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 חוק הרשויות המקומיות (כחידות) (הודאת שעה), [189]
 התשמ'׳ח-1988

-לז״־ז י•״—-. 1. עד אד האמור בסעיף 2 דחוק הרשויות המקומיות (בחירות)(הודאת שעה), התשמ״ב־

 1982', הבחירות למועצות שד הרשויית המקומיות שנועדו דיים כ״א בחשין התשמ״ס (1
 בנובמבר 1988) נדחות והן יתקיימו ביוש ל׳ באדר א׳ התשמ״ט (7 במרס 1989).

. 2. הבחירות למועצות של הרשויות המקומיות שלאחר הבחירות לפי חוק זה ־יערכו ביום ג׳ - ־  יתד הכה״
 ״^*׳ השלישי לחודש חשון שלאחר ג-י• ארבע שנים מיום הבחירות לפי חוק זה.

 ו־י־את ״־עוז זו ::ז—. מחיק הרשיייר, המק־:״*־;, ־סמיבית של הבחירית הכדל־ית דבחי-ית המוניציפליית.
ת היראה שעה די :אה לחזק אה כדעת המחיקק וזה פאיתו" ״ " ח ע הפרדה סורלםת.־=יל " ־ ״  התש=׳יג-1982, הבאה ־

 ״״•נפת ־־־״ הבחיריה !די־יונ־צייילייו!
- 1 ־־ 1 *־ ־ * הסיבות שהובאו בדברי ההסבר לחיק ־מקודי. ־ 1 ־  י

 הקדמתו של הבהירית לכנסת ־*11 הביאה למעשה
, עיז* ״־.־ם ״ ־ א ל א :  חברי הכנסת: •

-־ פ״ח ה־־\2ב״ב, עג׳ 203.

 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס׳ 21), התשמ״ח-1988 [190]

, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:  בסעיף 69ג לפקודת התעבורה'

 ״!ג) הוטל קנס בשל עבירת תעבורה הנוגעת למצבו המכני של רכב או לציודו, לא יחדלו
 הודאות סעיף קסן (א) לגבי נהג שלא ידע או לא יכול היה לדעת על העבירה.

/ לענץ סעיף זה, למעט תאגיד שחבריו חייבים להעמיד לרשותו את מלוא ד י ג א ת  (ד) ״
 כוח עבודתם ולהעביר לו את נכסיהם.״

 החבר :ושא לבד* בתשלום הקבס והוא :ישולם על •די
 האגודה, תח־ שהיא סתחשבנת עם החבר במסגרת הפנימית.
 כן לא נלקחו בחשבון בעיות הקשורות בקואופרטיב

 לתחבורה.
 מוצע לשחרר את התאגיד,!: האמורים מן האיסור, וכן

 להכניס את התיקון הדרוש לענין קואופרטיב לתחבורה.

 ־פ״ זמן קצר קיבלה הכנסת תיקון לפקודת התעבורה,
 שלפיו היטל איסור עד תאגיד לשלס קנס שהוטל על זולתו

 בשל עביי־ת תעבורה.
 הוראה זו לא הביאה בחשבון שחברי הקיבוצים,
 המאוגדים כאגודה שיתופית, חייבים על פי תקנון האגודה,
ה אין ש מ ל  להעביר לה את כל נכסיהם והכנסותיהם• מכאן ש

 חברת הכנסת: עדנה םודז
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