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 מתפרסמות^זה.הצעות י חוק מטעם הממשלה

 חוק מועמדים להתישבות חקלאית,-תשי״ב—1952

 1, בחוק זה —
 ״מוסד מיישב״ פירושו — גוף העוסק ביישוב בני אדם על הקרקע׳ ושר.החקלאות׳

 בהודעה ברשומות, הכיר בו כמוסד מיישב לענין חוק זה!
 ״גוף התישבותי ארצי״ פירושו — גוף המארגן בני.אדם להתישבות חקלאית, ושר

 החקלאות׳ בהודעה ברשומות, הכיר בו כגוף התישבותי ארצי לענין חוק זה;
 י ״ישוב חקלאי׳•׳ פירושו — מקום שבו מוסד מיישב או מוסדות מיישבים יישבו חבר

 בני אדם על הקרקע לשם התישבות חקלאית.
 2, אדפ היושב בישוב חקלאי".(להלן — מועמד) אפשר להרחיקו מהישוב החקלאי על
 פי הוראות חוק זה, ובלבד שהתביעה להרחקתו הוגשה לפני שמלאו.חמש שנים להתישבותו,

 3, (א) שר החקלאות ימנה ועדת בירור או ועדות בירור לענין חוק זה.
 (ב) ועדת בירור תהיה׳ של שלושה. •יושב ראש הועדה יהיה שופט שיתמנה על פי
 המלצת שר המשפטים; אחד מחברי הועדה יתמנה• מתוך רשימות בני אדם שהוגשו לשר
 החקלאות מאת מוסדות מיישבים ז ואחד מחברי • הועדה יתמנה מתוך רשימות בני אדם

 שהוגשו לשר החקלאות מאת הסתדרויות ארציות של עובדים חקלאיים.
 (ג) מינויה של ועדת בירור יכול להיות כללי או מסויים.

 (ד) הודעה על מינויה של ועדת בירור ועל כתבתה־תפורסם ברשומות.

 4, ואלה' זכאים לתבוע בפני ועדת בירור הרחקתו של מועמד מישוב חקלאי:
 (1< מוסד מיישב שעשה ליישוב המועמד.על הקרקע!

 (2) הגוף ההתישבותי הארצי שאירגן את הישוב החקלאי להתישבות חקלאית$
 (3) הישוב החקלאי! אלא שאם אורגן הישוב החקלאי על ידי גוף התישבותי

 ארצי, לא יהיה זכאי לתבוע אלא באישור הגוף ההתישבותי הארצי.

 5, ׳ בתביעה להרחקת מועמד מישוב חקלאי רשאית ועדת.בירור — לפי שיקול ׳דעתה,
 אך בכפוף לסייגים שבסעיף 6 — להחליט על אחת מאלה:

 (1) לדחות את התביעה: . •׳׳•
 (2) להרחיק את המועמד מהישוב החקלאי.

 6, (א) ועדת בירור לא תחליט .על הרחקת מועמד מישוב חקלאי, אלא אם שוכנעה
 כי נתקיימה במועמד אחת מאלה:

 ׳ (1) הזניח עיבוד משקו!
הת־  (2) השתמש במקרקעים או במטלטלים, שקיבל ממוסד מיישב לצורך י

 ישבותו, לתכלית שונה מזו שלשמה קיבלם;
 (3) לא מילא חובה שהוטלה על המתיישבים על ידי הישוב החקלאי 5
 (4) הפר שלום החברה בישוב החקלאי! ׳

 (5) נהג אורח חיים מנוגד לאורח חייו של הישוב החקלאי.
 . (ב) ועדת בירור לא תחליט על הרחקת מועמד מישוב חקלאי בשל השקפותיו

 בלבד.

 פירושים.

