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מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי )תיקון מס' 13( )סיום 
פעילות המשקמים והמינהלה והוראות מעבר לעניין הליכים קיימים(, 

התשע"ז-2017

בחוקהסדריםבמגזרהחקלאיהמשפחתי,התשנ"ב-11992,אחריסעיף36יבוא:1עהוספתפרקז'

"פרק ז': סיום פעילות המשקמים והמינהלה והוראות מעבר 
לעניין הליכים קיימים

בפרקזה-37עהגדרות

"חוקההוצאהלפועל"-חוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-21967;

"יוםהתחילה"-יוםתחילתושלחוקהסדריםבמגזרהחקלאי
המשקמים פעילות )סיום )13 מס' )תיקון המשפחתי
קיימים(, הליכים לעניין מעבר והוראות והמינהלה

התשע"ז-2017;

"המינהלה"-המינהלהשהוקמהלפיסעיף6;

"פסקמשקם"-כמשמעותובסעיף27;

"תקופתהמעבר"-תקופהשלשישהחודשיםמיוםהתחילהע

מטרתהחוקהמוצעהיאלקבועהוראותשיביאו  סעיף 1
לידיסיוםהליכיםלהסדרתחובשמתנהליםכיום  כללי
המשפחתי, החקלאי במגזר הסדרים חוק לפי 
התשנ"ב-1992)להלן-החוק(,כךשמיוםתחילתושלהחוק
משקמים, עוד ימונו לא התחילה( יום - )להלן המוצע
לאייפתחוהליכיםחדשיםלהסדרתחובלפנימשקמים
ובסופהשלתקופתמעברבתחצישנה)להלן-תקופת
פעילות וכן המשקמים של פעילותם תופסק המעבר(
שהוקמה בע"מ, החקלאי במגזר להסדרים המינהלה
כמסגרתמינהליתוארגוניתלפעולתםעככלשנותרוחובות
הליכים נפתחו לא אך החוק לפי להסדירם ניתן שהיה
להסדרתםעדיוםהתחילה,יהיהאפשרלפעולבעניינם-

בכפוףלכלליההתיישנות-לפיהדיןהכלליע

החוקנחקקבמטרהליצורמסגרתמשפטיתוארגונית
לפתרוןהמשברהכלכליהקשהשפקדאתהמגזרהחקלאי
המשפחתיבמהלךשנותהשמוניםשלהמאההקודמתעהוא
נועדלאפשראתשיקומושלהמגזרהחקלאי,תוךהעדפת
שיקומןשלהיחידותהחקלאיותעלפניפירוקן,ויצרלשם
כךהסדרייחודילטיפולבחובותיהםשלגורמיםחקלאיים
כהגדרתםבחוק,אשרהוחלעלאותםגורמיםבמקוםדיני

חדלותהפירעוןהכללייםע

מיוחדיםבנוגע נקבעובחוקהסדרים בהתאםלכך,
זה ובכלל חקלאיים, גורמים של חובותיהם להסדרת

ההסדריםהאלה:

הקפאתהליכיםודיוןלפנימשקמים-הליכיםשהיו 1ע
ההוצאה ולשכות המשפט בתי לפני ועומדים תלויים
לפועלנגדגורמיםבמגזרהחקלאי,עוברלמועדתחילתו
שלהחוק,הועברולדיוןלפנימשקמיםשמונולפיהחוקע
בנוסף,נקבעכיאיןלפתוחבהליכיםחדשיםנגדגורמים

כאמוראלאלפיהחוק)ראו:סעיף7לחוק(;

קביעתהחובשלגורםחקלאי-המשקמיםהוסמכו 2ע
לקבועלגביכלגורםחקלאיכהגדרתובחוק)קריאגודה
חקלאית,ארגוןחקלאי,תאגידחקלאי,חקלאי,חברבאגודה
חקלאיתובןזוגו()להלן-גורםחקלאי(אתחובוהבסיסי
ו־12 11 )ראוסעיפים כהגדרתםבחוק הכולל ואתחובו

