
התשנ"ג1993* (תיקון), המשפחתי החקלאי במגזר הסדרים חוק

1 סעיף החוקתיקון  להלן ) התשנ"ב11992 המשפחתי, החקלאי במגזר הסדרים לחוק 1 .בסעיף 1
 העיקרי)

יבוא: "חוב" הגדרת במקום (1)

הצמדה, הפרשי קרן, לרבות לאו, אם ובין פרעונו מועד הגיע אם בין כספי חיוב  ""חוב"
מס;"; חוב ולמעט והוצאות עמלה דריבית, ריבית ריבית,

יבוא: "חוב" הגדרת אחרי ( 2)

ששר חובה תשלום או מס בהטלת הדן חיקוק פי על בו חייב שאדם סכום כל  מס" ""חוב
;"; לפיו הגביה על או ביצועו על ממונה האוצר

יבוא: כאמור" חוב פרעון לשם שנוצר חוב "או במקום בדישה, בסיסי", "חוב בהגדרת (3)
מיחזור או הסדר עקב לרבות כאמור, חוב פרעון לשם הקובע היום לאחר שנוצר חוב "או

החוב";

חוק2195, בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת באוגוסט1993); התשנ''ג>4 באב י"ז ביום בכנסת נתקבל
.292 עמ' ביולי1993), 28) התשנ''ג באב י' מיום
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יבוא: כולל'' ''חוב הגדרת במקום (4)

ולגבי (1991 בדצמבר 31) התשנ''ב בטבת כ''ד ליום חקלאי גורם של החוב  כולל'' ''"חוב
כחקלאי, מעיסוקו נובע שהוא ובלבד כאמור חוב כל  חקלאית באגודה וחבר חקלאי
חוב כל  חבר הוא שבה החקלאית לאגודה חקלאית באגודה חבר של חוב לגבי ואולם
מעיסוקו נובע אינו מסוים חוב כי החקלאית האגודה תוכיח כן אם אלא כאמור

;''; כחקלאי

להיות וחדל הקובע, ביום חקלאי שהיה מי "ולרבות יבוא בסופה ''חקלאי", בהגדרת (5)
מכן". לאחר חקלאי

יבוא: "חקלאי" הגדרת אחרי (6)

המשקם." פסק מתן ליום שקדם בחודש האחרון היום  ההסדר" "''יום

 העיקרי לחוק 7 בסעיף . 2

יבוא: (א< קטן סעיף במקום (1)

אלא כאמור, לחוב ערבות או כולל חוב לגבי בהליך לפתוח ואין להמשיך אין "(א)
זה''; חוק להוראות בהתאם

)יבוא: (ב)(1 קטן סעיף במקום (2)

הבורר או הרשם לפועל, ההוצאה ראש המשפט, בית של דעתו להנחת הוכח "(ב10)
כאמור, לחוב ערבות או כולל חוב הינו חלקו, או כולו שבפניו, ההליך נשוא החוב כי
בפני לדיון ויעבירו כאמור הערבות או הכולל החוב לגבי ההליך את יפסיק

המשקם;";

זה"; "בסעיף יבוא (ב)" קטן "בסעיף במקום (ב)(2), קטן בסעיף (3)

יבוא: (ג< קטן סעיף במקום (4)

חקלאי." גורם שאינו מי של ערבות לרבות  "ערבות" זה, בסעיף "(ג)

7 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 10 בסעיף . 3

מיום ימים ששים תום עד זה מועד להאריך רשאי "המשקם יבוא בסופו (א), קטן בסעיף (1)
."18 סעיף לפי ההחזר כושר לקביעת כללים פרסום

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

רצונו על למשקם להודיע רשאי חקלאית, באגודה חבר או חקלאי שהוא חייב "(א1)
;"; לגביו חוב דרישת למשקם הוגשה טרם אם גם עליו, יחולו לא זה חוק שהוראות

ואחרי או(א1<" (א) קטנים "בסעיפים יבוא (א)" קטן "בסעיף במקום (ב), קטן בסעיף (3)
לו", ידועים שאלה "ככל יבוא החייב" "לנושי

