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 לכבוד
 מר אלעד מן, עו"ד

 התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת  –הצלחה 
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 שלום רב,    
                            

 פירוט ראיונות לתקשורת  -בקשתך לקבלת מידע ון: הנד    
 11.1.14סימוכין: בקשתך לקבלת מידע מיום                               

 
 
ידי בעלי -ירוט הראיונות שניתנו לתקשורת עלטבלה ובה פבהמשך לבקשתך מצ"ב  .1

 ועד עתה. 1214פנים החל משנת יטחון התפקידים במשרד לב

המתפרסם מדי חצי  TGIסקר אלא מפרסם על פי המשרד אינו מעניק בלעדיות נציין  .1

 שנה.

 נשמח לשוב ולסייע בעניינים הקשורים במשרדנו. .1

 
 
 
 

 בברכה,                                                                
                                                                                            

 אוםאליעזר רוזנב  
 לביטחון הפנים  מ"מ מנכ"ל המשרד        
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 טבלת פירוט ראיונות שניתנו לתקשורת

 תאריך פרסום
 הראיון

כלי התקשורת בו 
 התראיין

 נושא הריאיון תפקידו במשרד שם המרואיין

שימוש בקנאביס  יועמ"ש המשרד עו"ד יואל הדר גל"צ 42.51.80
 רפואי 

 

ע. מדען המשרד  צביקה קנפר רשת ב' 88.85.80
 הראשי

שת"פ טכנולוגי עם 
המשרד להגנת 

 –המולדת האמריקאי 
 פיתוחים טכנולוגיים

החוק הישראלי  מנהל אגף כלי ירייה הרצל קבלו רדיו קול ברמה  88.85.80
 להחזקת נשק

חידוש רישיונות נשק  מנהל אגף כלי ירייה הרצל קבלו גל"צ 81.85.80
 שלא בתוקף

מחשבון זכאות לכלי  מנהל אגף כלי ירייה הרצל קבלו ישראל היום 81.50.81
 ירייה 

מנהל תכנית "עיר  דני שחר סדר היום –רשת ב'  44.0.81
 ללא אלימות" 

עיר ללא אלימות 
ותוכנית השר למיגור 

לאלימות בחברה 
 הערבית 

מערך מאו"ר ושיימינג   משנה למנכ"ל אליעזר רוזנבאום ערוץ הכנסת  58.51.81
 ברשת 

51.51.81 Ynet  אורית עם רועי
 ינובסקי

סיור עם סיירת הורים  עיר ללא אלימות
 בירושלים 

"הכל  –רשת ב'  81.51.81
 דיבורים"

מנהל השירות לאומי  אורן נחמיה 
 האזרחי

ערבים בשירות לאומי 
 אזרחי 

 הקמת מערך מאו"ר  משנה למנכ"ל אליעזר רוזנבאום  גלי צה"ל 40.51.81

81.85.81 ynet מנהל תכנית עיר ללא  דני שחר
 אלימות

פיילוט של השר ארדן 
למלחמה באלימות 

 בבתי חולים 
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רשת ב' /הכל  81.85.81
 דיבורים 

מנהל תכנית עיר ללא  דני שחר
 אלימות 

כי מוגנת בבתי מדרי
הספר, בוגר אחראי 

שמקשר בין 
 התלמידים להנהלה.

 –ומוקד רואה 
מצלמות ברשויות 

 .המקומיות

משטרת ישראל  משנה למנכ"ל אליעזר רוזנבאום  רשת ב' / בחצי היום 81.85.81
קיבלה מהממשלה 

תקציב לפרויקט 
 מערך מאו"ר

שיפי  –חדרי חרדים  15.85.81
 חריטן

ם -ז ת"א ימנהל מחו עמוס ישי
ויו"ש של עיר ללא 

אלימות במשרד 
 לביטחון הפנים

פרויקט של עיר ללא 
מניעת  –אלימות 

אלימות נגד נשים 
 חרדיות

ישראל דיפנס +  85.8.81
פורטל החקלאים 

 בישראל

מבצע חידוש  מנהל אגף כלי ירייה הרצל קבלו
רישיונות נשק שלא 
בתוקף ללא נקיטת 

 הליף פלילי

מנהלת איזור ת"א  אביטל לייבה וםישראל הי 1.1.4581
 באגף מצילה 

 –כדורגל לחסרי בית 
פרויקט של אגף 
מצילה במשרד 
 לביטחון הפנים

 "הבית היהודי" 81.1.81
 8ערוץ 

מנהל השירות לאומי  אורן נחמיה
 האזרחי

שירות לאומי במגזר 
 החרדי

 מגזין  4581אפריל 
 "מצודה"

סמנכ"ל תפעול  יואל לוי
 ופיקוח

 ישה יואל לויראיון פר

 סקר בטיחות אש  אסטרטגיה גיא נגר ישראל היום 80.50.81

מנהל תכנית עיר ללא  דני שחר ידיעות אחרונות  81.50.81
 אלימות

הצבת שוטרים בבית 
 חולים 

שותים עד אובדן  אסטרטגיה רמ"ד אסטרטגיה ישראל היום 51.51.81
 חושים 

אם כל הסיירות.  א אלימותעיר לל יחיקם גמליאל ישראל היום 81.51.81
סיירות הורים חרדיות 

 באלעד 
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סקר של המשרד  אסטרטגיה גיא נגר ישראל היום  54.51.81
בנושא אופניים 

 חשמליים

גיוס  -העין הטובה  מצילה אבי אונגר ישראל היום 42.51.81
 נערי הגבעות 