לחוק(;

גורם של החוב הסדר - וערבויות חובות הסדרת 3ע
החוב את שקבע משקם בפסק החוק לפי עוגן חקלאי
להסדרוהפחתותממנו)לפיסעיףו1לחוק,המשקםיפחית
20%מגובההחובהבסיסיובנסיבותמיוחדותובהחלטה
מנומקת-10%נוספים(עבנוסף,באמצעותפסקהמשקם
יכולהיההגורםהחקלאילהשתחררמערבותולחובותיה
שלהאגודההחקלאיתשהואחברבהומערבויותשערבה
האגודהלארגוןקניות,וזאתכנגדתשלוםשלחלףערבות
לפיסעיף16לחוקעעלפסקיהמשקמיםהוחלפרקה'לחוק
הבוררות,התשכ"ח-1968)להלן-חוקהבוררות()ראו:סעיף

27לחוק(ע

נכסים מימוש החוב, פריסת החזר, כושר קביעת עע
ומחיקתהחוב-לפיהחוקהוסמךהמשקםלקבועבפסק

ס"חהתשנ"ב,עמ'118;התשס"ז,עמ'ו8ע 1

ס"חהתשכ"ז,עמ'116ע 2
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הוראותפרקזהיחולועלהליךלהסדרתחובושלגורםחקלאי38עתחולה
שנפתחלפנייוםהתחילה)בפרקזה-הליךקיים(ע

סיוםפעילות
המשקמים
והמינהלה

מיוםהתחילהואילך-39ע )א(

לאימונומשקמיםלפיהוראותפרקב'; )1(

לאייפתחהליךלגביחובכוללאוערבותלחוב )2(
כאמור)בפרקזה-הליךלהסדרתחובושלגורםחקלאי

אוהליךלהסדרתחוב(לפיהוראותפרקג'ע

כל המינהלה תבצע לא המעבר, תקופת בתום החל )ב(
פעולההנוגעתלהליךלהסדרתחובע

ביצועפסקמשקם
לפיחוקההוצאה

לפועל

פסקמשקםשניתןבהליךקיים,עדיוםהתחילה,ובמועד0עע )א(
האמורטרםשילםהחייבאתמלואסכוםהחובשנקבעבו,
ניתןלביצועבידילשכתהוצאהלפועללפיחוקההוצאה

לפועל,כאילוהיהפסקדיןשלביתמשפטע

המינהלהתמסורלצדדיםלהליךשניתןבופסקכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,בתוךשבועייםמיוםהתחילה,הודעותבכתב,

כמפורטלהלן:

חובו, את לשלם חובתו על - לחייב הודעה )1(
בהתאםלפסקהמשקם,ישירותלנושים;

הוראותפרקזהיחולועלהליךלהסדרתחובושלגורםחקלאי38עתחולה
שנפתחלפנייוםהתחילה)בפרקזה-הליךקיים(ע

סיוםפעילות
המשקמים
והמינהלה

מיוםהתחילהואילך-39ע )א(

לאימונומשקמיםלפיהוראותפרקב'; )1(

לאייפתחהליךלגביחובכוללאוערבותלחוב )2(
כאמור)בפרקזה-הליךלהסדרתחובושלגורםחקלאי

אוהליךלהסדרתחוב(לפיהוראותפרקג'ע

כל המינהלה תבצע לא המעבר, תקופת בתום החל )ב(
פעולההנוגעתלהליךלהסדרתחובע

ביצועפסקמשקם
לפיחוקההוצאה

לפועל

פסקמשקםשניתןבהליךקיים,עדיוםהתחילה,ובמועד0עע )א(
האמורטרםשילםהחייבאתמלואסכוםהחובשנקבעבו,
ניתןלביצועבידילשכתהוצאהלפועללפיחוקההוצאה

לפועל,כאילוהיהפסקדיןשלביתמשפטע

המינהלהתמסורלצדדיםלהליךשניתןבופסקכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(,בתוךשבועייםמיוםהתחילה,הודעותבכתב,