 הרחקת מועמד
 מי׳עוב חקלאי

 •ועדות בירוד

 תביעה
 להרחקת

 מועמד מישוב
 הקלאי'

 החלטה
 בתביעה

 טעמים להרחקה
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ז י ד י ר ד ם  'יל* (א) ־ועדת בירור לא תחליט בתביעה להרחקת• מועמד. מישוב חקלאי אלא לאחר ,
 שניתנה לתובע׳ ליתר הזכאים לתבוע לפי סעיף 4 ולמועמד הזדמנות להביא בפניה את

 ראיותיהם ולהשמיע את דברם.
 (ב) לועדת בירור יהיו כל הסמכויות שאפשר להעניק לועדת חקירה לפי סעיף 5 .

 לפקודת ועדות החקירה ג.

 ׳. (ג) ועדת בירור.קובעת בעצמה ״סדרי דינה׳ במידה ש.לא נקבעו בחוק זה ובתקנות
 ׳-שהותקנו לפיו.

 8.'.: החליטה ועדת בירור׳ על הרחקתו של מועמד מישוב חקלאי — ־ י החלטה ע5
 (1) תיפסק. ביום, שקבעה הועדה בהחלטתה׳ חברותו של המועמד בישוב ^״״^״
 , - תוצאותיה

 החקלאי׳ אם היה הישוב גוף מאוגד; . ־ - •
 (2) ׳ תיתם׳ ביום שקבעה הועדה בהחלטתה, כל התקשרות וכל זכות.שעל פיהן .

 • . -* מחזיק המועמד במקרקעים שלדעת הועדה קיבלם ממוסד מיישב לצודך הת־
 ישבותו, לרבות כל המבנים שעליהם בשעת ההחלטה ן הועדה-תפרט בהחלטתה

 את המקרקעים, לרבנת המבנים, והמועמד וכל מי שמחזיק בהם מכוחו חייבים .
 לפנותם ביום שנקבע בהחלטה ז ובכל הנוגע.להוצאה לפועל, ההחלטה כמוה

 • ־ בפסק •דין •סופי• שלבית.משפט־ מוסמך המחייב• את. המועמד,. ואת בלמי שמחזיק •
 בהם מכוחו, לפנותם ביום שנקבע בהחלטה;

 (3< אם הועדה החליטה על כך — תיתם, ביום שקבעה הועדה בהחלטתה, כל
 התקשרות וכל זכות .שעל פיהן מחזיק המועמד במטלטלים שלדעת הועדה

 ־ קיבלם ממוסד מיישב ,לצורך התישבותו. ולא עברו לבעלותו* הועדה תפרט • •
 , בהחלטתה את המטלטלים, והמועמד חייב למסרם למוסד המיישב ביום שנקבע
 בהחלטה; ובכל הנוגע להוצאה לפועל, ההחלטה כמוה כפסק דין סופי של בית
 משפט־ מוסמך ׳ המחייב ,את המועמד למסרם למוסד המיישב ביום שנקבע

 בהחלטה 4־ * י
 (4). אם הועדה החליטה על כך — יעמוד לפרעון, ביום שקבעה הועדה בהה־

 לטתה, כל מילווה שלדעת הועדה קיבל המועמד ממוסד מיישב לצורך הת־ .
ה ׳והמועמד  ישבותו; הועדה תפרט בהחלטתה.את הסכום של כל מילווה מ
 חייב לשלמו למוסד המיישב ביום שנקבע בהחלמה! ובכל הנוגע להוצאה
 לפועל, ההחלטה כמוה כפסק דין סופי של בית משפט מוסמך המחייב את

 המועמד לשלם למוסד המיישב, ביום שנקבע בהחלטה, כל'סכום כאמור;
. ,(5) הקים המועמד, בהסכמת מוסד מיישב,,על חשבונו הוא מבנים על הנד' . . 
 קרקעים שקיבל מהמוסד המיישב לצורך התישבותו, תעריך הועדה בהחלטתה

 את הסכום הדרוש להקמת אותם מבנים בשעת ןזהחלטה, והמוסד המיישב ישלם :
 ־ אותו סכום למועמד בשעת הפינוי•, והועדה תהיה רשאית, אם היא סבורה

 . שמן׳ הדין לעשות זאת בשים לב. לנסיבות. המקרה, לקבוע בהחלטתה סכום .
 שמוסד מיישב ישלמו.למועמד בשעת הפינוי כפיצוי על כל שבח שהשביח
 המועמד על חשב1נו הוא קרקע שקיבל מהמוסד המיישב לצורך התישבותו!

