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זהות המבקש או סוג המידע המבוקש
הבקשה לקבלת מידע הינה:
עמותה או ארגון חברתי

יש לצרף אישור ניהול תקין בתוקף מאת הרשם המוסמך
אישור ניהול תקין  - 2016הצלחה.

פרטי המבקש
מעמד המבקש

תואר

אזרח או תושב

עו"ד

שם משפחה

שם פרטי

מן

אלעד

מספר רישוי

טלפון

34720

מספר זיהוי

פקס

4575220

054

6114486

03

דואר אלקטרוני
elad@man-barak.com

מען
ישוב

רחוב

מספר בית

רמת גן

דרך בגין מנחם

7

מיקוד

תא דואר

5268102

האם אתה מייצג אדם או גוף אחר
כן

פרטי הגורם המיוצג
תואר

שם משפחה

שם פרטי

עמותה

לקידום חברה כלכלית הוגנת

הצלחה התנועה הצרכנית

מספר זהות
580490902

צירוף יפוי כח
ייפוי כח חופש המידעpdf.
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הרשות הציבורית ממנה מתבקש המידע
סיווג
משרד ממשלתי

שם הרשות הציבורית
משרד האוצר

שם הממונה

דוא"ל הממונה

טלפון הממונה

אנט קליימן

pniot@mof.gov.il

02-5317215

פרטי הבקשה
אם יש לך ספק לגבי חובת תשלום אגרה לבקשה זו ,ניתן לברר מול אנט קליימן ברשות ממנה מתבקש המידע.
נושא הבקשה
אגף שוק ההון  -שת"פ עם כלי תקשורת

תיאור הבקשה
נבקש לקבל את פרטי המידע ,הנתונים והמסמכים הבאים ,ככל שניתן בפורמט דיגיטלי הניתן לחיפוש.
החל מיום  1.1.2013ואילך ועד למתן המענה לבקשה זו נבקש לקבל את פירוט ההתקשרויות ו/או שיתופי הפעולה )בין
אם בתשלום ובין אם שלא בתשלום או בתנאי התקשרות אחרים( בין האגף לכלי תקשורת לפרסום תכנים שונים הנוגעים
לפעילות האגף )תוכן עיתונאי ו/או תוכן ממומן ו/או תוכן שיווקי ו/או פרסומות( .בקשר לכל התקשרות נבקש לקבל את
תאריכיה ,פרטי ההתקשרות ,שם כלי התקשורת וכתבים/עורכים להם הועברו החומרים ,העתק התכנים שהועברו לכלי
התקשורת ונוסח הדברים אשר פורסמו בסופו של דבר ,תנאי ההתקשרות )לרבות הסכם ההתקשרות ונספחיו( והתמורה
ששולמה  -ככל ששולמה.

צירוף קובץ

תשלום אגרת בקשה )לפי תקנות חופש המידע )אגרות( ,התשנ"ט(1999-
הריני מתחייב לשאת בעלות אגרת טיפול ואגרת הפקה ,ככל שיידרש לשם טיפול בבקשתי ,עד לסכום של ₪ 149
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טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתיחס לשני המינים כאחד.
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות
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