המסמך הוכן עבור רשות ניירות ערך על ידי הוצאת הלכות בע"מ .כל הזכויות שמורות להוצאת הלכות.

תקנות ניירות ערך )כללים בדבר גמול והוצאות לחבר ועדת אכיפה
1
מינהלית( ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 52לו לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח) 1968-להלן — החוק(,
אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

.1

בתקנות אלה -

"הוועדה" — ועדת האכיפה המינהלית שמונתה לפי סעיף 52לא לחוק ,לרבות מותב
של הוועדה;
"חבר הוועדה" — מי שמונה על ידי שר המשפטים לחבר הוועדה ,לפי סעיף
52לב)א() (2לחוק ,ואשר אינו עובד המדינה;
"ישיבה" — ישיבה של הוועדה או ישיבת מותב;
"מותב" — כמשמעותו בסעיף 52לג לחוק.
תחולה

.2

גמול

)א( חבר הוועדה זכאי לגמול ,שישולם על ידי הרשות ,בעד כל שעת עבודה במילוי
.3
תפקידו זה ,בשיעור של  360שקלים חדשים לשעה.

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

)ב( הגמול הקבוע בתקנת משנה )א( כולל כיסוי כל הוצאה שהוציא חבר הוועדה
בקשר עם תפקידו ,וכולל מס ערך מוסף.
הגשת דיווח

חבר הוועדה יגיש דין וחשבון על דיוני הוועדה שבהם השתתף ומועדיהם ,מספר
.4
שעות העבודה שעבד ,והנושא שבעניינו התקיים הדיון או נעשתה העבודה.

מועד התשלום

הגמול לפי תקנה  3ישולם לחבר הוועדה לא יאוחר מתום החודש שלאחר החודש שבו
.5
הגיש את הדין וחשבון כאמור בתקנה .4

הצמדה

)א( הסכום הנקוב בתקנה )3א( ישתנה ב– 1בינואר של כל שנה )להלן  -יום העדכון(,
.6
לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
_________________
 .1ק"ת  ,7035התשע"א ) ,(26.9.2011עמ' .1417
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תקנות ניירות ערך )כללים בדבר גמול והוצאות לחבר ועדת אכיפה  ,(...התשע"א2011-
)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
תחולה

תקנות אלה יחולו גם על מי שהתמנה לחבר ועדה ערב פרסומן ,מיום שהתמנה,
.7
ומועד התשלום לגביו יחול במועד האמור בתקנה  5או  45ימים מיום פרסומן של תקנות אלה,
לפי המאוחר.
ה' באלול התשע"א ) 24בספטמבר (2011
י וב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר
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