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מדינת ישראל
משרד המשפטים
היחידה לחופש המידע

בקשה לקבלת מידע )לפי חוק חופש המידע התשנ"ח – (1998

תאריך26/12/2017 :סמוכין101539 :

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 המשפטים
שם הממונה

דוא"ל הממונה

עו"ד מיכל טנא

טלפון הממונה
hofesh.meida@justice.gov.il

02-5425513

פרטי הבקשה
נושא הבקשה
ביקורות עומק במלכ"רים

תיאור הבקשה
נבקש לקבל את פרטי המידע ,המסמכים והנתונים הבאים ,בפורמט דיגיטלי בר חיפוש ככל שהדבר ניתן:
נבקש לקבל את רשימת ביקורות העומק שבוצעו החל מיום  1.1.2015ועד ליום מתן המענה לבקשה בעמותות ,חל"צים והקדשים על ידי רשות התאגידים/רשם העמותות וכן את העתקי דוחות
הביקורת עצמם ואת פירוט ההליכים שננקטו ,ככל שננקטו בעקבות הדוח .כן נבקש לקבל את זהות עורכי הדוחות ושיוכם הארגוני )המשרד בו הם עובדים ככל שהם מבקרים חיצוניים ליחידת
רשם העמותות( ,כמות השעות שהושקעה בעריכת הביקורת והסכום ששולם בגין עריכת הביקורת.
במסגרת בקשה זו נבקש גם תשובה עקרונית בדבר נכונותה של רשות התאגידים להביא לפרסום פומבי יזום את דוחות העומק שהושלמו בלא צורך בבקשה  -עניין שנדמה בעיני המבקשת
להיות ראוי ובעל חשיבות ציבורית משמעותית ,בהיות דוחות אלו בעלי עניין ציבורי רב.

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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