 היה המועמד חייבי חוב למוסד מיישב מכוח ההחלטה על פי פסקה',(4), זכאי.
 המוסד המיישב לזקוף לסילוק החוב בל סכום המגיע למועמד מהמוסד ^המיישב ״

 לפי פסקה זו

 1 חוקי א״י, כרד אי, פרק כ״א, עס׳ 152.
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 9. מי שמוסד מיישב יישב אותו בישוב חקלאי אחרי יום הקמת המדינה אך לפגי תחילת
 תקפו של חוק זה, אפשר.להרחיקו מהישוב החקלאי על פי הוראות חוק זה, אם התביעה
 להרחקה הוגשה לפני שמלאו חמש שנים להתישבותו או לפני שמלאה שנה אחת מתחילת

 תקפו של חוק זה, הכל לפי המועד המאוחר• יותר. 1

 10. (א) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות הקובעות סדרי הדין בפני ועדות בירור.
 (ב) שר. החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין

 אחר הנוגע לביצועו של חוק זה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 החוק.המוצע בא לספק צורך מיוחד שנתגלה עם הרחבת פעז־לת ההתישבות החקלאית
 במדינה. • אנשים שנמצאו מבחינות שונות לא מסוגלים להברה כפרית •ולעבודה חקלאית
 מחזיקי״ם בקרקע׳ בציוד חקלאי ובמקום שיכונם ומונעים מתושבים אחרים מלבוא במקומם.׳
 יש בהם הפונים עורף למשק ולעבודה חקלאית, שולחים ידם למקצועות פרנסה אחרים
 אך מחזיקים בנכסים שהופקדו בידם ואינם עוזבים את מקום התישבותם. בדרך התביעה

 הרגילה בפני.בתי המשפט אין למצוא תרופה יעילה לבעיה מיוחדת זו.
 החוק המוצע בא לקבוע דרכי טיפול מיוחדים לענין זה:,לפיו אפשר יהיה בנסיבות
 המתוארת להלן, להרחיק מועמד ממקום התישבותו־תוך חמש שנים מיום עלייתו,על

 הקרקע.
 לפי החוק המוצע ימנה שר. החקלאות ועדת בירור, או ועדות בירור׳ שבפניה יובאו
 תביעות להרחקת מועמד מישוב חקלאי. כל ועדת בירור תהיה של שלושה חברים! היושב
 ראש יהיה שופט שיתמנה על פי המלצת שר המשפטים, יתר שני החברים בועדה יתמנו
 ע׳׳י שר החקלאות, האחד מתוך רשימות אנשים שיוגשו ע״י מוסדות מיישבים והשני מתוך

 רשימות אנשים שיוגשו ע״י הסתדרויות ארציות של פועלים חקלאיים.

 . זכות התביעה בפני הועדה תהיה• לגורמים משקיים וציבוריים הנוגעים בדבר, והם!
 (1) מוסד מיישב שיישב את המועמד על הקרקע!

 (2) הגוף ההתישבותי הארצי שאירגן את הישוב החקלאי להתישבות חקלאית!
 (3) הישוב: החקלאי! אלא שאם אורגן הישוב החקלאי ע״י גוף התישבותי ארצי,
 לא יהיה הישוב החקלאי זכאי לתבוע אלא באישור הגוף ההתישבותי הארצי.

 ואלה יכולים להיות טעמים להרחקת מועמד מישוב חקלאי!
 (1) . הזניח עיבוד משקו!

