
התשנ"ז1997* ,(15 מס' (תיקון ערך ניירות חוק

6א סעיף יבוא:הוספת 6 סעיף אחרי העיקרי), החוק  (להלן 1 התשכ"ח1968 ערך, ניירות בחוק ו.
שירותיו."גמול בעד שכר מהרשות יקבל לא הרשות חבר (א) 6א.

בישיבות השתתפות עבור גמול לחבריה לשלם רשאית הרשות (ב)

האוצר. שר שיקבע כללים ולפי בשיעורים הרשות,

סעיפים הוספת
סוג עד 0וא

יבוא. העיקרי לחוק 10 סעיף אחרי . 2

לאחר "הגבלות
פרישה

פלוני, בענין ברשות תפקידיו מילוי אגב שטיפל הרשות עובד (א) 0וא.
ברשות. מעבודתו פרישתו אחרי הרשות כלפי ענין באותו אדם ייצג לא

שהיה הרשות עובד לפני אדם ייצג לא שפרש הרשות עובד (ב)

ובין לעצמו בין זכות, לו להעניק ממנו יבקש ולא פרישתו ערב לו כפוף
מסורה כשההענקה רשות, של כמעשה ובין בהסכם בין עסקו, לצורך
פסקו שבו מהיום שנה חלפה טרם אם והכל עובד, אותו של דעתו לשיקול

הכפיפות. יחסי

מיום חודשים שלושה במשך יקבל, לא שפרש הרשות עובד (ג)
במשך הרשות עם בקשרים שעמד מאדם הנאה טובת או זכות פרישתו,
לכך היתר קיבל כן אם אלא העובד, של פרישתו ליום שקדמה השנה
כאמור היתר מתן על ידווח הרשות ראש יושב הרשות; ראש מיושב

הרשות. למליאת

בחבר ענין בעל להיות רשאי יהיה לא שפרש הרשות עובד (ד)
יהיה ולא פרישתו, מיום שנה עברה לא עור כל מניות החזקת מכוח בורסה
מיום חודשים שלושה עברו לא עוד בל בורסה חבר של עובד להיות רשאי

לפי שהוקמה היתרים למתן מהועדה לכך היתר קיבל כן אם אלא פרישתו,
,2 התשכ"ט1969 פרישה), לאחר (הגבלות הציבור שירות לחוק וו סעיף

האמור. לחוק ו13 12 סעיפים הוראות זה לענין ויחולו

בניירות במסחר לעסוק רשאי יהיה לא שפרש הרשות עובד (ה)

שלושה עברו לא עוד כל אחרים, חשבון על והן חשבונו על הן ערך,
הרשות; ראש מיושב לכך היתר קיבל כן אם אלא פרישתו, מיום חודשים

הרשות. למליאת באמור היתר מתן על ידווח הרשות ראש יושב

מיוחדות החוקההגבלות ועדת ובאישור האוצר, שר עם בהתייעצות המשפטים, שר סוב.

 רשאי הכנסת, של ומשפט חוק

עובדי על שיחולו מיוחדות הגבלות בדבר הוראות לקבוע (ו)
פרישתם; לאחר 56ג עד 56א סעיפים לפי שהוסמכו הרשות

ולנושאים לסמכויות לב בשים ייקבעו המיוחדות ההגבלות
בתפקידם; הכרוכים

שפרש (ו) בפסקה כאמור לעובד להתיר אדם להסמיך (2)
המיוחדות. מההגבלות לחרוג

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1997 ביוני ו 6) התשנ"ז בסיון י''א ביום בכנסת נתקבל *
.225 עמ' ,(1997 במרס 10) התשנ'ז ב' באדר א מיום ,2595

544. עמ' התשנ''ד, ;254 עמ' התשכ"ח, ס"ח 1
ו. 44 עמ' התשכ"ט, ס"ח 2



היתר רשאימתן סוב או סוא סעיפים לפי היתר לתת שהוסמך מי (א) סוג.
בתנאים. להתנותו

נותן נוכח כן אם אלא סוב או 0וא סעיפים לפי היתר יינתן לא (ב)
בטוהר פגיעה משום ההיתר התבקש שלגביה בפעולה אין כי ההיתר

'. המידות

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 53 בסעיף .1

חודשים: ששה מאסר  דינו מאלה, אחד שעשה מי '(בו)

10א; סעיף מהוראות הוראה הפר (ו)

סוב; סעיף לפי שנקבעו המיוחדות מההגבלות הגבלה הפר (2)

'. סוג עד סוא סעיפים לפי בהיתר שנקבע תנאי הפר (ג)

53 סעיף תיקח

נתניהו בנימין
הממשלה ראש

נתניהו בנימין
האוצר שר

ויצמן עזר
המדינה נשיא

תיכון דן
הכנסת ראש יושב




