוקת שנגעה לשיעור גמלאות הביטוח הלאומי הצריכות בניכוי מסכום הפיצויים - הערעור התקבל בחלקו
	12. זכות המוסד לביטוח לאומי לדרוש שיפוי בגין הלוואות עומדות לרכישת רכב מחברות הביטוח - הערעור נדחה
	13. הנפקות הקנויה לקיצור תוחלת חייו של נפגע, המקבל תגמולים מן המוסד לביטוח לאומי, על היקף השיפוי שזכאי לו המוסד לביטוח לאומי מכוח הסכם עם חברות הביטוח הנושאות באחריות לפצות את הנפגע בגין נזקיו בתאונה - העתירה התקבלה
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	4. עיצום כספי
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	8. כפי שהריבית נגזרת משווי המקרקעין, כך גם דמי החכירה האבודים נגזרים משווי המקרקעין. הן הריבית והן דמי החכירה מהווים פיצוי פירותי-כספי בגין העיכוב בתשלום הפיצויים
	9. נדחתה טענת המערערים, לפיה אם מחושב הפיצוי על-פי נוהל מקרקעי ישראל, הרי זכותם שלסכום הקרן יצורפו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה ולא על-פי הנוהל
	10. הוראותיו של החוק לתיקון דיני הרכישה גוברות על הוראותיו של חוק פסיקת ריבית והצמדה, שכן מדובר בחוק מיוחד הגובר על חוק כללי
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	פרק ט': פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980
	1. הדין
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	6. פקודת פשיטת הרגל מגבילה את שיעורי הפרשי הריבית וההצמדה שמתווספים לקרן החוב ומשווה אותם לאלו הקבועים בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 ובכך תורמת להקטנת סך החובות בתיק פשיטת הרגל
	7. הזכות לקבלת הריבית ההסכמית בתקופת הקפאת הליכים - לבית-משפט שיקול-דעת בנידון
	8. האם יש לאפשר למבקשת לקזז את יתרת חוב ההלוואה שנטלה החייבת בצירוף ריבית והצמדה עד מועד צו הכינוס או עד מועד ביצוע הקיזוז בפועל?
	9. דיוידנד נוסף של תשלום הפרשי הצמדה וריבית לא ישולם טרם הכרעה בכל הוכחות החוב
	10. טענה בדבר הגבלת גובה הריבית

	פרק י': חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967
	1. הדין
	2. האם חל סעיף 3 לחוק פסיקת ריבית?
	3. אין לחייב בתשלום ריבית פיגורים לתקופה שבה עוכב ביצועו של תשלום. לעומת-זאת, את הפרשי הריבית וההצמדה יש לחשב לתקופת עיכוב ביצוע פסק-הדין
	4. סעיף 6 לחוק פסיקת ריבית מסייג את תחולת הוראות חוק פסיקת ריבית במקרים בהם קיים הסכם בין בעלי הדין לעניין הריבית וההצמדה. באם החליט בית-המשפט כי ההסכם שנחתם בין הצדדים עונה על-תנאי זה, צדק הוא כאשר לא החיל את ההסדר שבסעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית, המורה...
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	3. האם ניתן להוסיף ריבית על סכום שיק?

	פרק י"ב: בנקאות
	1. חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג-1993
	2. חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981

	פרק י"ג: עניינים שונים
	1. מכוח חוק פיצוי נפגעי אסון טבע, התשמ"ט-1989 לחקלאים עומדת זכות לפיצוי בערכים ריאליים על נזקיהם בגין אסון טבע מכוח החוק. מששולם להם פיצוי בערך נומינלי, יש לשערכו בדרך של הוספת הפרשי הצמדה ללא ריבית על-פי חישוב כמקובל
	2. מהו המועד הקובע להערכת שיעור הפיצוי לנכס מיטלטל?
	3. בין אם על שאלת שערוך הכתובה חל הדין האזרחי ובין אם חל הדין הדתי, התוצאה אחת היא ולפיה לבתי-המשפט האזרחיים יש שיקול-דעת להורות על שערוך סכום הכתובה, על-מנת להגיע לתוצאה צודקת
	4. בית-הדין הרבני הכריע בעניינם של הצדדים בצורה כוללת; בנסיבות אלה, אין מקום לקבלת הבקשה להוספת ריבית והצמדה בעניינו של רכיב אחד מבין מרכיביו של המתווה הכולל לחלוקת רכוש בין בני הזוג
	5. יש לבחון מה היה הערך הריאלי, במועד העברת זכויות ההרחבה, של חוב המשיבים  למערערים. לאחר קיזוז בין שווי החוב המשוערך לשווי זכויות ההרחבה, לפי ערכם במועד העברת זכויות ההרחבה, יש לחשב את הערך הריאלי של ההפרש שנותר ולהביאו לכדי חיוב עדכני למועד פסק-הדין