כמפורטלהלן:

חובו, את לשלם חובתו על - לחייב הודעה )1(
בהתאםלפסקהמשקם,ישירותלנושים;

אתהתקופהלפריסתהחוב)שלאתעלהעל17שניםו־6
ההחזרשל בהתאםלכושר חודשיםהחלביוםההסדר(
ניתנה וכן לחוק(, ו־19 18 סעיפים )ראו החקלאי הגורם
לוסמכותלהורותעלמימושנכסים)לפיסעיף20לחוק(ע
עודהוסמךהמשקם,בסעיף21לחוק,למחוקחלקמהחוב

בנסיבותכאמורבאותוסעיףע

החלטת לפי הוקמה, החוק של יישומו לצורך
הממשלהמס'ו38מיוםב'בכסלוהתשנ"ג)27בנובמבר
1992(,חברהממשלתיתשנועדהלשמשמסגרתמינהלית
6 סעיף לפי )כנדרש המשקמים של לפעולתם וארגונית
לחוק(-המינהלהלהסדריםבמגזרהחקלאיבע"מ)להלן
תפורק החברה כי נקבע החלטה באותה המינהלה(ע -
בתוםחמששניםלפעילותה,אלאאםכןאישרההאסיפה
הכלליתשלהחברהאתהמשךפעילותהעבהתאםלכך,
באישור לזמן, מזמן המינהלה של פעילותה הוארכה

האסיפההכלליתע

זמנית מסגרת ליצור שבחוק ההסדר נועד כאמור,
החקלאי המגזר את שפקד הכלכלי המשבר לפתרון
המשפחתיבאותהתקופהעמאחרשהסדרזהעומדבתוקפו
זהכ־ע2שנים,ובשיםלבלכךשעלפיהנתוניםשפרסמה
הגורמים של חובותיהם של המכריע הרוב המינהלה,
החקלאייםכברהוסדר,איןעודהצדקהלקיומושלההסדר

הייחודיע

לאורהאמור,מוצעלהוסיףלחוקאתפרקז'כנוסחו
המוצע,ולקבועבוהוראותלענייןסיוםפעולתהמשקמים
והמינהלהוכןהוראותמעברשיסדירואתהוצאתםלפועל

שלפסקימשקםשניתנולפנייוםהתחילהאךטרםבוצעו,
ואתהבאתםלידיסיוםשלהליכיםלהסדרתחובשביום
מתייחסות זה בהקשר ועומדיםע תלויים עדיין התחילה
הוראותהמעברהמוצעותלהליכיםכאמורמשניסוגים:
הליכיםשניתןבהםפסקכאמורבתקופתהמעברוהליכים

שלאניתןבהםפסקעדתוםהתקופההאמורהע

לסעיפים 38 ו־39 המוצעים

ז' פרק שהוראות המוצע, 38 בסעיף לקבוע, מוצע
כלומר,רקעלהליך קייםבלבד, הליך על המוצעיחולו
להסדרתחובושלגורםחקלאישנפתחלפנייוםהתחילהע
הוראהזו,יחדעםסעיף39המוצע,שלפיומיוםהתחילה
ואילךלאימונומשקמיםולאייפתחוהליכיםלהסדרת
חובלפיהוראותפרקג'לחוק,משמעהכיככללההסדר
שבחוקמוצה,ומיוםהתחילהואילךהואיחולרקלעניין
הליכיםשנכנסיםלגדריהוראותהמעבר-הוראותפרקז'

המוצע-ובהתאםלהןע

כהשלמהלהוראותהמתוארותלעיל,מוצעלקבועכי
בתוםתקופתהמעברתופסקפעילותהשלהמינהלהבקשר
להליכיםלהסדרתחובעתקופהזותיתןלמינהלהולמשקמים
שהותלהשליםאתעבודתםבכלהנוגעלהליכיםקיימיםע