10 סעיף תיקון

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 13 בסעיף . 4

לבקשת רשאי, המשקם יהיה מסוים, חקלאי גורם לגבי המשקם פסק ניתן לא עוד כל "(ג)
ומלאי כספים למעט מהם, נכס כל או נכסיו עיקול על להורות חקלאי, גורם אותו של נושה

החקלאי," הגורם של השוטפת לפעילותו המשמשים

13 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק (ג) סעיף15 אחרי .5

לאחר שנעשה מהסדר כחלק אחר, חקלאי לגורם אחד חקלאי גורם של בסיסי חוב הוסב "(ד)
החוב." הוסב שאליו החקלאי הגורם רק להפחתה זכאי יהיה הקובע, היום

15 סעיף תיקון



17 סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 17 סעיף במקום .6

להסדר ההפחתותהחוב בניכוי הכולל, החוב לפי להסדר החוב את יקבע המשקם (א) ,17

ליום משוערכים כשהם 16 בסעיף כאמור הערבות חלף ובתוספת 15 בסעיף כאמור
להסדר). החוב  (להלן (1991 בדצמבר 31) התשנ"ב בטבת כ"ד

לצרכן המחירים למדד הצמדתה ידי על ייעשה ההפחתה שערוך (ב)
לשנה. צמודה ריבית והוספת7%

למדד הצמדתו עלידי ההסדר ליום עד ישוערך להסדר החוב (ג)
לחודש המדד לעומת ההסדר ביום הידוע המדד עליית שיעור לפי לצרכן, המחירים

לשנה. של5% בשיעור כאמור צמודה ריבית והוספת ,1991 נובמבר

בשל אחר חיוב כל יהא (ג), קטן בסעיף כאמור להסדר החוב שוערך (ד)
ריבית, בשל ,(1991 בדצמבר 31) התשנ"ב בטבת כ"ד ביום החל כאמור, חוב
בהם לחייב נוהג כלשהו נושה אשר וחיובים עמלות שער, הפרשי הצמדה, הפרשי
בעמלה לחייב הנוהגים נושים אצל אשראי הקצאת עמלת למעט חייביו, כלל את

בטל."  זו

18 סעיף הוראותתיקון לקבוע הם "ורשאים יבוא השרים" שיקבעו "כללים אחרי העיקרי, לחוק 18 בסעיף . 7
ההחזר". כושר קביעת ללא להסדר, החוב של מהיר להסדר

19 סעיף ביוםתיקון "החל יבוא חודשים" וששה שנים עשרה "שבע אחרי העיקרי, לחוק 19(א) בסעיף .8
ההסדר".

20 סעיף החייב"תיקון למגורי המשמשת הדירה "למעט במקום ובו יסומן(א< העיקרי לחוק 20 בסעיף האמור . 9

יבוא; ואחריו (ב)" קטן בסעיף לאמור "בכפוף יבוא

על: יחולו לא (א) קטן סעיף הוראות "(ב)

חקלאית אגודה שהוא לחייב השייכת דירה לרבות החייב, למגורי המשמשת דירה (1)
אגודה; באותה חבר למגורי ומשמשת "קיבוץ" או שיתופי" כ"מושב המסווגת

למטרת שהיא הכנסה2 מס לפקודת 47 בסעיף כמשמעותה גמל בקופת כספים (2)
השרים; שיקבעו לסכום עד  קיצבה או תגמולים

מאלה: אחד כל של יצרניים בנכסים החלק (א) (3)

העימות; קו מישובי ישוב שהיא חקלאית אגודה (1)

העימות; קו מישובי בישוב חקלאית אגודה (2)

זו; בפסקה כאמור חקלאית באגודה )חבר 3)

העימות. קו מישובי בישוב חקלאי (4)

קו ישובי באזור הממוקמים יצרניים נכסים  יצרניים" "נכסים זו, בפסקה (ב)
משנה(א< בפסקת כאמור החקלאי הגורם אם בתאגידים, זכויות לרבות העימות,
האמור החקלאי הגורם הכנסות שכל ובלבד ובניהולם, בתפעולם פעיל חלק נוטל
בחישוב ייכללו אלה בתאגידים העוברים החברים של העבודה ושכר אלה מנכסים

