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ת חול, מטעם הממשלה: ו ע  מתפרסמות כזה מ

 תוק לתיקון פקודת התעבורה (מסי 23) (תיקון)״ התשנ״א-ו99ו [425]

, במקום ״במשך שנה 1  חיקמ לתיקון 23 1. בסעיף 1 לחוק לתיקון פקודת התעבורה(מם׳ 23), התש״ן-1990

 מיום תחילתר׳ יבוא ״במשך שנתיים מיום תחילתו״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 משרד התחבורה החליט כי במה לו השנה שבה החוק
 בתוקף תילמדנה הוראותיו לגבי מספר תאונות הדרכים בהן

 מעורבים נהגים חדשים ונהגים צעירים.

 למנהל הבטיחות במשרד התחבורה נתברר כי לא די
 כשנת ניסיון אחת בדי ללמוד את השפעותיו של החוק ולכן

 מוצע להאריכו בשנה נוספת.

 מוצע להאריך בשנה נוספת את תקפו של החוק לתיקון
 פקודת התעבורה (מס׳ 23), התש״ן־1990 (להלן - החוק).

 בסעיף 1 לחוק נקבע למשך שנה אחת שתחילתה ביום ב׳
 באלול התש״ן(25 באוגוסט 1990), כי רשיונו של נהג חדש
 יוגבל לשנתיים וכי ייאסר על נהג שסרם מלאו לו 18 שנים

 לנהוג משעה 01.00 עד שעה 05.00 בבוקר.

 1 ס׳׳ח התש׳ץ, עמ׳ 175.

 חוק לתיקון פקודת התעכודה (מס׳ *Al התשנ״א־1991 [426]

, אחרי פסקה (7) יבוא:  תיקון סעיף 71 ״ 1. בסעיף 71 לפקודת התעבורה1

 ״(7א) איסור הפעלת אוטובוס ציבורי בימי מנוחה בקו שירות: לעניו זה יתחשב השר

 ככל שניתן במסורת ישראל בכל הנוגע לאיסור תנועת כלי רכב בימי מנוחה. בפסקה זו,

 ״ימי מנוחה״ ־ כמשמעותם בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ת-

״. 21948 

ר ב ס י ה ר ב  ד

 החזק המוצע נא להוסיף סמכות לשר התחבורה להתקין תקנות בדבר איסור הפעלת אוטובוס ציבורי בימי מנוחה בקו שירות

 תוך התחשבות ככל שניתן במסורת ישראל.

 י דיני םדינת יעראל, נוסח חדש 7, עם׳ 173: החש׳׳ן, עם׳ 175.
 נ ע׳׳ד החש״זז, עמי 1.
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