לסעיף 40 המוצע

האכיפה הליכי בהעברת זו הוראה של עניינה
לפועלע ההוצאה ללשכת משקמים פסקי של והגבייה
המדוברבחובותשניתנולגביהםפסקיםכאמור,אךביום
התחילהטרםשילמוהחייביםאתמלואהחובלפיהפסק
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הודעהלנושה-עלזכותולהגישבקשהלביצוע )2(
פסקהמשקםלפיחוקההוצאהלפועלע

הוגשפסקמשקםכאמורבסעיףקטן)א(לביצועלפיחוק )ג(
ההוצאהלפועל,רשאירשםההוצאהלפועללשנותאולבטל
כלהחלטהאוצושנתןהמשקם,לרבותהחלטהאוצושניתנו
בהליךשהועבראלהמשקםלפיהוראותסעיף7)בפרקזה-

החלטהאוצושנתןהמשקם(ע

סייגלמימוש
נכסיםוהטלת

הגבלות

עלאףהוראותסעיף0ע)א(,לבקשתהחייב-1עע

לאיורהרשםההוצאהלפועלעלמימושנכסיםהמנויים )1(
בסעיף20)ב()1(עד)3(;

לאיטילרשםההוצאהלפועלעלהחייבהגבלותלפי )2(
סעיף66אלחוקההוצאהלפועל,אלאלאחרשחלפהשנה

מיוםפתיחתהתיקנגדוע

הליךקייםשלא
ניתןבופסקמשקם

לאניתןפסקמשקםבהליךקייםעדיוםהתחילה,יחולו2עע )א(
הוראותאלה:

כלצדלהליךרשאילהגישלביתהמשפטבקשה )1(
המשפט בית לפני לדיון ההליך את להעביר בכתב

)בסעיףזה-בקשהלהעברתהדיון(;

שניתןלגביהםעההוראההמוצעתתאפשרלנושיםלמצות
אתהליכיהאכיפהוהגבייהלפיהפסקבאמצעותלשכות
ההוצאהלפועלעהנושיםיוכלולהגישבקשהלביצועפסק
דין פסק היה כאילו לפועל, ההוצאה ללשכת המשקם
שלביתמשפטעמכאן,שביצועושלהפסקכאמורייעשה
בהתאםלחוקההוצאהלפועל,הןמבחינהמהותיתוהן

מבחינהפרוצדורליתע

המינהלה-שעלפיהמוצעעתידהלהפסיקלפעול
בתוםתקופתהמעבר-היאשעסקההלכהלמעשה,לצד
המשקמים,בביצועפסקיהמשקמיםעלכן,מוצעלקבועכי
היאתחויבליידעאתהצדדיםלהליךכיצדעליהםלפעול
בנוגעלחובשנותרנוכחהפסקתפעילותההצפויהעעלפי
המוצעהמינהלהתמסורלצדדיםלהליך,בתוךשבועיים
מיוםהתחילה,הודעותבכתבכמפורטלהלן:לחייבתמסור
פסק לפי חובו את לשלם חובתו על הודעה המינהלה
המשקם,ישירותלנושים,ולנושההיאתמסורהודעהעל
זכותולפנותללשכתההוצאהלפועללביצועפסקהמשקם

שניתןלטובתוע

שנפתחו משקם פסק לביצוע מוצעשבתיקים עוד
בהוצאהלפועללפיהוראותהסעיףהמוצע,תוקנהלרשם
ההוצאהלפועלסמכותלשנותאולבטלכלהחלטהאו
בהליך שניתנו החלטהאוצו לרבות המשקם, צושנתן
)להלן לחוק 7 סעיף הוראות לפי המשקם אל שהועבר
שאיןבהוראה ויובהר המשקם(ע שנתן צו או החלטה -
פסק את לשנות או לבטל לרשם לאפשר כדי המוצעת

המשקםעצמוע

לסעיף 41 המוצע

בשיםלבלאופייםהייחודישלההליכיםלפיהחוק,
שלפיהםבוצעועדהיוםפסקיהמשקמים,מוצעלקבוע,
גםלענייןהליכיםלביצועפסקמשקםלפנירשםההוצאה
לפועל,הוראותמיוחדותבענייןמימושנכסיהחייבוהטלת