כאמור." החקלאי הגורם של ההחזר כושר
22 סעיף ישראלתיקון לארץ היהודית הסוכנות "המדינה, יבוא מדינה" "או במקום העיקרי, לחוק 22 בסעיף . 10

החטיבה)"  (להלן העולמית הציונית ההסתדרות של להתיישבות החטיבה או הסוכנות),  (להלן

עמ'120. ,6 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 2



ממקורות אחרים נושים אצל שהופחת או שנמחק סכום כל בחשבון יובא לא ''ואולם יבוא ובסופו
החקלאיים." לגורמים כהלוואה החטיבה או הסוכנות בספרי רשום ואשר החטיבה או הסוכנות

יבוא: העיקרי לחוק 25>ב< סעיף אחרי . 11

שאינו ערב לרבות זה, חוק לפי שהוסדר לחוב ערב , 16 סעיף בהוראות לפגוע מבלי ''(ג)

מחוב העיקרי החייב הופטר שבה מידה באותה מערבותו מופטר יהיה חקלאי, גורם
כאמור."

25 סעיף תיקון

."(4)24" יבוא "24(א)" במקום העיקרי, לחוק (2) 28(א) בסעיף . 1228 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 31 סעיף במקום , 1331 סעיף החלפת

לענין "התאמות
כינוס או פירוק

חקלאי, ארגון לגבי השיתופיות האגודות פקודת לפי פירוק צו ניתן (א) .31
שהסמכות בענינים דין כל פי על סמכויותיו את להפעיל רשאי המפרק יהיה לא

11>א<. סעיף לפי למשקם נתונה בהם

ביקש אם מתפקידו חקלאי ארגון של מפרק להעביר רשאי הרשם >ב<

חוק של ביצועו לקידום בכך צורך ראה אם או ארגון אותו של המשקם זאת

חקלאית לאגורה זה, חוק של תחילתו לפני שניתן פירוק צו >ג<
הוראות יתן הרשם בטל;  חקלאית" "אגודה להגדרת (1) בפסקה כמשמעותה

הפירוק, מביטול המתחייב ככל

או קבוע החברות, פקודת לפי נכסים כינוס צו או פירוק צו ניתן (1) >ד<
חוב בשל נכסיו, או חקלאי גורם לגבי זה, חוק של תחילתו לפני זמני,
רשאים הכונס או המפרק יהיו לא עליהם, חל זה שחוק ערבות או
נתונה בהם שהסמכות בענינים דין כל לפי סמכויותיהם את להפעיל
כאמור, הנכס של כמנהל שמונה כונס ואולם סעיף11>א<; לפי למשקם

עם ובתיאום זה חוק להוראות בכפוף אלא כאמור בניהול יפעל לא
המשקם;

הגורם של בשמו לפעול רשאי יהיה לא (1) בפסקה כאמור כונס (2)
לחובות הנוגע בכל עניניו את לייצג או מונה שלגביו החקלאי

עליהם. חל זה שחוק וערבויות

המסמכים כל את למשקם יעביר חקלאי גורם של וכונס מפרק (ה)
תפקידו. ביצוע לצורך המשקם שידרוש והמידע

ומפרק נכסים כונס ושכר הרשם, שפסק והוצאותיו מפרק שכר >ו<
הגורם חובות שאר לכל קדימה בדין יהיו המשפט, בית שפסק והוצאותיהם

החקלאי."

למשקם הודיע שלא חייב על גם יחולו זה, בחוק כנוסחו העיקרי, לחוק 10(א) סעיף הוראות . 14

כאמור פסק נתן טרם שהמשקם ובלבד זה, חוק של תחילתו ערב כנוסחו , 10(א) בסעיף הנקוב במועד
העיקרי. לחוק 27 בסעיף

מעבר הוראות

צור יעקב

החקלאות שר

שוחט (בייגה) אברהם
האוצר שר

וייצמן עזר
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

וייס שבח

הכנסת ראש יושב


