w

r

עמוד  1מתוך 3

מדינת ישראל
משרד המשפטים
היחידה לחופש המידע

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

תאריך20/07/2020 :סמוכין211231 :

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
וייס

מספר רישוי

תואר
מר

מספר זיהוי

שם פרטי

030547103

אברהם )אבי(

פקס

טלפון

077-4900585

054-4660805

דואר אלקטרוני
aviw@telecomnews.co.il
מען
ישוב
ראשון לציון

מיקוד
7572013

האם הבקשה מוגשת עבור גורם אחר?
כן
לא

רחוב
גולדה מאיר

תא דואר

מספר בית
13
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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
בקשה לסיכום דיון אצל מ"מ המנכ"ל דאז

תיאור הבקשה
קיים ,ככל הידוע לי ,סיכום דיון שהתקיים אצל שמילה בהיותו מ"מ מנכ"ל ,דיון בנושא "הטלפוניה הסיטונאית" של בזק )והוט(.
שם סוכם ,לפי הצעת חיים גרון ,אז סמנכ"ל בכיר הנדסה ורישוי ,שאין צורך להכין "תיק שרות" לבזק ,בתחום הטלפוניה הסיטונאית ,משום שמדובר בריסייל בלבד ובקביעת מחיר ראוי לדקות.
זה היה בטרם הגיע אבי ברגר למשרד ,לפני נובמבר  ,2013הערכת הזמן המדויק למועד הדיון היא סביב מחצית  ,2013כששמילה מונה כממלא מקום מנכ"ל ,בין לכתו של עדן בר-טל ועד הגעת
אבי ברגר לתפקיד המנכ"ל ב 3-לנובמבר .2013

צירוף קובץ
לחץ להוספת קובץ

 pאינני מאשר/מאשרת 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/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
030547103

שם משפחה
וייס

התשלום בוצע בהצלחה!
אנו מודים לך על התשלום בשירות התשלומים הממשלתי.
יש לשמור את מספר אישור התשלום
בתאריך 20/07/2020בשעה 23:20בוצעו התשלומים הבאים באינטרנט:
פרטי התשלום :מספר אישור35687657
שם פרטי ומשפחה
אברהם )אבי( וייס
מספר זהות
030547103
סכום התשלום
₪20.00
מספר אישור מחברת האשראי/בנק
0058944
סוג התשלום
רגיל VISA ,ארבע ספרות אחרונות 5510
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
אברהם )אבי(