הגבלותעליוע

בענייןזהמוצעלקבועכילבקשתהחייבלאימומשו
נכסיםהמנוייםבסעיף20)ב()1(עד)3(לחוקעמדוברבנכסים
שלאהיהניתןלממשםבהחלטתמשקםלפיהחוק,הכוללים
דירתמגורים,כספיםבקופתגמלוחלקיםבנכסיםיצרניים

שלאגודותחקלאיותשונותבאזוריקועימותע

כמוכןמוצעלקבועכילבקשתהחייבלאיורהרשם
ההוצאהלפועלעלהטלתהגבלותמיוחדותלפיסעיף66א
לחוקההוצאהלפועללפנישחלפהשנהמיוםפתיחתהתיק
נגדהחייבעהגבלותאלהכוללותהגבלהמקבלתדרכוןאו
תעודתמעבר,עיכוביציאהמהארץ,הגבלהכלקוחמוגבל
מיוחדלפיחוקשיקיםללאכיסוי,התשמ"א-1981,הגבלה
מעשייתשימושבכרטיסחיוב,הגבלהמייסודתאגידאו
מחידושאו והגבלהמקבלה, מהיותבעלענייןבתאגיד

מהחזקהשלרישיוןנהיגהע

לסעיף 42 המוצע

כאמור,הגםשברובהמכריעשלההליכיםלהסדרת
כאמור הליכים הרישייתכןשיש חובניתןפסקמשקם,
המוצע, פי על התחילהע יום עד פסק בהם ניתן שטרם
בו הדיון את להעביר לבקש הצדדיםלהליךכזה יוכלו
לביתהמשפט,ומוצעלקבועלשםכךכיהמשקמיםיודיעו
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המשקםיודיעלצדדיםלהליך,בהודעהבכתב, )2(
בתוךשבועייםמיוםהתחילה,עלזכותםלפנותלבית

המשפטבבקשהלהעברתהדיון;

בקשהלהעברתהדיוןתוגשבתוך120ימיםמיום )3(
שנמסרהלמבקשהודעתהמשקםכאמורבפסקה)2(או

עדתוםתקופתהמעבר,לפיהמוקדם;

הוגשהבקשהלהעברתדיון,ידוןביתהמשפט )ע(
בהסדרתחובושלהגורםהחקלאיבהתאםלהוראות
בשינויים ,29 עד 27 סעיפים למעט זה חוק לפי

המחויביםע

לאניתןפסקמשקםבהליךקייםבתקופתהמעבר,ולא )ב(
הוגשה,בתקופתהמעבר,בקשהלהעברתהדיוןבהליךכאמור,

יופסקההליךלפניהמשקםע

הליךקייםשניתן
בופסקמשקם

בתקופתהמעבר

עלאףהוראותסעיף0ע)א(,ניתןפסקמשקםבהליךקיים,3עע )א(
בתקופתהמעבר,יחולועלביצועוהוראותסעיף0עע

הוגשוערעוראובקשהלביטוללגביפסקכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(,תדוןערכאתהערעורבערעורלפיהוראותחוקזהע

בתוקףעעעשמירתתוקף לעמוד ימשיכו המשקם שנתן צו או החלטה כל
בהליכיםלפיפרקזה,כלעודלאהחליטוביתהמשפטאו

רשםההוצאהלפועלאחרתע

המשקםיודיעלצדדיםלהליך,בהודעהבכתב, )2(
בתוךשבועייםמיוםהתחילה,עלזכותםלפנותלבית

המשפטבבקשהלהעברתהדיון;

בקשהלהעברתהדיוןתוגשבתוך120ימיםמיום )3(
שנמסרהלמבקשהודעתהמשקםכאמורבפסקה)2(או

עדתוםתקופתהמעבר,לפיהמוקדם;

הוגשהבקשהלהעברתדיון,ידוןביתהמשפט )ע(
בהסדרתחובושלהגורםהחקלאיבהתאםלהוראות
בשינויים ,29 עד 27 סעיפים למעט זה חוק לפי

