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 עמוד
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 תקנות המתווכים במקרקעין(פרטי הזמנה בכתב), התשנ״ז-997 ו 520
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9 ו 9 7 ~ ז ״ נ ש ת ת המדעיות (קביעת גופים צימורייס)(תיקון), ה נ ג  צו ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23(2) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-981 ו י, ובאישור ועדת

 החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מעווה לאמור:

, אחרי  ו. בסעיף ו לצו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), התשמ״ו-21986

 פסקה (7) יבוא:

 טור ב׳
 סוג מידע וידיעות שרשאי הגוף לקבל לגבי עובד
 המדינה או גמלאי שלה.או עובד או גמלאי של

 תאגיד םטטוטורי, לצורך הכנת ספר בוחרים
 לבחירות להסתדרות עובדי המדינה

 טור א׳
 הגוף

 שם פרטי ושם משפחה

 שם האב

 מספר תעודת זהות

 מען מגורים

 סוג הדירוג המקצועי שאליו משתייך

 העובד או הגמלאי

 המשרד הממשלתי או התאגיד

 הסטטוטורי שבו עובד העובד או שבו

 עבד העובר קודם לפרישתו לגמלאות.״

י ה נ ג ב י ח  צ

 שר המשפטים

 א.

 ב.

 ג.

 ד.

 ה.

 ״(8) הסתדרות עובדי וגמלאי המדינה

 ט״ז באדר ב׳ התשנ׳־ז(25 במרס 997 ו)

 (חמ ס48ו-3)

 ם״ח התשמ״א, עמי 128.
 ק״ת התשמ״ו, עמי 466; התשנ״ו, עמי 2ו10.

 תיקון סעיף ו

ד199 - ז ״ ן(פרטי הזמנה בכתב), התשנ  תקנות המתווכים במקרקעי

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו־19 לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ״ו-996ו(להלן -

 החוק), ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בהזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין לפי סעיף 9(א) לחוק, ייכללו לפחות

 הפרטים הבאים:

 (1) שמות, כתובות ומספרי זיהוי של המתווך ושל הלקוח:

 (2) סוג העיסקה שפעולת המתווך מבוקשת לגביה, כגון: ״שכירות״, ״מכירה״;

 (3) תיאור הנכס נושא פעולת התיווך:

 (4) מחיר העסקה המבוקשת, בקירוב:

 (5) הסכום המוסכם של דמי התיווך או שיעור דמי התיווך המוסכם מתוך המחיר

 שבו תתבצע העסקה, והאם המחיר - לפי אחד מאלה - כולל מם ערך מוסף,

 כמשמעותו בחוק מם ערך מוסף, התשל״ה-975ו.

 2. תהילתן של תקנות אלה ביום כ״ג באדר ב׳ התשנ״ז(1 באפריל 1997).

 פרטי חובה
 בהזמנה לביצוע

 פעולת תיווך
 במקרקעין

 תחילה
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 3. תקנות אלה לא יחולו על ההתקשרות בין מתווך ולקוח שביום תחילתן של תקנות הוראות מעבר
 אלת טרם הסתיימה.

 י׳׳ח באדר ב׳ התשנ״ז(27 במרס 1997)

י ה נ ג ב י ח  (חמ 2778-ג) צ
 שר המשפטים

ו 9 9 7 - ז ״  תקנות התעבורה (תיקון מם׳ 4), התשנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה', באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב

, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף ו(ב)  לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-21985

, אני מתקין תקנות אלה:  לחזק־יסוד: משק המדינה3

 1. בתוספת הראשונה לתקנות התעבורה, התשכ״א- 1961", בחלק ג׳ - תיקון התוספת
 , , הראשונה

 (ו) בפרט 2 -

 (א) בפרט משנה (א), במקום ״בטבלה ו בנספח״ יבוא ״בטבלאות שבנספח אי,

 לפי הענין״;

 (ב) בפרט משנה (ב), במקום ״בטבלה 2 בנספח״ יבוא ״בטבלה שבנספח ב״.

 (2) הנספח יסומן ״נספח א״ ובו -

 (א) ההגדרה ״מחיר הרכב לצרכן״ תעבור לראש הנספח לפני טבלה ו ובה -

 (ו) במקום ״בטבלה זו״ יבוא ״בנספח זה״•,

 (2) במקום ״ביום 15 בינואר שלפני המועד״ יבוא ״הראשון מדגם ומשנת

 ייצור ביום״.

 (ב) בטבלה ו, במקום ״רכב משנת ייצור 996 ו שנרשם לראשונה ביום הקובע או
 לאחריו״ יבוא ״רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין היום הקובע ובין כ״ב

 באדר ב׳ התשנ״ז(31 במרס 1997)״.

 (ג) אחרי טבלה 1 יבוא:

 ״טבלה ו א

 רבב שנרשם לראשונה בתקופה שבין ב״ג באדר ב׳ התשג״ז(1 באפריל 1997)

 ובין ב׳ באדר התשנ״ח (28 בפברואר 1998)

 קבוצת מחיר מחיר הרבב לצרכן בשקלים חדשים

 1 עד 61,000

 2 מ־ 16,001 ער 81,000

 3 מ־ 81,001 עד 101,000

 4 מ־ 101,001 עד 142,000

 5 מ־ 142,001 עד 203,000

 6 מ־ 203,001 ומעלה״

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 78ו.
 סיח התשמ־ה, עמ־ 60; התשניא, עמ• 24ו.
 ם יח התשל״ה, עמי 206; התשג״ב, עמי 224.

 ק״ת התשכ״א, עמי 1425; התשנ״ה, עמי 662 ו־1702; התשנ״ו, עמ׳ 555, 652 ו־470ו; התשנ״ז, עמי 144, 281
 ו־426.
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 (ד) טבלה 2 תסומן ״נספח ב״.

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ב׳־ג באדר ב׳ התשנ״ז(1 באפריל 997ו).

 כ״ב באדר ב׳ התשנ״ז(31 במרס 1997)
י ו ק ל ח צ  (חמ 3-83) י
 שר התחבורה
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