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תקנות ניירות ערך )כללים בדבר גמול והוצאות לחבר ועדת אכיפה מנהלית(,
התש"ע2010-
1

בתוקף סמכותי לפי סעיף 52לה לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח) 1968-להלן – החוק( ,אני
מתקין תקנות אלה:
בתקנות אלה:

הגדרות

.1

תחולה

.2

חבר הועדה לא יקבל שכר בעד תפקידו זה אלא לפי תקנות אלה.

גמול

.3

)א( חבר הועדה זכאי לגמול בעד כל שעת עבודה במילוי תפקידו זה,
בשיעור של  500שקלים חדשים לשעה.

הגשת דיווח

.4

מועד התשלום

.7

"הועדה" – ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לא לחוק ,לרבות
מותב של הועדה ;
"חבר"" ,חבר הועדה" – מי שמונה על ידי שר המשפטים לחבר הועדה ,לפי
סעיף 52לא) (3לחוק ,ואשר אינו עובד המדינה;
"ישיבה" – ישיבה של הועדה או ישיבת מותב;
"מותב" – כמשמעותו בסעיף 52לב לחוק.

)ב( הגמול הקבוע בתקנת משנה )א( כולל כיסוי כל הוצאה שהוציא החבר
בקשר עם תפקידו ,וכולל מס ערך מוסף.
תשלום גמול מותנה בהגשת המסמכים האלה:
)(1

חשבונית מס;

) (2דין וחשבון על דיוני הועדה שבהם השתתף חבר הועדה
ומועדיהם ,מספר שעות העבודה שעבד ,והנושא שבעניינו התקיים
הדיון או נעשתה העבודה.
הגמול לפי תקנה  3ישולם לחבר לא יאוחר מתום החודש שלאחר החודש שבו
הוגשו המסמכים כאמור בתקנה .4

 1ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;334התש"ע ,עמ' )יוסף כשיפורסם(.

הצמדה

.9

תחילה

.11

)א( הסכום הנקוב בתקנה )3א( ישתנה ב 1-בינואר של כל שנה )להלן – יום
העדכון( ,לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
)ב( סכום ששונה כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של השקל
החדש השלם הקרוב.
)ג(

בתקנה זו –
"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
"המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם,
ולגבי יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה – המדד
שפורסם בחודש דצמבר .2009

תחילתן של תקנות אלה במועד פרסומן ,ולגבי חבר הועדה שנתמנה עובר ליום
פרסומן – תחילתן החל ביום שנתמנה לחבר הועדה.

)______ ,התש"ע(
)______(2010 ,
)חמ(______ -
___________
יובל שטייניץ
שר האוצר

 2כך זה בתקנות הרשות השניה לטלויזיה ורדיו )גמול( ,התשנ"ד1994-
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