המחויביםע

לאניתןפסקמשקםבהליךקייםבתקופתהמעבר,ולא )ב(
הוגשה,בתקופתהמעבר,בקשהלהעברתהדיוןבהליךכאמור,

יופסקההליךלפניהמשקםע

הליךקייםשניתן
בופסקמשקם

בתקופתהמעבר

עלאףהוראותסעיף0ע)א(,ניתןפסקמשקםבהליךקיים,3עע )א(
בתקופתהמעבר,יחולועלביצועוהוראותסעיף0עע

הוגשוערעוראובקשהלביטוללגביפסקכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(,תדוןערכאתהערעורבערעורלפיהוראותחוקזהע

בתוקףעעעשמירתתוקף לעמוד ימשיכו המשקם שנתן צו או החלטה כל
בהליכיםלפיפרקזה,כלעודלאהחליטוביתהמשפטאו

רשםההוצאהלפועלאחרתע

לצדדים,בכתב,בתוךשבועייםמיוםהתחילה,עלזכותם
לפנותלביתהמשפטבבקשהכאמורע

כמוכןמוצעלהגבילאתפרקהזמןשבוניתןלהגיש
בקשהלהעברתדיוןל־120ימיםמיוםשנמסרהלמבקש
הודעתהמשקםכאמוראועדתוםתקופתהמעבר,לפי

המוקדםע

ידון המשפט בית כי במפורש, לקבוע מוצע עוד
המהותי לדין בהתאם כאמור אליו שהועברו בהליכים
הייחודישחלעלהליכיםאלה,כלומר,לפיהחוק,וזאת
ובהתחשבבכך רציפותדיוניתבהליכים, במטרהליצור
שבמשךשניםרבותחלעלהליכיםאלהדיןייחודישהיטיב

עםהחייביםלעומתהדיןהכלליע

וזאת שיקום, מוטה הוא ההסדרשבחוק כי יובהר,
בשונהמדיניחדלותהפירעוןהכלליים,שבהםניתןמשקל
לאינטרסיםנוספים,ובמרכזםעמידתהחייבבהתחייבויותיו
והשאתהחובהנפרעלנושיםעהמשךניהולההליכיםבבתי
המשפטלפיהדיןהמיוחד,כמוצע,תשמראתהאיזוןשיצר
החוקביןזכויותהצדדיםעעםזאת,מוצעלהחריגבהקשר
בפסק שעניינן לחוק 29 עד 27 סעיפים הוראות את זה
המשקםותחולתחוקהבוררותעליועמכאןשבכלהנוגע

לתוכןהפסקוהאפשרותלהשיגעליו,יחולהדיןהכלליע

כמוכןמוצעלקבוע,למעןהבהירות,כיאםלאתוגש
בקשהלהעברתהדיוןלביתהמשפט,יופסקההליךלפני

המשקםעכלומר,יראוהליךכאמורכתובענהשנמחקהע

לסעיף 43  המוצע

מוצעכיגםפסקמשקםשניתןבמהלךתקופתהמעבר
יהיהניתןלביצועלפיחוקההוצאהלפועל)ראו:סעיף0ע
המוצע(עכמוכןמוצעלקבועבמפורשכיבדומהלדיןהחל
בהליךשהועברלדיוןלפניביתהמשפט)לפיסעיף2ע)א(
המוצע(,גםערעורעלפסקמשקםשניתןבתקופתהמעבר

יידוןלפיהדיןהמהותיהייחודישבחוקע

לסעיף 44 המוצע

לדון ימשיכו לפועל ההוצאה ורשם המשפט בית
בהליכיםאובבקשותלביצועפסק,לפיהעניין,מהשלב
שבוהועברואליהםעבהתאם,מוצעלקבועכיהחלטות
אוצוויםשנתןהמשקםימשיכולעמודבתוקףכלעודלא
נועדה זו אחרתעהוראה הרשם ביתהמשפטאו החליט
לייעלאתהדיוניםלפניביתהמשפטאורשםההוצאה
לפועלבהליכיםשהועברואליהםאובבקשותלביצועפסק
משקם,לפיהעניין,ולמנועדיוןמחדשבסוגיותושאלות

