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מדינת ישראל
משרד המשפטים
היחידה לחופש המידע

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

תאריך07/09/2019 :סמוכין170829 :

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

פרטי המבקש
מעמד המבקש
אזרח או תושב

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 אתה מייצג אדם או גוף אחר
כן
לא

רחוב
נ .הירדן

תא דואר

מספר בית
10
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הרשות הציבורית ממנה מתבקש המידע

שם הרשות הציבורית
משרד התקשורת
שם הממונה

דוא"ל הממונה

מוניר קזמל

טלפון הממונה
hofesh-meida@moc.gov.il

03-5198295

פרטי הבקשה
אם יש לך ספק לגבי חובת תשלום אגרה לבקשה זו ,ניתן לברר מול מוניר קזמל ברשות ממנה מתבקש המידע.
נושא הבקשה
עלות מינהל הככיפה למשלם המיסים

תיאור הבקשה
רקע:
בנסיבות בהן משרד התקשורת הודיע ביום  28אוגוסט  2019כי בדק ומצא הפרת תנאי רישיון על ידי פלאפון שנוגעת לעשרות או מאות אלפי מינויים המשלמים בהוראת קבע )שנגביית מהן
עמלת הוראת קבע  -חרף העובדה כי העמלה אינה מפורטת בעיקרי התוכנית(
נמצאה מוצדקת.
וחליף להודעה לחברת פלאפון לא לבצע חיוב אסורה או חליף להטלת עיצום על פלאפון בהובלת מינהל פיקוח ואכיפה  ,המענה למתלונן ) ,כאמור לאחר בדיקת התלונה ולאחר שנמצאה מוצדקת(,
היה:
יחד עם זאת אין בהתנהלות החברה כאמור לעיל ,כדי להקנות לנו סמכות להורות לחברה לא לגבות תשלום זה ממנוייה.
בקשת המידע
א .מסמך סמכויות משרד התקשורת במקרים בהם המשרד מצא כי חברת סלולר מפירה את תנאי רישיונה בגביית תשלום ממנוייה שאינו מוזכר בעיקרי התוכנית.
ב .המסמך עליו נסמכת הקביעה כי :יחד עם זאת אין בהתנהלות החברה כאמור לעיל ,כדי להקנות לנו סמכות להורות לחברה לא לגבות תשלום זה ממנוייה.
ג .מסמך מבנה מינהל פיקוח ואכיפה ובעלי התפקידים במינהל.
ד .תקציב המינהל בשנת העבודה  2019ושנת 2018
)למצער רק את מכפלת מספר העובדים  -בעלות המעביד
להעסקתם בשנה( .
דהיינו ,כמה עולה למשלם המיסים להחזיק גוף שבודק תלונות  ,מוצא אותם מוצדקות ומשיב למתלונן אחרי שבדק ומצא כי תלונתו מוצדקת )וכי התלונה נוגעת לעשרות או אלפי מינויים שנפגעים
מהפרת הרישיון(:
יחד עם זאת אין בהתנהלות החברה כאמור לעיל ,כדי להקנות לנו סמכות להורות לחברה לא לגבות תשלום זה ממנוייה

צירוף קובץ
לחץ להוספת קובץ

אינני מסכים שפרטי הבקשה יהיו גלויים לצד ג' אם תיערך אליו פניה
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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  150ש"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 07/09/2019בשעה 06:46בוצעו התשלומים הבאים באינטרנט:
פרטי התשלום :מספר אישור48993301
שם פרטי ומשפחה
סיני ליבל
מספר זהות
055720692
סכום התשלום
₪20.00
מספר אישור מחברת האשראי/בנק
0825219
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

