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מדינת ישראל
משרד המשפטים
היחידה לחופש המידע

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

תאריך06/01/2021 :סמוכין246524 :

סוג המידע המבוקש
הבקשה לקבלת מידע הינה:

מידע המבוקש על ידי עמותה או ארגון חברתי
מידע המבוקש על ידי גוף מחקר אקדמי
מידע המבוקש על ידי מקבלי קצבה
מידע אישי
מידע חייב בפרסום
מידע בתשלום

פרטים אישיים
מעמד המבקש/המבקשת
אזרח/אזרחית או תושב/תושבת

שם משפחה
ליבל

מספר רישוי

תואר
מר

מספר זיהוי

שם פרטי

055720692

סיני

פקס

טלפון
054-7772777

דואר אלקטרוני
sinai_libal@hotmail.com
מען
ישוב
ישרש

מיקוד
7683800

האם הבקשה מוגשת עבור גורם אחר?
כן
לא

רחוב
נ .הירדן

תא דואר

מספר בית
10
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הרשות הציבורית ממנה מתבקש המידע

שם הרשות הציבורית
נציבות שירות המדינה
שם הממונה

דוא"ל הממונה

אחיה רוזן

טלפון הממונה
HofeshMeida@csc.gov.il

פרטי הבקשה
אם יש לך ספק לגבי חובת תשלום אגרה לבקשה זו ,ניתן לברר מול אחיה רוזן ברשות ממנה מתבקש המידע.
נושא הבקשה
אישור הנציבות לנתי כהן לקבל זכות

תיאור הבקשה
רקע:
א .נתנאל כהן כיהן כמנכל משרד התקשורת עד ליום 30.6.20
ב .ביום  1.10.20מונה נתי כהן כדירקטור בחברות מגדלי תקשורת ועוגנים בירוק ) דווח לבורסה(.
ג .נתי כהן טוען כי קיבל את הסכמת נציבות שירות המדינה לקבל זכות מחברת מגדלי תקשורת.
הבקשה
 .1מסמך הפנייה של נתנאל כהן בבקשה לקבל זכות מחברת מיגדלי תקשורת.
 .2מסמך המענה או חוות הדעת של הנציבות שניתנה למר מתי כהן.

צירוף קובץ
לחץ להוספת קובץ

 pאינני מאשר/מאשרת שפרטי הבקשה יהיו גלויים לצד ג' אם תיערך אליו פניה

074-7699500
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תשלום אגרת בקשה )לפי תקנות חופש המידע )אגרות( ,התשנ"ט(1999-

 pהריני מתחייב/מתחייבת לשאת בעלות אגרת טיפול ואגרת הפקה ,ככל שיידרש לשם טיפול בבקשתי ,עד לסכום של  151ש"ח

אופן ביצוע התשלום:
תשלום בבנק הדואר/העברה בנקאית
תשלום מקוון
פרטי המשלם
בעל כרטיס האשראי הינו:
המבקש
אחר
מספר זהות
055720692

שם משפחה
ליבל

התשלום בוצע בהצלחה!
אנו מודים לך על התשלום בשירות התשלומים הממשלתי.
יש לשמור את מספר אישור התשלום
בתאריך 06/01/2021בשעה 20:12בוצעו התשלומים הבאים באינטרנט:
פרטי התשלום :מספר אישור23440440
שם פרטי ומשפחה
סיני ליבל
מספר זהות
055720692
סכום התשלום
₪20.00
מספר אישור מחברת האשראי/בנק
5686121
סוג התשלום
רגיל ISRAC ,ארבע ספרות אחרונות 4467
סה"כ שולם:
₪ 20.00
עשרים שקלים
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות

שם פרטי
סיני

