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 לכבוד,

 חופש המידעהממונה על 

 מר שמואל אנגל

 עיריית ירושלים

 

 שלום רב,

כמות בעלי אודות ת מידע ל, לקב1998-בקשה לפי חוק חופש המידע התשנ"חהנדון: 

 הכלבים וכמות דוחות גללי הכלבים בשנים האחרונות

שנים למען רווחתם של כלל תושבי העיר  13מזה  התעוררות בירושלים )ע"ר(, פועלת בירושלים

 ירושלים. כחלק מפעילות זו, אנו פונים אליך בכדי לקבל מידע כדלקמן:

 עדויות רבות של תושבי ירושלים מצביעות על אכיפה לקויה בכל הקשור לגללי כלבים בעיר.  .1

 העניין.לאור תלונות חוזרות ונשנות המגיעות לפתחנו, אנו מעוניינים לרדת לשורש  .2

לקבל את המידע  1998 -לשם כך, אני פונה אלייך בבקשה לפי חוק חופש המידע התשנ"ח .3

 הבא:

כמות הדוחות שניתנו על ידי העירייה בנושא גללי כלבים, בחלוקה על פי שנים, החל  .א

 .2022ועד לשנת  2018משנת 

ועד  2018כמות בעלי הכלבים ברשומות העירייה, בחלוקה על פי שנים, החל משנת  .ב

 .2022לשנת 

 

לקבלו בהקדם האפשרי ובכל  אבקשככל שהפקת המידע הנ"ל אינה דורשת מאמץ ייחודי,  .4

 )ב( לחוק חופש המידע.7יום כמתחייב על פי חוק  30מקרה תוך 

 כיוון שמדובר למעשה במעיין השלמת מידע, אצפה שמידע זה יסופק בהקדם האפשרי. .5

 קיימות.עומדות ו, על כן אין בקשה זו הארכה לבקשות יצוין כי זוהי בקשה נפרדת .6

יצוין כי "התעוררות בירושלים )ע"ר(, פטורה מתשלום אגרה עבור בקשת מידע. זאת  .7

 .1999-בהתאם לתקנות חוק חופש המידע )אגרות( התשנ"ט

 

 אודה לטיפולך המהיר,
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 לינק לרשימת העמותות הפטורות מאגרה בבקשות חוק חופש המידע:

https://www.gov.il/he/Departments/legalInfo/non_profit_organization 
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