
התשנ"ח1998* ,(4 מס' (תיקון המשפחתי החקלאי במגזר הסדרים חוק

10 סעיף תיקון 10 בסעיף ,1 התשנ"ב1992 המשפחתי החקלאי במגזר הסדרים בחוק ו.

חקלאית", באגודה לחבר או לחקלאי בחירה "זכות תהיה השוליים כותרת (ו)

יבוא ו(או) (א) קטנים סעיפים במקום (1)

חקלאית, באגודה חבר או חקלאי רשאי (או), קטן סעיף להוראות בכפוף '(א)

עליו יחולו לא זה חוק שהוראות רצונו על למשקם להודיע

הוגשה בי מהמשקם, הודעה חקלאית באגודה חבר או חקלאי קיבל (1) (א1)

יתרתו את קבע שהמשקם או ,9 לסעיף בהתאם לגביו נושה של חוב דרישת

קטן לסעיף בהתאם הודעה למשקם למסור הוא רשאי 12(ג), לסעיף בהתאם

ימים 60 בתוך או ההודעה את קיבל שבו מהמועד ימים 50 בתוך (א),
(4 מס' (תיקון המשפחתי החקלאי במגזר הסדרים חוק של תחילתו ממועד

ביניהם המאוחר לפי התשניח998ז

ובלבד (ז), בפסקה האמורים המועדים את להאריך רשאי המשקם (2)
בהסכמת תהיה חקלאית באגודה חבר שהוא חייב לגבי מועד שהארכת

החקלאית. האגודה

של חובו אח קבע המשקם אם יחולו לא זה קטן סעיף הוראות (3)
אלא ו ו סעיף להוראות בהתאם החקלאית באגודה החבר של או החקלאי
בלבד ערבות בחלף החקלאית באגודה החבר או החקלאי חויב כן אם

"16 סעיף להוראות בהתאם

במקום חקלאית" באגודה חבר או חקלאי יבוא 'חייב" במקום (ב) קטן בסעיף (3)
ובמקום החקלאית" באגודה החבר לנושי או החקלאי "לנושי יבוא החייב" לנושי

חקלאית" באגודה חבר אוחו או חקלאי "אותו יבוא חייב אותו

חבר אותו או חקלאי אותו יבוא חייב" "אותו במקום מקום, בבל (ג), קטן בסעיף (4)
חקלאית' באגודה

חבר אותו או חקלאי אותו יבוא חייב'' "אותו במקום מקום. בבל (ד) קטן בסעיף (5)
חקלאית באגודה

14 סעיף לבך,תיקון שנדרש מהמועד ימים שלושים תום ''לאחר במקום העיקרי לחוק 14(ב) בסעיף . 1

לכך לו שקצב המועד 'בתוך יבוא

16 סעיף יבוא:תיקון (ז) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 16 בסעיף .3

באגודה חבר נעשה רהקונה לאחריו, או הקובע ביום בנחלה זכויות נמכרו (זו)
החיוב את המשקם יחלק ,(1992 במרס 12 ) התשנ"ב ב' באדר ז יום לפני חקלאית

את יקבע המשקם למוכר, הקונה בין (ד) או (ב) (א), קטנים סעיפים להוראות בהתאם
ובמשך בנחלה הזכויות למכירת ההסכם בתנאי היתר בין בהתחשב, ביניהם ■החלוקה

ובלבד האמורה, התקופה במהלך מהם אחד כל ידי על הוחזקה שהנחלה היחסי הזמן
(ב) (א), קטנים סעיפים לפי הסכומים על העולים בסכומים יחויבו לא יחד ששניהם

ו(ד)'

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1998 ביולי 6) התשנ"ח בתמוז י"ב יום בכנסת נתקבל .
275 עמ במרס1998), 9) החשנ"ח באדר י"א מיום 2695

42 עמ' התשנ"ו ס"ח ;118 עמ' !השנ"ב ד ס"ח



חקלאי 'ותאגיד יבוא בסופה (א)(2), משנה בפסקת העיקרי, לחוק 20(ב)(3) בסעיף .4

ישוב". אותו באזור היא פעילותו עיקר אם חקלאית, אגודה אותה בשליטת הנמצא
20 סעיף תיקון

חקלאית אגודה 'או יבוא העימות קו בישוב "חקלאי אחרי העיקרי, לחוק ו2 בסעיף .5

חקלאי תאגיד שלגבי ובלבד העימות, קו בישוב היא פעילותם שעיקר חקלאי, תאגיד או
חקלאית". אגודה אותה בשליטת גם הוא כאמור

21 סעיף תיקון

יבוא: ואחריו "(א)" יסומן העיקרי לחוק 23 בסעיף האמור .6

ובסעיף,20 (א) קטן בסעיף כאמור החייב נכסי מימוש לאחר חוב יתרת נותרה "(ב)
כלהלן: החייב, של החוב יתרת את למחוק המשקם רשאי

את למחוק המשקם רשאי  חקלאית באגודה חבר או חקלאי החייב היה (1)
נכסים; ממימוש התמורות קבלת לאחר מיד החוב יתרת

רשאי  חקלאי תאגיד או חקלאי ארגון חקלאית, אגורה החייב היה (2)

התמורות קבלת ממועד שנתיים שחלפו לאחר החוב יתרת את למחוק המשקם
נכסים." ממימוש

23 סעיף תיקון

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 25 בסעיף . 7

זכאי היה ההלוואה לתנאי ובהתאם מיישב, ממוסר הלוואה חקלאי גורם קיבל "(ד)

יופטר שהוא או למענק תהפוך חלקה, או כולה שההלוואה, לכך חקלאי גורם אותו
כך בשל רק החקלאי הגורם של האמורה הזכות תיפגע לא חלקה, או כולה ממנה,
מהווים אלה אם מיישב, מוסד לאותו אחר חוב או ההלוואה של אחר חלק שילם שלא
לגבי המשקם שקבע התנאים בכל עומד החקלאי והגורם שלו, הכולל מהחוב חלק
בחוק כהגדרתו  מיישב" "מוסד זה, קטן בסעיף פירעונם; ותנאי לפירעון החוב סכומי

התשי"ג953ו2." חקלאית, להתיישבות המועמדים

25 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 31(ד)(1) בסעיף .8

לפי רגל פשיטת על הכרזה צו או כינוס צו "או יבוא החברות" פקודת "לפי אחרי (1)

;"3 התש"ם1980 חדש], [נוסח הרגל פשיטת פקודת

המשקם"; הוראות לפי יפעלו "והם יבוא 11(א)" סעיף "לפי אחרי (2)

יבוא: שמונה" כונס "ואולם במילים המתחילה הסיפה במקום (3)

או כינוס לבטל המשקם רשאי ו(ו), בסעיף כהגדרתה חקלאית אגודה "לגבי
סביר טעם מכל או צורך, או תועלת בכך שאין ראה אם מתפקידו כונס להעביר
שגובש, צף שיעבוד בעל של הזכויות ייפגעו לא כאמור, הכינוס בוטל אחר;

".24 סעיף לפי התמורות ייעוד לצורך

ו3 סעיף תיקון

תניהו נ בנימין
הממשלה ראש

איתן רפאל

הכפר ופיתוח החקלאות שר
נאמן יעקב
האוצר שר

ויצמן עזר
המדינה נשיא

תיכון דן
הכנסת ראש יושב

126 עמ' התשי"ג, ס"ח 2
39 עמ' 34 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני *


