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חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (תיקון מס'  ,)13התשע"ח*2018-
הוספת פרק ז'

.1

בחוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי ,התשנ"ב1992- ,1אחרי סעיף  36יבוא:

הגדרות  -פרק ז'

.37

תחולה

.38

סיום פעילות
המשקמים
והמינהלה

.39

ביצוע פסק משקם
שניתן עד תום
תקופת המעבר

.40

"פרק ז' :סיום פעילות המשקמים והמינהלה והוראות מעבר
לעניין הליכים קיימים
בפרק זה -
2
"חוק ההוצאה לפועל"  -חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967- ;
"יום התחילה"  -יום תחילתו של חוק הסדרים במגזר החקלאי
המשפחתי (תיקון מס'  ,)13התשע"ח2018-;3
"המינהלה"  -המינהלה שהוקמה לפי סעיף ;6
"פסק משקם"  -כמשמעותו בסעיף ;27
"תקופת המעבר"  -תקופה של שישה חודשים מיום התחילה.
הוראות פרק זה יחולו על הליך לגבי חוב כולל או ערבות לחוב
כאמור שנפתח לפני יום התחילה ,ובלבד שטרם שולם במלואו
תשלום שעל החייב לשלם לפי פסק משקם בהתאם לאמור בו
(בפרק זה  -הליך קיים).
(א) מיום התחילה ואילך -
( )1לא ימונו משקמים לפי הוראות פרק ב';
( )2לא ייפתח הליך לגבי חוב כולל או ערבות לחוב
כאמור לפי הוראות פרק ג'.
(ב) החל בתום תקופת המעבר -
( 	 )1לא יבצעו המינהלה והמשקמים כל פעולה לפי
חוק זה;
( 	 )2יראו את המשקמים שטרם בוטל מינוים כמי
שסיימו את תפקידם ,והודעה על כך תפורסם ברשומות.
(א) פסק משקם שניתן בהליך קיים ,עד תום תקופת המעבר,
ובמועד האמור טרם שילם החייב במלואו את התשלום
שנקבע בפסק בהתאם לאמור בו ,ניתן לביצוע בידי לשכת
הוצאה לפועל לפי חוק ההוצאה לפועל ,כאילו היה פסק דין
של בית משפט.
(ב) המינהלה תמסור לצדדים להליך שניתן בו פסק משקם
כאמור בסעיף קטן (א) ,בתוך שבועיים מיום התחילה או
ממועד מתן פסק המשקם ,לפי המאוחר ,הודעות בכתב,
כמפורט להלן:
( )1הודעה לחייב  -על חובתו לשלם את התשלום,
בהתאם לפסק המשקם ,ישירות לנושים; בהודעה יצוינו,
בין השאר ,יתרת החוב לתשלום ,הסדר התשלומים,
מועדי התשלום ותנאיו ,ככל שנקבעו;

הערות
*
1
2
3
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התקבל בכנסת ביום י"ט באדר התשע"ח ( 6במרס  ;)2018הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,1145 -מיום ט"ז בתמוז התשע"ז ( 10ביולי  ,)2017עמ' .1178
ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ; 118התשס"ז ,עמ' .85
ס"ח התשכ"ז ,עמ' .116
ס"ח התשע"ח ,עמ' .286
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להגיש בקשה לביצוע
לביצוע
בקשהזכותו
להגיש  -על
זכותו לנושה
( )2הודעה לנושה( -)2עלהודעה
חוק ההוצאה לפועל.
לפועל.
המשקם לפי
פסקההוצאה
פסק המשקם לפי חוק
חוק(א) לביצוע לפי חוק
לפי קטן
בסעיף
לביצוע
כאמור
משקם(א)
בסעיף קטן
הוגש פסק
משקם כאמור
(ג) הוגש פסק (ג)
לפועל לשנות או לבטל
ההוצאהלבטל
לשנות או
רשם
לפועל
ההוצאהרשאי
ההוצאה לפועל,
ההוצאה לפועל ,רשאי רשם
החלטה או צו שניתנו
שניתנו
המשקם,צולרבות
החלטה או
שנתן
לרבות
המשקם,או צו
שנתןהחלטה
כל החלטה או צו כל
הוראות סעיף  ,7ולמעט
לפיולמעט
סעיף ,7
המשקם
הוראות
שהועבר אל
המשקם לפי
בהליך
בהליך שהועבר אל
החלטה(בפרק זה  -החלטה
המשקם
בפסק -
(בפרק זה
לתשלום
המשקם
שנקבע
הסכוםבפסק
הסכום שנקבע לתשלום
או צו שנתן המשקם).
או צו שנתן המשקם).
לגבי פסק משקם כאמור
כאמור
לביטול
בקשהמשקם
לגבי פסק
ערעור או
לביטול
הוגשו
(ד) 	בקשה
(ד) 	 הוגשו ערעור או
המוסמכת לדון בערעור או
בערעור או
הערכאה
המוסמכת לדון
הערכאה(א) ,תדון
בסעיף קטן
בסעיף קטן (א) ,תדון
לפי הוראות חוק זה .
הביטולזה .
הוראות חוק
בבקשת הביטול לפיבבקשת
סייג למימוש
נכסים והטלת
הגבלות

