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מדינת ישראל
משרד המשפטים
היחידה לחופש המידע

בקשה לקבלת מידע )לפי חוק חופש המידע התשנ"ח – (1998
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סוג המידע המבוקש
הבקשה לקבלת מידע הינה:
מידע המבוקש ע"י עמותה או ארגון חברתי
מידע המבוקש ע"י גוף מחקר אקדמי
מידע המבוקש ע"י מקבל קצבה
מידע אישי
מידע חייב בפרסום
מידע בתשלום
יש לצרף אישור ניהול תקין בתוקף מאת הרשם המוסמך
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פרטי המבקש
מעמד המבקש
אזרח או תושב

שם משפחה
מן

מספר רישוי
34720

תואר
עו"ד

מספר זיהוי

שם פרטי
אלעד

פקס

טלפון

03-6114486

054-4575220

דואר אלקטרוני
elad@man-barak.com
מען
ישוב

רחוב

רמת גן

מיקוד
5268102

האם אתה מייצג אדם או גוף אחר
לא
כן

מספר בית
7

תא דואר
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פרטי הגורם המיוצג
תואר
עמותה

שם הגורם המיוצג
הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת

צירוף יפוי כח
ייפוי כח חופש המידעpdf.

הרשות הציבורית ממנה מתבקש המידע

שם הרשות הציבורית
משרד התקשורת
שם הממונה

דוא"ל הממונה

מוניר קזמל

טלפון הממונה
qzamilm@moc.gov.il

03-5198295

פרטי הבקשה
נושא הבקשה
מינוי יוליה שמאלוב ברקוביץ'

תיאור הבקשה
בקשר לעניינים הבאים נבקש לקבל את פרטי המידע ,הנתונים והמסמכים הבאים ,ככל שניתן בפורמט דיגיטלי בר חיפוש:
ב  26.10.2017הובא מינוייה של יוליה שמאלוב ברקוביץ כחברת ויו"ר מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו לאישור הוועדה לבחינת מינויים בשירות הציבורי )ועדת גילאור( .נבקש לקבל את
מלוא המסמכים הנוגעים למינוי הנמצאים במשרד התקשורת ובכלל זה הרשימה מכח חוק הרשות השניה בה נכלל שמה של הגב' שמאלוב ברקוביץ לצד מועמדים אחרים למועצה ,התייחסות
הארגונים שיש להתייעץ איתם מכח הוראות חוק הרשות השניה והתכתובות איתם ,כל תכתובת ,פרוטוקול ו/או מסמך הנוגעים להחלטה על המינוי וקידומו על ידי המשרד ולרבות החלטת הועדה
על אישור המינוי ,פרוטוקול הדיון ,המסמכים שהוגשו לועדה לצורך אישור המינוי והדיון בו )לרבות חוות דעת ,תכתובות ,שאלון לעניין ניגודי עניינים וזיקה פוליטית ,עמדת רשות החברות וכו'(.
נבקש גם את הסדר ניגוד העניינים שנחתם על ידי המועמדת לאחר אישור מינויה.

צירוף קובץ
לחץ להוספת קובץ

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

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

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות
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