שהמשקםכברהכריעבהןונתןלגביהןהחלטהאוצוע
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ביטולהחלטות
וצווים

גורםחקלאישהסדיראתחובומולהנושהבהתאםלפסקועע
משקם,בלאשהוגשהבקשהלביצועהפסקלפיהוראותסעיף
0ע,לרבותכפישהוחלבסעיף3ע)א(,רשאילפנותלביתמשפט

בבקשהלביטולכלהחלטהאוצושנתןהמשקםע

פעולותהמינהלה
בתקופתהמעבר

המינהלה-6עע

המעבר, תקופת במהלך המשקמים, לרשות תעמיד )1(
אתהאמצעיםהנדרשיםלצורךביצועושלפרקזה,בכפוף

למקורותיההתקציביים;

תעביר,בכפוףלכלדין,עדתוםתקופתהמעבר,כלמסמך )2(
הנוגעלהליךהסדרתחוב,המצויבידיה,למנהלהכללישל
שהוא המשרד לעובד או הכפר ופיתוח החקלאות משרד

הסמיךלכך;

תעביר,בכפוףלכלדין,עדתוםתקופתהמעבר,כלמידע )3(
אומסמךהנדרשלביצועההוראותלפיפרקזה,למנהלהכללי
שלמשרדהחקלאותופיתוחהכפראולעובדהמשרדשהוא
הסמיךלכך,וכןלמנהלהכללישלמשרדהאוצראולמישהוא

הסמיךלכך;

תעביר,עדתוםתקופתהמעבר,כספיםשהיאמחזיקה )ע(
בהםבנאמנות,לנושיםשבעבורםהםמוחזקים,ותפעל,לאחר
שבהם החשבונות של לסגירתם כאמור, הכספים העברת

הוחזקוהכספים;

בסעיףזה,"מסמך"-לרבותחומרמחשבופלטכהגדרתם
בחוקהמחשביםע"

לסעיף 45 המוצע

לפי שלא חובו את שהסדיר לחייב לאפשר מוצע
בקשה שהוגשה בלא )כלומר, המוצע 0ע סעיף הוראות
לביצועהפסקלגביו(,ושקיימיםבעניינוצוויםאוהחלטות
שנתןהמשקםלפיהחוק,ובכללזהצוויעיקול,לפנותלבית

המשפטבבקשהלביטולםשלאותםצוויםאוהחלטותע

לסעיף 46 המוצע

המעבר הסדר של מימושו את להבטיח במטרה
המוצע,מוצעכיהמינהלהתעמידלרשותהמשקמיםאת
המוצע, ז' פרק של יישומו לצורך הנדרשים האמצעים
זאתכמובןבכפוףלמקורותיההתקציבייםעהמדובר,למשל,
במתןשירותימזכירות,אספקתציודנדרשותשלוםבעבור

שירותיםע

עודמוצעלחייבאתהמינהלהלהעבירלמנהלהכללי
המשרד לעובד או הכפר, ופיתוח החקלאות משרד של
שהואהסמיךלכך,עדתוםתקופתהמעבר,כלמסמךהנוגע
להליךהסדרתחובשלגורםחקלאי,וכןלקבועהוראות

בענייןהעברתמידעומסמכיםהנחוציםליישוםהוראות
ז'האמוראוהתקנותלפיו,עדתוםתקופתהמעבר, פרק
החקלאותופיתוח מהמינהלהלמנהלהכללישלמשרד
הכפראולמישהמנהלהכלליהסמיכולענייןזה,אולמנהל
הכללישלמשרדהאוצראולמישהואהסמיכולענייןזהע
העברתהמסמכיםאוהמידעכאמורתיעשהבכפוףלכל