(40א) ,לבקשת החייב -
החייב -
בסעיף
לבקשת
האמור
(40א),
על אף
למימושאף האמור.41בסעיף
סייג על
.41

נכסים והטלת
מימוש נכסים המנויים
המנויים
לפועל על
ההוצאהנכסים
על מימוש
רשם
לפועל
ההוצאה יורה
הגבלות( )1לא יורה רשם ( )1לא

בסעיף (20ב)( )1עד (;)3
בסעיף (20ב)( )1עד (;)3
לפיהחייב הגבלות לפי
הגבלות על
ההוצאה לפועל
רשםעל החייב
לפועל
ההוצאהיטיל
( )2לא יטיל רשם( )2לא
שנהלאחר שחלפה שנה
שחלפהאלא
לאחרלפועל,
ההוצאה
לחוקאלא
לפועל,
ההוצאה66א
סעיף 66א לחוק סעיף
נגדו בהוצאה לפועל.
לפועל.
בהוצאההתיק
מיום פתיחת
מיום פתיחת התיק נגדו
(א) שלא
הליך קיים
הליך קיים שלא
יחולויום התחילה ,יחולו
קיים עד
התחילה,
יוםבהליך
משקם
קיים עד
ניתן פסק
בהליך
משקםלא
פסק (א)
לא ניתן.42
.42
ניתן בו פסק משקם ניתן בו פסק משקם
הוראות אלה:
הוראות אלה:

לבית המשפט בקשה
בקשה
להגיש
המשפט
לבית רשאי
להגישלהליך
רשאיכל צד
( )1כל צד להליך()1
המשפט לפני בית המשפט
ההליך לדיון
לפני בית
להעביר את
ההליך לדיון
בכתב להעביר אתבכתב
בקשה להעברת הדיון);
הדיון);
זה -
להעברת
(בסעיף זה  -בקשה(בסעיף
להליך ,בהודעה בכתב,
לצדדיםבכתב,
יודיעבהודעה
להליך,
המשקם
( )2המשקם יודיע()2לצדדים
לביתזכותם לפנות לבית
התחילה ,על
זכותם לפנות
על מיום
שבועיים
התחילה,
בתוך
בתוך שבועיים מיום
המשקם יציין בהודעה
בהודעה
יצייןהדיון;
להעברת
המשקם
בבקשה
המשפטהדיון;
המשפט בבקשה להעברת
בהליך עד תום תקופת
תקופת
משקם
פסקתום
בהליך עד
צפוי לתת
משקם
פסקהוא
אם הוא צפוי לתת אם
את יפרט בהודעתו את
בהודעתוכן -
צפוי לעשות
אינויפרט
ואםכן -
לעשות
המעבר,
המעבר ,ואם אינו צפוי
הטעמים לכך;
הטעמים לכך;
תוגש בתוך ארבעה
ארבעה
בתוךהדיון
להעברת
בקשה תוגש
להעברת הדיון
()3
( )3בקשה
הודעת המשקם כאמור
כאמור
לצדדים
המשקם
שנמסרה
מיוםהודעת
לצדדים
חודשים
חודשים מיום שנמסרה
בפסקה (;)2
בפסקה (;)2
דיון ,ידון בית המשפט
המשפט
להעברת
ידון בית
בקשה
הוגשהדיון,
( )4הוגשה בקשה()4להעברת
חוק27זה למעט סעיפים 27
סעיפים
להוראות לפי
בהתאםזה למעט
בהליךלפי חוק
בהליך בהתאם להוראות
בשינויים המחויבים.
המחויבים.
עד  ,29בשינויים עד ,29
בתקופת המעבר ,ולא
קייםולא
המעבר,
בהליך
בתקופת
קייםמשקם
בהליך פסק
משקםלא ניתן
(ב) לא ניתן פסק (ב)
(א)( ,)3בקשה להעברת
להעברת
בסעיף קטן
האמורהבקשה
קטן (א)(,)3
בתקופה
הוגשה,בסעיף
הוגשה ,בתקופה האמורה
ההליך לפני המשקם.
המשקם.
לפני יופסק
כאמור,
ההליך
בהליך
יופסק
הדיון בהליך כאמור,הדיון
שמירת תוקף
החלטות וצווים

