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שר חיפוש: בר דיגיטלי בפורמט שניתן ככל הבאים, והמסמכים הנתונים המידע, פרטי את לקבל נבקש הבאים לעניינים בק

26 ב שור ורדיו לטלוויזיה השניה הרשות מועצת ויו״ר כחברת ברקוביץ שמאלוב יוליה של מינוייה הובא 10.2017. ת מינויים לבחינת הוועדה לאי שירו  את לקבל נבקש גילאור(. )ועדת הציבורי ב
שרד הנמצאים למינוי הנוגעים המסמכים מלוא מ  התייחסות למועצה, אחרים מועמדים לצד ברקוביץ שמאלוב הגב' של שמה נכלל בה השניה הרשות חוק מכח הרשימה זה ובכלל התקשורת ב

 הועדה החלטת ולרבות המשרד ידי על וקידומו המינוי על להחלטה הנוגעים מסמך ו/או פרוטוקול תכתובת, כל איתם, והתכתובות השניה הרשות חוק הוראות מכח איתם להתייעץ שיש הארגונים
שור על שור לצורך לועדה שהוגשו המסמכים הדיון, פרוטוקול המינוי, אי ת בו והדיון המינוי אי  וכוי(. החברות רשות עמדת פוליטית, וזיקה עניינים ניגודי לעניין שאלון תכתובות, דעת, חוות )לרבו

שור לאחר המועמדת ידי על שנחתם העניינים ניגוד הסדר את גם נבקש מינויה. אי

קובץ צירוף

קובץ להוספת לחץ

(1999התשנ"ט- )אגרות(, המידע חופש תקנות )לפי בקשה אגרת תשלום

p 149 של לסכום עד בבקשתי, טיפול לשם שיידרש ככל הפקה, ואגרת טיפול אגרת בעלות לשאת מתחייב הריני ₪

 כאחד המינים לשני מתייחס אך זכר בלשון מנוסח זה טופס
הפרטיות הגנת חוק פי על מוגן מידע מכיל זה מסמך
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 580490902:עמותה מספר
הוגנת)ע״ר( כלכלית חברה לקידום הצרכנית התנועה ־ הצלחה :עמותה שם

 את מקיימת העמותה כי בזח מאשרים אנו ,2017 לשנת אישור למתן בנוגע לבקשתכם, בהתאם
ופרוטוקולים. הודעות דו״חות, להגשת הנוגע בכל העמותות חוק דרישות

 וכללי העמותות חוק הוראות אחר ממלאת אינה העמותה כי ויתגלה במידה יבוטל זה אישור
תקין. ניהול

.31/12/2017 ליום עד תקף זה אישור

.2008 במרץ 6 בתאריך הוקמה העמותה - לידיעה

העמותה מספר את לציין נא אלינו, פניח *בכל
התאגידים. רשות של האינטרנט באתר בו השימוש ליום נכון בתוקף האישור הא□ לוודא ניתן **

נ, ג. א.

2017 לשנת מסיו ניהול אישור הנדון:

 9134001 ירושלים 34071 ת״ד ,9446722 ירושלים ,1 בנין הבירה מגדלי ,39 ירמיהו רחוב
m 02-6462548 פקט: 1-700-70-60-44 טלפון: o k e d - a m u to t@ ju s t ic e .g o v . i l 

בניטה( בלבד)בקומת מטמכים הפקדת ג׳ יום ;12:30-08:30 ה׳ א׳,ב/ד/ ימים קהל: קבלת שעות
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! מטה, החתום אני

(58-0490950 2 הוגנת)ע״ו כלכלית חברה לקידום הצרכנית התנועה

 חופש בבקשות וטיפול הגשת במסגרת! בשמי ולפעול באי-כוחי להיות מן אלעד עוה״ד את בזה ממנה
! ותקנותיו. המידע חופש חוק להוראות בהתא□ שונות מידע

 הפעולות בכל ובמקומי בשמי ולפעול לעשות רשאים באי-כוחי יהיו הנ״ל המינוי בכלליות לפגוע בלי
ומקצתן: כולן הבאות,

 למתן. בקשה התנגדות, תגובה, הגנה, בקשה, שכנגד, תביעה תביעה, כל ולהגיש על לחתום .1
 ללא הליך, כל או תובענה תצה:יר, טענה, הודעה, ערעור, רשות בקשת ערעור, לערער, רשות
פליליים. במשפטים בשמי לכפור או להודות גם באמור, לפגוע ובלי מהכלל, יוצא

 גוף פרוק או רגל, פשיטת הכרות לדרוש אחרות, או נוטריוניות התראות ולשלוח על לחתום .2
לעיל. הלזכר מהענין והנובעות הקשורות הפעולות כל את ולעשות משפטי
הנ׳יל. לעניו הנוגעת אחרת דעת חוות או מוסד או רופא מכל רפואית דעת חוות ולקבל לבקש

 מוסדות או למיניה□ דין בתי המשפט,! בתי כל בפני הנ״ל מהפעולות אחת לכל בקשר להופיע
I אחרונה. לדרגה עד אחרים
 לקבלת בכפוף בוררין שטר על ולחתום לבוררות לעיל האמור מהענין הנובע עניו כל למסור

לכך. הסכמתי
 בביהמ״ש כזו פשרה על ול־זתום לעיל האמורים מהענינים הנובע או הנוגע עניו בכל להתפשר

לו, מחוצה או
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בביהמ״ש כזו פשרה על קתום

כל לעשות מאסר, פקודות או

 בתי הוצאות לרבות הנ״ל מהעניים עניו בכל אחר סכום כל או התביעה סכו□ את לגבות
 שבאי כפי ושחרורים קבלות ולתת וחפץ מסמך כל בשמי לקבל דין, עורכי טרחת ושכר משפט

ולמתאיס. לנכון ימצא כוחי
 מכירה צווי לדרוש צו, או החלטה או פס׳׳ד כל לפועל להוציא

לפועל. ההוצאה חוק עפ״י המותרות הפעולות
 ימצאו כוחי באי אשר הכלל כן יוצא בלי כתב או מסמך כל על ולחתום הפעולות בכל לנקוט
הנ״ל. מהענין הנובע עניו בכל לנכון

 לאחרים, העברה זכות עם אחר לעו״ד מהן חלק או שבו הסמכויות כל על זה כח יפוי להעביר
 בקשר ולמועיל לנכון שימצאו הצעדים כל את לעשות ובכלל במקומם אחרים ולמנות לפטר□

 יפוי בתוקף המקום ממלאי מעשי או מעשיה□ את מאשר ואני ל״הנ ענינו עם או המשפט עם
מראש. זה כח


