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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

 תוק הסדדים נמגזד החקלאי המש&חתי, התשנ"ב-ו199* [487]

 הגדרות 1, בחוק זה -

 ״בית המשפט״ - בית המשפט המחוזי;

 ״אגודה חקלאית״ - אגודה שיתופית אשר אחת ממטרותיה היא ייצור ושיווק של תוצרת חקלאית;

 ״ארגון חקלאי״ - אגודה שיתופית שרוב חבריה הם אגודות חקלאיות:

 ״גורם חקלאי״ - אגודה חקלאית, חברי אגודה חקלאית, ארגון חקלאי וחקלאים במושבות;

 ״הליך׳ - הליך בבית משפם, בהוצאה לפועל או לפני רשם האגודות השיתופיות!

 ״חוב בסיסי״ ־ -

 (1) חוב שמקורו באשראי שניתן לגורם חקלאי מבנק לצורך ייצור חקלאי או
 תעשייתי בתקופה שנסתיימה ביום י׳ בטבת התשמ״ח (31 בדצמבר 1987), לרבות

 קרן, הצמדה, ריבית והוצאות;

 (2) חוב של גורם חקלאי לאגודה חקלאית או לארגון חקלאי, בין שמקור החוב
 באשראי כאמור ובין שמקורו אחר;

 ״חוב״ - חוב בסיסי או חיוב אחר שנופף לחוב בסיסי או החליפו;

 ״בנקי׳ -

 (1) תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א-11981:

 (2) תאגיד אחר אשר עיסוקו העיקרי הינו מתן אשראי:

 ״הסדר הסיוע״ ־ הסדר הסיוע למואבים שנחתם ביום ז׳ בשבט התשמ״ח (26 בינואר 1988):

 ״חוק הבוררות״ - חוק הבוררות, התשכ״ח-21968.

 נקיטת הליכ-ם 2. אין להמשיך או לפתוח בהליך לגביית חוב נגד גורם חקלאי או נגד נכסיו, כולם או מקצתם,
 . אלא בהתאם להוראות חוק זה.
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 באשר לגובה החוב ולאופן תשלומו ע״י ה״גורס החקלאי״.
 ״גורם חקלאי״ מוגדר בחוק והוא בולל, בין היתר, את חברי
 המושביפ> המושבים עצמם והארגונים האזוריים. מינוי
 המשקם ייעשה על ידי בית המשפט, והכוונה היא כי משקם
 ימונה בדרך כלל לפתרון המשבר במושב, על כל חבריו.

 לא ניתן יהיה להמשיך או לפתוח בכל הליך לגביית חוב
 כבגד גורם חקלאי, החל מכניסת החוק לתוקפו, אלא בדרך של
 פניה לבית המשפט לצורך מינוי משקם. כדרך זו ידכל הדיון
 אצל המשקם למצות את מלוא הקשיים שבהם נתון הגורם

 החקלאי בלי אימת ההוצאה לפועל והפירוק.

 הצעת החיק נועדה ליצור מסגרת חדשה לפתרון המשבר
 הקשה ביותר אשר פוקד את כל המגזר החקלאי כבר שנים
 מספר. מגמתה הכללית היא לאפשר את שיקומו של המגזר
 החקלאי, תוך העדפת השיקום על פני הפירוק מצד אחד,
 והרצון להימנע מהזרמת כספים מהקופה הציבורית מצד שני.
 התערבות המחוקק במציאת הסדרים למגזר החקלאי נראית
 עתה מחוייבת המציאות לאחר שההסדרים השובים לא הוכיחו
 את עצמם, והותירו את המגזר החקלאי במשבר עמוק ולעתים

 אף החריפוהו.

 על פי הצעת החוק ימנה בית המשפם לפי 6ניית ״גורם
 חקלאי״ או נושה - ״משקם״. תפקיד המשקם יהיה להכריע

 * הצעת חוק מם׳ תתר־׳ט: הועברה לועדה ביום ו׳ באב התשנ״א (17 ביולי 1991).
 1 ם״ח התשמ׳׳א, עמ׳ 232.

 2 ס׳׳ח התשנ׳׳ח, עבד 184.
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 3. הליך לגביית חוב יתנהל בפני משקם שימנה בית המשפט על סמך בקשה שהרגשה לבית ההליו
 המשפט לפי הודאות חוק זה.

