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

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

בפרקזה-פ3רהגדרות-פרקז'

"חוקההוצאהלפועל"-חוקההוצאהלפועל,התשכ"ז-פ2196;

"יוםהתחילה"-יוםתחילתושלחוקהסדריםבמגזרהחקלאי
המשפחתי)תיקוןמס'13(,התשע"ח-32018;

"המינהלה"-המינהלהשהוקמהלפיסעיף6;

"פסקמשקם"-כמשמעותובסעיףפ2;

"תקופתהמעבר"-תקופהשלשישהחודשיםמיוםהתחילהר
הוראותפרקזהיחולועלהליךלגביחובכוללאוערבותלחוב38רתחולה

כאמורשנפתחלפנייוםהתחילה,ובלבדשטרםשולםבמלואו
תשלוםשעלהחייבלשלםלפיפסקמשקםבהתאםלאמורבו

)בפרקזה-הליךקיים(ר
סיוםפעילות

המשקמים
והמינהלה

מיוםהתחילהואילך-39ר )א(

לאימונומשקמיםלפיהוראותפרקב'; )1(

לאייפתחהליךלגביחובכוללאוערבותלחוב )2(
כאמורלפיהוראותפרקג'ר

החלבתוםתקופתהמעבר- )ב(

לאיבצעוהמינהלהוהמשקמיםכלפעולהלפי )1(
חוקזה;

כמי מינוים בוטל שטרם המשקמים את יראו )2(
שסיימואתתפקידם,והודעהעלכךתפורסםברשומותר

ביצועפסקמשקם
שניתןעדתום
תקופתהמעבר

פסקמשקםשניתןבהליךקיים,עדתוםתקופתהמעבר,40ר )א(
התשלום את במלואו החייב שילם טרם האמור ובמועד
שנקבעבפסקבהתאםלאמורבו,ניתןלביצועבידילשכת
הוצאהלפועללפיחוקההוצאהלפועל,כאילוהיהפסקדין

שלביתמשפטר

המינהלהתמסורלצדדיםלהליךשניתןבופסקמשקם )ב(
או התחילה מיום שבועיים בתוך )א(, קטן בסעיף כאמור
בכתב, הודעות המאוחר, לפי המשקם, פסק מתן ממועד

כמפורטלהלן:

הודעהלחייב-עלחובתולשלםאתהתשלום, )1(
בהתאםלפסקהמשקם,ישירותלנושים;בהודעהיצוינו,
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הממשלה-1145,מיוםט"זבתמוזהתשע"ז)10ביוליפ201(,עמ'8פ11ר
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הודעהלנושה-עלזכותולהגישבקשהלביצוע )2(
פסקהמשקםלפיחוקההוצאהלפועלר

הוגשפסקמשקםכאמורבסעיףקטן)א(לביצועלפיחוק )ג(
ההוצאהלפועל,רשאירשםההוצאהלפועללשנותאולבטל
כלהחלטהאוצושנתןהמשקם,לרבותהחלטהאוצושניתנו
ולמעט פ, סעיף הוראות לפי המשקם אל שהועבר בהליך
הסכוםשנקבעלתשלוםבפסקהמשקם)בפרקזה-החלטה

אוצושנתןהמשקם(ר

הוגשוערעוראובקשהלביטוללגביפסקמשקםכאמור )ד(
)א(,תדוןהערכאההמוסמכתלדוןבערעוראו בסעיףקטן

בבקשתהביטוללפיהוראותחוקזהר

סייגלמימוש
נכסיםוהטלת

הגבלות

עלאףהאמורבסעיף40)א(,לבקשתהחייב-41ר

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

לאיטילרשםההוצאהלפועלעלהחייבהגבלותלפי )2(
סעיף66אלחוקההוצאהלפועל,אלאלאחרשחלפהשנה

מיוםפתיחתהתיקנגדובהוצאהלפועלר

הליךקייםשלא
ניתןבופסקמשקם

לאניתןפסקמשקםבהליךקייםעדיוםהתחילה,יחולו42ר )א(
הוראותאלה:

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

)בסעיףזה-בקשהלהעברתהדיון(;

המשקםיודיעלצדדיםלהליך,בהודעהבכתב, )2(
בתוךשבועייםמיוםהתחילה,עלזכותםלפנותלבית
המשפטבבקשהלהעברתהדיון;המשקםיצייןבהודעה
אםהואצפוילתתפסקמשקםבהליךעדתוםתקופת
המעבר,ואםאינוצפוילעשותכן-יפרטבהודעתואת

הטעמיםלכך;

ארבעה בתוך תוגש הדיון להעברת בקשה )3(
חודשיםמיוםשנמסרהלצדדיםהודעתהמשקםכאמור

בפסקה)2(;

הוגשהבקשהלהעברתדיון,ידוןביתהמשפט )4(
בהליךבהתאםלהוראותלפיחוקזהלמעטסעיפיםפ2

עד29,בשינוייםהמחויביםר

לאניתןפסקמשקםבהליךקייםבתקופתהמעבר,ולא )ב(
הוגשה,בתקופההאמורהבסעיףקטן)א()3(,בקשהלהעברת

הדיוןבהליךכאמור,יופסקההליךלפניהמשקםר

שמירתתוקף
החלטותוצווים

בתוקף43ר לעמוד ימשיכו המשקם שנתן צו או החלטה כל
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ביטולהחלטות
וצוויםלאחר

תשלוםמלואהחוב

מלוא44ר את ששילם חקלאי גורם ,38 בסעיף האמור אף על
התשלוםשנקבעבפסקמשקם,בלאשהוגשהבקשהלביצוע
הפסקבידילשכתהוצאהלפועללפיהוראותסעיף40,רשאי
לפנותלביתמשפטבבקשהלביטולכלהחלטהאוצושנתן

המשקם,למעטהחלטהבענייןגובההתשלוםר

פעולותהמינהלה
בתקופתהמעבר

המינהלה-45ר

תעמידלרשותהמשקמים,במהלךתקופתהמעבר,את )1(
האמצעיםהנדרשיםלביצועושלפרקזה,בכפוףלמקורותיה

התקציביים;

כל המעבר, תקופת תום עד דין, לכל בכפוף תעביר, )2(
מסמךהנוגעלהליךהסדרתחובלפיחוקזהשבידיהלמנהל
הכללישלמשרדהחקלאותופיתוחהכפראולעובדהמשרד
להליך הנוגע מסמך כל של העתק לכך; הסמיך שהוא
שהוגשהבעניינובקשהלהעברתהדיוןלביתהמשפטכאמור

בסעיף42,יועברגםלביתהמשפטשאליוהוגשההבקשה;

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

המשרדשהואהסמיךלכך;

תעביר,עדתוםתקופתהמעבר,כספיםשהיאמחזיקה )4(
בהםבנאמנותלנושיםשבעבורםהםמוחזקים,ותפעל,לאחר
שבהם החשבונות של לסגירתם כאמור, הכספים העברת

הוחזקוהכספים;

בסעיףזה,"מסמך"-לרבות"חומרמחשב"ו"פלט"כהגדרתם
בחוקהמחשבים,התשנ"ה-41995ר

חודשייםלאחרתוםתקופתהמעברידווחוהשריםלוועדת46רדיווחלכנסת
החוקהחוקומשפטשלהכנסתעלביצועהוראותפרקזה,

לרבותעלסיוםפעולתםשלהמינהלהוהמשקמיםר"
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ס"חהתשנ"ה,עמ'366ר 4
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