
התשנ"ד1994* ,(14 מס' (תיקון לפועל ההוצאה חוק

הגדרת אחרי העיקרי), החוק  (להלן 1 התשכ"ז1967 לפועל, ההוצאה לחוק ו בסעיף . ו1 סעיף תיקון
יבוא: ''לשכה''

כמשמעותו השיתופיות, האגודות רשם עלידי שסווגה שיתופית אגודה  ''''קיבוץ''

שיתופי.'' כמושב או כקיבוץ השיתופיות/ האגודות בפקודת

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 22 בסעיף .222 סעיף תיקון

מיטלטלין לענין קיבוץ הוא החייב באשר גם יחול ו)3( )10X1X2קטן בסעיף האמור '')ג(
ראש בו; התלויים משפחתו בני או הקיבוץ חבר ברשות הנמצאים אלה, בפסקאות כאמור
(4) בפסקה כאמור מיטלטלין כי קיבוץ, שהוא חייב לבקשת להורות רשאי לפועל ההוצאה

פרנסה מקור משמשים הם כי שוכנע אם שיורה, כפי הכל מקצתם, או בולם יעוקלו, לא
על עולה אינו ששוויים ובלבד בהם, התלויים משפחתם ולבני הקיבוץ לחברי מהותי

בכפוף והכל כאמור, בהם והתלויים החברים במספר בתקנות הקבוע הסכום מכפלת
'. (ב) קטן בסעיף לאמור

יבוא: (ד) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 38 בסעיף .338 סעיף תיקון

הקיבוץ של המקרקעין לענין קיבוץ הינו החייב אם גם יחולו זה סעיף הוראות ''(ה)

''בן זה, לענין משפחתו; לבני או הקיבוץ לחבר מגורים בית מקצתם, או בולם המשמשים,
בקיבוץ.'' המתגוררים הקיבוץ, חבר של בת או בן אם, אב,  משפחה''

חוק2262, בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת 994ו); ביוני התשנ''ד(20 בתמוז י"א ביום בכנסת נתקבל *
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39 סעיף יבוא:תיקון (ב) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 39 בסעיף .4

אדמה שהם מקרקעין לענין קיבוץ הינו החייב אם גם יחולו זה סעיף הוראות ''(ג)

של מהותי פרנסה כמקור המשמשים הקיבוץ, של חקלאית באדמה זכות או חקלאית
'. בקיבוץ הגרים משפחתם, ובני החברים

50 סעיף יבוא:תיקון (3) פסקה אחרי העיקרי, לחוק 50(א) בסעיף .5

הפטור העבודה שכר של הסכום מכפלת כדי קיבוץ, שהינו לחייב המגיעים כספים (4)'

אחרת, חישוב דרך לפועל ההוצאה ראש הורה כן אם אלא החברים, במספר מעיקול
החברים משכורות את בחשבון שהביא לאחר היתר ובין שיירשמו, מיוחדים מנימוקים

זו.'' בפסקה האמור על יעלה לא הכולל שהסכום ובלבד בקיבוץ, עובדים שאינם

לגביתחולה תחילתו, ערב בדין שנרשמו משכנתה או משכון על יחולו לא זה חוק הוראות .6

קיבוץ. של מקרקעין או מיטלטלין

ויצמן עזר
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

וייס שבח
הכנסת ראש יושב

ליבאי דוד


