
 רשומות

 הצעות חוק
 ב׳ בניסן התשנ״ד 2262 14 במרס 1994

 עמוד

 הצעת חוק ההוצאה לפועל(תיקון מס׳ 15) (דין חייב שהוא קיבוץ), התשנ״ד-994 ו 403

 מתפרסמת בזה העעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת:

 הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מם׳ 5 ו)(דין חייב שהוא קיבוץ), [798]
 התשב״ד-1994*

י (להלן - החוק העיקרי), אחרי הגדרת תיקון סעיף 1 -ד196 ז  1. בסעיף 1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ־

 ״לשכה״ יבוא:

י רשם האגדדות השיתופיות, כמשמעותו ד י ־ ־ - אגודה שיתופית שסווגה על ץ ו ב  ״קי

־ . , כקיבוץ או במושב שיתופי  בפקודת האגודות השיתופיות1

 הצעת חוק מס־ תי־ד: הועברה לועדה ביום י־א באב התשני1(19 ביולי 1993).
 1 ס״ח התשב־ז, עבד 116.

 * חוקי א״י, כרך אי, עבד 356.
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 2. בסעיף 22 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

יב הוא קיבוץ לענין מיטלטלין  ־») האמור בסעיף קטן X1X10 (2ימ3) יחול גם באשר החי

ים בו י  כאמור בפסקאות אלה, הנמצאים ברשות חבר הקיבוץ או בני משפחתו התלו

 ומתגוררים בקיבוץ״, ראש ההוצאה לפועל רשאי להורות לבקשת חייב שהוא קיבוץ, בי

 מיטלטלין כאמור בפסקה(4) לא יעוקלו, כולם או מקצתם, הבל כפי שיורה, אם שוכנע, בי

 הם משמשים מקור פרנסה חיוני לחברי הקיבוץ, והכל בכפוף לאמור בסעיף קטן(ב).״

 3. בסעיף 58 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן(ד) יבוא:

ו קיבוץ לעבין המקרקעין של הקיבוץ  ״(ה) הוראות סעיף זה יהולו גם אם החייב הנ

 המשמשים, בולם או מקצתם, בית מגורים לחבר הקיבוץ או לבני משפחתו; לענין סעיף זה,

 ״בן משפחה״ - אב, אם, בן או בת של חבר הקיבוץ.״

 4. בסעיף 39 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן(ב) יבוא:

יב הבו קיבוץ לענין מקרקעין של הקיבוץ  ״(ג) הוראות סעיף זה יחולו גם אם החי

 המשמשים כמקור פרנסה של החברים ובני משפחתם, הגרים בקיבוץ; לענין סעיף זה, ״בן

 משפחה״ - אב, אם, בן או בת של חבר הקיבוץ.״

 5. בסעיף 50נא) לחוק העיקרי, אחרי פסקה 3) יבוא:

 ״(4) כספים המגיעים לחייב שהנו קיבוץ, כדי מכפלת הסכום של שכר העבודה הפטור

 מעיקול במספר החברים, אלא אם כן הורה ראש ההוצאה לפועל דרך חישוב אחרת,

 מנימוקים מיוחדים שיירשמו, ובלבד שהסכום הכולל לא יעלה על האמור בפסקה זו.״

 6. חוק זה לא יחול על משכון או משכנתה שנרשמו ערב תחילתו, לגבי מיטלטלין או מקרקעין

 של קיבוץ.

 תיקון סעיף 22

 תיקון סעיף 38

 תיקון סעיף 39

 תיקון סעיף 50

 תחולה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 המושב השיתופי, עלולים להותיר את חבריהם ללא בית
 המגורים, ללא שריון אותו חלק משבר העבודה הפטור
 מעיקול וללא המקרקעין או המיטלטלין האישיים

 והחקלאיים המשמשים בפועל לפרנסתם.

 התיקונים המוצעים באים לבטל התייחסות משפטית
 שעה זו שממנה םובלימ רק חברי הקיבועים והמושבים
 השיתופיים, ולהשוות בענין זה את מצבם למצבם של בלל

 תושבי המדינה.

 חבר הכנסת א׳ גולדשמידט

 המצב הנ*שפטי הקיים בחוק ההוצאה לפועל מקנה
 הגנה לחייבים.:!פני הטלת עיקול על בתי מגורים, על אדמה
 חקלאית המשגושת לפרנסתם ועל נכסים וסכומים בגובה
 שכר עבודה ש! קבע. הגנה זו חלה על בלל תושבי המדינה,

 עצמאיים ושכירים באחד.

 המיוחדת של קיבוץ ומדשב שיתופי, שבה
 בלל, הקיבוץ או המושב השיתופי, הגנת
 ז על חברי הקיבוץ או המושב כירון שאין הם
 ם. עם זאח, עיקול כלל נכסי הקיבוץ או

 בסיטואציה
 החייב הנו,

 החוק אינה חלז|!
 נחשבים בחייב
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