(ו) היה לפקח יסוד סביר להניח כי תנועת כלי רכב אסורה
או מוגבלת לפי חוקי עזר או הסדרי תנועה שנקבעו לפי סעיף
77ב ,רשאי הוא למנוע כניסת רכב לאזור שבו חלים איסור או
הגבלה כאמור ,להורות לנוהג ברכב לפנותו מאזור כאמור או
לעכב רכב ,ובלבד שהודיע לנוהג ברכב את העילה בשלה
פעל כאמור.
(ז) עיכב פקח רכב ,רשאי הוא לדרוש מהנוהג ברכב למסור
לו את שמו ומענו ,ולהציג לפניו את תעודת הזהות שלו או
תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו שהוא חייב לשאתה
על פי דין ,וכן את רישיון הרכב.
(ח) סירב הנוהג ברכב למלא אחר הוראת פקח שניתנה לו
כדין ,רשאי הפקח לגרום לפינוי הרכב.
ייחוד סמכויות
ותפקידים

77ה .הוקם איגוד ערים או הוקמה בחוק רשות ציבורית אחרת,
יהיו להם כל הסמכויות והתפקידים של כל אחת מהרשויות
המקומיות שבתחומם ,בעניינים הקשורים לסמכויותיהם
ולתפקידיהם וכל אחת מהרשויות המקומיות האמורות תהיה
משוחררת מחובותיה לגבי כל אחד מהעניינים האמורים ולא
יהיו נתונות לה הסמכויות והתפקידים שהיו בידה ,על פי
סעיפים 77א עד 77ד ,בעניינים אלה ,אלא אם כן נקבע במפורש
אחרת בצו המקים את איגוד הערים או לפי החוק המקים את
הרשות הציבורית האמורה".
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חוק לתיקון פקודת העיריות (מס'  ,)114התשס"ח2008-*
הוספת סעיף 142ג2

.1

בפקודת העיריות ,1אחרי סעיף 142ג 1יבוא:
"חשב מלווה
בתאגיד עירוני
בבעלות מלאה

142ג( .2א) בסעיף זה -
"אמצעי שליטה" ,בתאגיד  -כל אחד מאלה:
( )1זכות ההצבעה באסיפה הכללית של חברה או
בגוף מקביל של תאגיד אחר;
( )2הזכות או היכולת למנות דירקטור או מנהל כללי,
ובתאגיד שאינו חברה  -בעלי תפקידים דומים;
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