דיןהחללענייןזהע

צפויה היא כי עולה 2016 לשנת המינהלה מדוח
להשליםאתעבודתהלפיהחוקולהיסגרעדיוםט'באלול
התשע"ז)31באוגוסט2017(עעםזאת,ככלשהמינהלהלא
תשליםאתעבודתהעדהמועדהאמור,משרדהחקלאות
ופיתוחהכפריקצהלהתקציבבעבורכלחודשנוסףשבו
היאממשיכהלפעוללאחרהמועדהאמור,וזאתעדתום

תקופתהמעברע

ממשלתית, כחברה הוקמה שהמינהלה מאחר
חוקהחברות בהתאםלהוראות יהיה שגםפירוקה הרי

הממשלתיות,התשל"ה-ו197,בהחלטתממשלהע
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הצעת חוק חופש המידע )תיקון מס' 16( )החרגת המשרד לנושאים 
אסטרטגיים והסברה לגבי פעילותו בתחום הובלת המערכה נגד תופעת 

הדה־לגיטימציה והחרמות נגד ישראל(, התשע"ז-2017

בחוקחופשהמידע,התשנ"ח-11998,בסעיףע1)א(,אחריפסקה)17(יבוא:1עתיקוןסעיףע1

המשרדלנושאיםאסטרטגייםוהסברה-לגביפעילותובמסגרתהאחריותלהובלת )18("
המערכהנגדתופעתהדה־לגיטימציהוהחרמותנגדישראל,שהטילהעליוועדתהשרים

לענייניביטחוןלאומיע"

הצעת חוק חופש המידע )תיקון מס' 16( )החרגת המשרד לנושאים 
אסטרטגיים והסברה לגבי פעילותו בתחום הובלת המערכה נגד תופעת 

הדה־לגיטימציה והחרמות נגד ישראל(, התשע"ז-2017

תיקוןסעיףע1בחוקחופשהמידע,התשנ"ח-11998,בסעיףע1)א(,אחריפסקה)17(יבוא:1ע

המשרדלנושאיםאסטרטגייםוהסברה-לגביפעילותובמסגרתהאחריותלהובלת )18("
המערכהנגדתופעתהדה־לגיטימציהוהחרמותנגדישראל,שהטילהעליוועדתהשרים

לענייניביטחוןלאומיע"

ביוםל'בתשריהתשע"ו)13באוקטוברו201(הטילה
ועדתהשריםלענייניביטחוןלאומיעלהמשרדלנושאים
אסטרטגייםוהסברה)להלן-המשרד(,בהחלטהמס'ב/30,
תופעת נגד המערכה להובלת הכוללת "האחריות את

הגלוי במישור ישראל נגד והחרמות הדה־לגיטימציה
של שורה עליו הטילה זה ובכלל החשאיעעע", ובמישור
תפקידיםהמפורטיםבהחלטה,כפישעומדתלעיוןהציבור

באתרהאינטרנטשלמשרדראשהממשלהע

בהמשךלהחלטהזו,גיבשהמשרדאסטרטגיהלניהול
המערכהנגדהתופעההאמורה)שביטויההעיקרימכונה
ה–BDS(והואמוציאאותהאלהפועלעהמשרדפועלבעניין
התרעה, - משלימים פעולה קווי לארבעה בהתאם זה

הרתעה,התקפהוהסברה-שכלאחדמהםתורגםליעדים,
יעדימשנה,מנגנוניםוכליםע

בהצלחהמחייבאת שניהולהשלהמערכה מאחר
שמירתהתחתעמימותמרבית,ובמטרהלאפשרלמשרד
למלאאתהתפקידשהוטלעליובתחוםזהבצורהיעילה,
האחריות במסגרת המשרד פעילות את להחריג מוצע
שהוטלהעליובידיהוועדהכאמור,מהוראותחוקחופש
המידע,התשנ"ח-1998)להלן-החוק(עלשםכךמוצעלתקן
אתסעיףע1לחוקאשרקובעאתרשימתהגופיםשהחוק
האמורלאיחולעליהם,ולהוסיףלואתהמשרד,בכלהנוגע

לפעילותכאמורע
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