 4. כקשה למינוי משקם יכול שתוגש בידי בנק או גורם חקלאי. הבקשה

 5. (א) בית המשפט ימנה משקם אם הוכח להנחת דעתו כי קיים חוב השנוי במחלוקת. מיני משק•

 (ב) בית המשפט רשאי בכל עת, אם שוכנע כי מן הראר לעשות כן, להורות על צירוף
 צדדים נוספים ׳;1דיון בפני משקם.

 6. (א) לא ימונה למשקס אלא מי שנתקיימו בו תנאי הכשירות שנקבעו בתקנות. משקב

 (ב) מי ׳שנתמנה למשקם יקבל שכר או גמול אחר וכן הוצאות, לרבות החזר הוצאות, כפי
 שיורה בית המשפט בעת מינויו ובכפוף לתנאים שנקבעו בתקנות.

 7. תפקיד המשקם יהיה להכריע בסכסוכים בכל הנוגע-לחוב של גורם חקלאי, ובכלל זה - תפקיד המשקם
 למועדי התשלומ ולהיקף החוב.

 8. בכפוף להוראות חוק זה יחולו על דיון בפני משקם הוראות פרק ד׳ לחוק הבוררות יייז
 והתוספת לחוק, בשינויים המחוייכים, ולמשקם יהיו נתונות סמכויות בורר לפי חוק הבוררות

 והתוספת לו, בשינויים המחוייבים.

 9. (א) על אף האמור בכל דין, בבואו להכריע בסכסוך יהיה המשקם כפוף גם להוראות אלה: קביעת חוב

 (1) שיעור חובו של גורם חקלאי לא יעלה על השיעור שהיה חב אילו חוייב הגורם
 החקלאי בריבית על פי השיעור הקבוע בהגדרת הפרשי הצמדה וריבית בסעיף 1
 לחויק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א-31961, כפי שהיה בעת היווצרות החוב;

 (2) שיעור חובו של גורם חקלאי שהצטרף להסדר הסיוע לא יעלה על השיעור
 שהיה חב אילולא הצטרף להסדר הסיוע:

 (3) מסך חובו של גורם חקלאי יופחת כל סכום חוב שחב הגורס החקלאי עקב
 ערבות שנתן לגורם חקלאי אחר או עקב היותו של הגורם החקלאי חבר באגודה

 חקלאית או בארגון חקלאי.

ר כ ס י ה ר ב  ד

 מונחה על פי השיקולים המפורסים בהצעה, וביניהם תנאי
 שוק הכספים בתקופה הרלוונטית, התביית שירות בשירות
 שהתבה הבנק (פעולה בלתי חוקית בפני עצמה) ויכולת

 ההחזר של הגורס החקלאי.

 הצעת החוק מאמצת הוראות שונות מחוק הבוררות בכל
 הנוגע לזית אצל המשקם. בביגוד להוראות חוק הבוררות
 קובעת ההצעה במפורש כי פסק המשקם חייב להיות מנומק.
 הדכר נועד, ביז השאר, לאפשר דיין משפסי בנוגע לפסק
 המשקם - אף שהאפשרות לבטל פסק משקם היא מצומצמת
 ודומה במתכונתה להליכי תקיפה של פסק בורר. פסק מנומק
 יאפשר ביקורת על כך שהוראות החוק בכלל, וההוראות
 בדבר הגבלת גובה החוב של גורם חקלאי בפרט, אכן

 מיושמות בהלכה בידי המשקמים.

 מוצעים בחוק במה כללים לאופן פעולת המשקם בקבי
 עת חובו של הגורם החקלאי. בך, מכיוון שאחת הסיבות
 המרכזיות למשבר!קיתה הריבית הבלתי סבירה שנגבתה מן
 המגזר החקלאי, בקבע כי החוב ייקבע על פי הריבית הקבועה

 בחוק פסיקת ריבית והצמדה.

 בשל העובדה שחלק ניכר מן החובות נובע מערבויות
 שונות(״סדינים״) שעליהן חתמו גורמים חקלאיים, נקבע בי
 חובו של גורם חקלאי יעמוד, לכל היותר, על היקף חובו
 האישי בשל הלוואה שלקח אותו גורם בלבד. כך גם מוסרת
 הסכנה של גביית חובות מחברי אגודות בשל פירוק האגודות.
 נקבע גם כי הצטרפות להסדר סיוע לא תעמוד לגורם החקלאי

 לרועץ.