 (2) השתמש במקרקעים או במטלטלים שקיבל ממוסד מיישב לצורך התישבותו
 לתכלית שונה מזו שלשמה קיבלם ז

 (3) לא מילא חובה שהוטלה על המתיישבים ע״י הישוב החקלאי: .
 (4) הפר שלום החברה בישוב החקלאי;

 (5) נהג אורח חיים מנוגד לאורח חייו של הישוב־ החקלאי.
 ואולם, הועדה רשאית לדחות את התביעה להרחקה גם אם הוכח לפניה קיומו של

 אחד הטעמים האלה, ואין היא יכולה להחליט על הרחקת מועמד בשל השקפותיו בלבד.

 החלטת הועדה על הרחקת מועמד מישוב חקלאי תגרור תוצאות אלה!
 (1) ,אם הישוב הוא גוף מאוגד תיפסק חברותו של.המועמד באותו גוף;

 הוראות מעבר

 ביצוע ותצןנות

 342 הצעות חזק 185, כ״ו באב תעי״ג,;17.8.1952



 (2) על המועמד לפגות את המקרקעים שקיבל ממ1סד מיישב לצורך התישבותו..,
 (3) הועדה רשאית למייב את המועמד להחזיר למוסד המיישב כל ציוד ומ

 טלטלים אחרים שקיבל מן המוסד המיישב לצורך התישבותו. . ,
 (4) הועדה רשאית לחייב.את המועמד לסלק כל מילווהשקיבל ממוסד מיישב

 , לצורך התישבותו. ׳ • י י ־־׳
 ־,. (5): אם המועמד הקים בכםפד הוא, בהסכמת המוסד המיישב, מבנים על
 הקרקע. שקיבל לצורך התישבותו, תפסוק לו הועדה פיצוי בסכום הדרוש אותה
 .שעה להקמת מבנים, ופז תוכל הועדה, אם היא״ סבורה שמן הדין לעשות זאת
 . י • בשים לב.לנסיבות המקרה, לפסוק למועמד פיצוי על שבח שהשביח את הקרקע

. ־־.״ ׳ - • - • . .  • על חשבונו הוא. .

 לפי הוראות מעבר יחולו.הוראות החוק על אדם שעלה על הקרקע אחרי הקמת
 המדינה ולפני תחילת תקפו של החוק, אם התביעה הוגשה לפני תום חמש שנים להתישבותו

 אן לפני יתום שנה אחת^מתחילת תקפד־מל החוק, .הכל לפי התאריך המאוחר ייתר.־ .

 חוק לתיקון, פקודת׳המדידות, תשי״ב—1952

 1. פקודת המדידות *, תתוקן כך: ־• ״••••-, .
 בסעיף 7, בסעיפים הקטנים (ב< ו־(ג):יימהקו המלים ״לצרכי רישום״.

ר ב ס י ה ר ב  / . י ד

 לפי סעיף 7 .של החוק'הקיים אפשר. להתקין תקנות בדבר אופן עריכת מדידות והכנת
. . ־ , ׳ . . ד ב ל  מפות לצרבי רישום ב

 התברר מןנודך בהתקנת תקנות בדבר אופן עריכת מדידות והכנת מפות׳ טופוגרפיות
 או. אחרות׳ לצורך אחר, כגון: ל«פשר;למחלקת המדידות פיקוח על ביצוע מדידות בכלל,

 ובמיוחד כשמפות טופוגרפיות משמשות כסיס לתכנון.
 הפיקוח על מדידות יאפשר שימוש במפות, טופוגרפיות או אחר׳ות, שהוכנו על ידי

 מודדים מוסמכים לצרכי המדינה כשם שזה-נעשה בקשר.למדידות פלנימטריות.

, כרד בי, פרק ק5״1,.עמ׳ 1868.  1 חוקי א״י

 •העעותיחמ1י135, כ׳׳ו׳ באב חשי׳׳ב, 17.8.1952



ך • הודפס ע״י המדפים הממשלתי ט ־ ח  >המחיר 40 פ


