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 עמוד
 הצעת חוק העונשין(תיקון מס׳ 52) (גניבת בקר ומקנה), התשנ־ו-1995 156
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 מתכרסמת בזה העעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשהט של הכנסת:

 הצעת חדק העונשין(תיקון מס׳ 52) (גניבת בקר ומקנה), התשנ״ו-995ו״
, יבוא:  הוספת סעיף ד9גא ו. אחרי סעיף 597 לחוק העונשין, התשל״ז-7ד9וי

-גניבת בקר ד9גא. הגונב בקר או מקנה, דינו - מאסר ארבע שנים.״
 ומקנה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 תופעת גניבת בקר ומקנה הולכת ומתפשטת והדבר להסתפק בהוראות הדין הכללי הקובע בסעיף 384 לחוק
 גורם לחקלאים חסרון כיס חמור. מומלץ לקבוע עונש העונשין, התשל־ז-דד9ו, עונש מאסר של שלוש שנים.

 מאסר של ארבע שבים בשל גניבת בקר ומקנה ולא
 חברי הכנסת: חגי מיחם, עובדיה עלי

 י הצעת חוק מסי ביתתקט״ז; הועברה לועדה ביים כ־ג בםיון התשנ־ה (ו2 ביוני 1995).
 1 סייח התשל׳׳ז, עמ• 16¡; התשנ״ה, עמי 192.

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מסעם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת:

 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס׳ 58) (פסולים לכהונה),
 התשנ״ו-995ו*

, יבוא:  תיקון סעיף 120 1. במקום סעיף 120(2) לפקודת העיריות [נוסח חדש]1

 ״(2) מי שהוכרז פסול־דין לפי סעיף 8 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,
 התשב״ב-21962;״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ״הכרזת פסלות
 8. אדם שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו אינו
 מסוגל לדאוג לעניניו, רשאי בית המשפס, לבקשת
 בן־זוגו או קרובו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או
 בא־כוחו, ולאחד ששמע את האדם או נציגו, להבריזו

 פסול דין.״

 פקודת העיריות קובעת בסעיף 120 את רשימת
 האנשים הפסולים לכהן כחברי המועצה: בפסקה (2)
 שבו נקבע כי חולה רוח פסול לכהן כחבר מועצה.
 מוצע שלא להשתמש במונח זה, שעבר זמנו, ולאמץ
 במקומו אח הוראות סעיף 8 לחוק הכשרות המשפטית

 והאפוטרופסות, התשכ־ב-962ו, שזו לשונו:

 חברי הכנסת: יעחק לוי, דוד עוקר,
 צלאח טריף

 • הצעת חוק מס׳ א׳תתקי־א הועברה לועדה ביום כ־ח בחשון התשנ־ה (2 בנובמבר *199).
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197: ס־ח התשניה, עמי $28.

 2 ס־ח התשב־ב, עמ׳ 120; ס״ח התשמ־־ה. עמ׳ 81.
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