ימשיכו לעמוד בתוקף
המשקםבתוקף
שנתן לעמוד
ימשיכו
המשקם צו
החלטה או
שנתן
 .43צוכל
תוקףהחלטה או
שמירת כל
.43
החלטות וצווים
החליטו בית המשפט או
המשפט או
עוד לא
החליטוכלבית
לפילאפרק זה,
בהליכיםעוד
בהליכים לפי פרק זה ,כל
ההוצאה לפועל אחרת.
אחרת.
רשם
רשם ההוצאה לפועל
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ביטול החלטות
וצווים לאחר
תשלום מלוא החוב

.44

על אף האמור בסעיף  ,38גורם חקלאי ששילם את מלוא
התשלום שנקבע בפסק משקם ,בלא שהוגשה בקשה לביצוע
הפסק בידי לשכת הוצאה לפועל לפי הוראות סעיף  ,40רשאי
לפנות לבית משפט בבקשה לביטול כל החלטה או צו שנתן
המשקם ,למעט החלטה בעניין גובה התשלום.

פעולות המינהלה
בתקופת המעבר

.45

המינהלה -

דיווח לכנסת

.46

( )1תעמיד לרשות המשקמים ,במהלך תקופת המעבר ,את
האמצעים הנדרשים לביצועו של פרק זה ,בכפוף למקורותיה
התקציביים;
( )2תעביר ,בכפוף לכל דין ,עד תום תקופת המעבר ,כל
מסמך הנוגע להליך הסדרת חוב לפי חוק זה שבידיה למנהל
הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר או לעובד המשרד
שהוא הסמיך לכך; העתק של כל מסמך הנוגע להליך
שהוגשה בעניינו בקשה להעברת הדיון לבית המשפט כאמור
בסעיף  ,42יועבר גם לבית המשפט שאליו הוגשה הבקשה;
( )3תעביר ,בכפוף לכל דין ,עד תום תקופת המעבר ,כל מידע
או מסמך הנדרש לביצוע ההוראות לפי פרק זה ,למנהל הכללי
של משרד החקלאות ופיתוח הכפר או לעובד המשרד שהוא
הסמיך לכך ,וכן למנהל הכללי של משרד האוצר או לעובד
המשרד שהוא הסמיך לכך;
( )4תעביר ,עד תום תקופת המעבר ,כספים שהיא מחזיקה
בהם בנאמנות לנושים שבעבורם הם מוחזקים ,ותפעל ,לאחר
העברת הכספים כאמור ,לסגירתם של החשבונות שבהם
הוחזקו הכספים;
בסעיף זה" ,מסמך"  -לרבות "חומר מחשב" ו"פלט" כהגדרתם
בחוק המחשבים ,התשנ"ה1995- .4

ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה

חודשיים לאחר תום תקופת המעבר ידווחו השרים לוועדת
החוקה חוק ומשפט של הכנסת על ביצוע הוראות פרק זה,
לרבות על סיום פעולתם של המינהלה והמשקמים".
א ו ר י א ר יאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר

ר א וב ן ר יב ל י ן
נשיא המדינה

משה כחלון
שר האוצר

יו ל י יואל א ד ל ש ט י י ן
יושב ראש הכנסת

הערות
4

ס"ח התשנ"ה ,עמ' .366
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