 נוסף על כף מעניקה הצעת החוק שיקול דעת למשקם
 להפחית מן החוב עז״ לשיעור מםויים מן החוב. שיקול דעת זה

 3 סייח התשכ״א, ענז׳ 192.
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 (ב) בלי לפגוע באמור בסעיף קסן(א), רשאי המשקם לקבוע כי החוב יופחת בשיעור
 שלא יעלה על אחוזים מגובה החוב: הפחתת החוב יכול שתיעשה בדרך הפחתת שיעורי
 הריבית או בדרך הפחתת הקרן: בהפחתת שיעורי הריבית והקרן יבחן המשקם, בין היתר, את
 תנאי שוק הכספים בתקופה המתאימה, אופן חישוב הריבית בידי הבנק וכן כל גורם אחר שהשפיע
 על גובה הריבית, התניית שירות בשירות שהתנה הבנק, יכולת ההחזר של הגורם החקלאי, וכל

 גורם אחר שהשפיע על גובה החוב.

 משך כהונה 10. (א) המשקם ימלא את תפקידו עד למתן הפסק, זולת אם הורה בית המשפט אחרת.

 (ב) נתפנתה משרתו של משקם, יחולו הוראות סעיפים 4 עד 6 על מינויו של משקם חליף.

 פסק המשקם 11. בתום הדיון יתן המשקם פסק מנומק: על פסק המשקם יחולו, בשינויים המחוייבים,
 הוראות פרק ה׳ לחוק הבוררות, למעט סעיפים 24 ו־29א.

 יטיל פסק 12. בית המשפט רשאי, על פי בקשת צד לדיון בפני המשקם, לבטל את פסק המשקם, כולו או
 חלקו, להשלימו, לתקנו או להחזירו למשקם, מאחת העילות האלה:

 (1) המשקם חרג מסמכותו:

 (2) העילות המנויות בסעיף 24(4), (5), (8), (9) ו־(10< לחוק הבוררות.

 ערעור 13. כל החלטה של בית משפט תהא נתונה לערעור ברשות כאילו היתה החלטה אחרת
 כמשמעותה בסעיף 41 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-41984: לא הוגשה בקשת
 רשות ערעור על החלטת בית המשפט לפי סעיף 5, או נדחתה הבקשה או הערעור, לא תישמע עוד

 טענה כי הסכסוך שהועבר להכרעת המשקם איבנו נוגע לחוב כמשמעותו בחוק זה.

 יצוע ותקנות 14. שר האוצר ושר החקלאות ממונים על ביצוע חוק זה ויהיו רשאים להתקין יחדיו תקנות
 לביצועו, ובלבד שתקנות על פי סעיף 6 יותקנו בידי שר המשפטים.

 שמירת זכויות 15. אין בהוראות חוק זה כדי למנוע נקיטת הליך על פי הזכויות והחיובים שנקבעו בפסק
 המשקם.

 תח-לה 16. תחילתו של חוק זה ביום (.: ).

 חברי הכנסת: גדליה גל, רפאל אדרי, אריה אליאב, שושנה ארבלי־
 אלמוזלינו, נאוה ארד, אברהם בורג, צ׳רלי ביטון, יוסף כייליז, בנימין
 בך־אליעזר,•אליהו בן״מנחם, מיכאל כר־זהר, חייס כד־לב, גדעון נדות,
 יוסף גולדברג, מיכה נולדמן, מרדכי גור, אדיה גמליאל, פסח גרופד,
 אלי דיין, יגאל הורכיץ, שלמה הלל, צחי הנגבי, אליקיס העצני, שכח
 וייס, עזר'ויצמן, עמנואל זיפמן, גד יעקכי, ין בהן, רענן כהן, אברהם
 כץ-עוז, יאיר לד, יצחק לוי, דוד ליגאי, עוזי לנדאו, נואף מםאלחה,
 יהושע מצא, אורה נמיר, עדנה פולודר, עובדיה עלי, שאול עמוד, חנן
 פורת, יהודה פיח, עמיר פרץ, יאיר צכן, דוד צוקי, יעסכ צור, יואש
 צידון, חיים קורפו, ישראל קיפד, ראובן ריכלין, חיים דמון, יהושע
 שגיא, אברהם שוחמ, משה שחל, שמעון שטרית, •עקב שמאי, .גרשון

 שפט, יוסי שריד, אברהם שריד, דן תיכון

 4 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמי 195.
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