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 2021  ,מרץב 30 תל אביב,         

  עמודים  חמישהמסמך זה כולל         

 זכויות לי לפגוע במב        

 

 לכבוד    לכבוד      לכבוד 

 וורמס)אנדי( עמיחי   מר  גיא זומר מר   )ע"ר(  מידע ציבורי לכל –התמנון 

 רחוב   רחוב       7דרך בגין  

           5268102רמת גן 

         

 

 נ,ג.א.

 

  ממנוע החיפוש "תולעת המשפט" של פסקי דין הסרת פרסומים -התראה הנדון:    

 
ן בניקיון בע"מ, נ.י גולדברג בע"מ ומורי  ראשו והחברות שבבעלותו )הבשם מרשי מר 

 :  השקעות בנדל"ן בע"מ( הריני פונה אליכם כדלקמן

 

שמו הטוב הינו הנכס  ובעמל רב ו  בעשר אצבעותאת עסקיו  בנה  מרשי הינו איש עסקים אשר   .1

 ביותר. לו החשוב 

באופ  .2 ביותר  קשה  בצורה  נפגע  הטוב  שמו  מרשי  של  כתוצאה  לדאבונו  ושרירותי  יומי  ן 

   .   וכתוצאה מפרסומים במנוע החיפוש שלכם ולותיכם ומעשיכםעפמ

"תולעת  מנוע החיפוש שלכם הנקרא  ב שהקלדת שמו של מרשי  ך  הפגיעה נגרמת כתוצאה מכ  .3

משפטיים  על  מידע  מעלה    המשפט" היה  הליכים  חברותבהם  ו/או  )הן  שבבעלותו    מרשי 

 ועומדים.  לרבות בהליכים תלויים, מעורבים( יםוהן כנתבע   יםכתובע

את ההליכים בהם היה מרשי צד  מזדמן  מרכז באופן לקוני לכל צד ג'  באתר שלכם    וםהפרס .4

אשר עשוי להרתיע    של המציאותגמור  יוצר עיוות  באופן הוזאת במנותק מכל הקשר ותוכן ו

 . בסיס ללא כל ומרתיע אנשים הבאים במגע עם מרשי
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מפורס .5 מכולת"  "רשימת  ההליכים  אותה  מתכני  במנותק  שניתנו  שהתנהלו  מת  ומההחלטות 

ור הרחב אין  לציב  עניינו של מרשי כאשר המחפש במנוע החיפוש רואה את הכותרת ותו' לא. ב

הע  המקצוע יי ינאת  אתהנדרשות  יות  ם  מולם  להבין  העומדים  קיימים  ו  החומרים  בכדי  לא 

עבור אנשי קצועיים בתשלואתרים מ יש  מקצוע    ם     ההליכיםאת מהות  להבין  שורים  כילהם 

מקצועילשפוט  ו באופן  ה  אדרבא,  אותם  שלכם  ההליכים  צגתדרך  של    באתר  עיוות  יוצרת 

מהות   פני  על  הפו  עוררתהמכמות  בשמ"סטיגמה"  קשות  הטוב  געת  מרשי  ו  עוול  של  לא  על 

     .בכפו

של  המחשפים  ם  לשיהגו .6 שמו  בנתקלימרשי  את  שלכם  ם  החיפוש  אותה  מנוע  את  ורואים 

  , אין להם עניין להתעמק בפרטי הדבריםבפרטי הדברים  יםמתעמק  םינרשימה של תיקים, א

האמתיים לתכנים  חשופים  אינם  גם  חשופים    והם  הם  שמות  לרק  שכן  ההליכים,  מספר 

התיקים   ומספרי  המצהצדדים  את  המעוות  שלויאות באופן  במוניטין  פוגעת  למו  ,  רשי  גורם 

     ללא תקנה. נזק

היינו, מנוע החיפוש המתיימר לשרת את הציבור לא עושה דבר זולת השחרת שמו של מרשי   .7

ם שיפיל עצמו  נאמר "נוח לו לאדוכבר    -בבחינת משפט שדה  ברבים באופן הכי שטחי ופוגע  

 שן האש ואל ילבין פני חברו ברבים". לכב

ש .8 כך  הפרה  מעשיכם  על  הפרטיות  בוטה  מהווים  ביתשל  עמד  בצורה    כבר  העליון  המשפט 

באומרו   בעל "  –מפורשת  של  פסק -פרטיותו  מציאת  מעצם  כתוצאה  נפגעת    –הדין  -הדין 

ידע  , חשבים ה.פ.ס מ5870/14" )בג"צ  במנוע חיפוש אינטרנטי  –הכולל את פרטיו האישיים  

 .עסקי נ' הנהלת בתי המשפט( 

בין אתהעליון עשה    ודוק, ביהמ"ש .9 זה  דין  לום  רים בתשלום בהם חיפוש בתשהפרדה בפסק 

לבין מנוע חיפוש אשר הקלדת שמו של  המפרט את עובדות המקרה  ביל לפסק דין ספציפי  מו

 .  ו/או הופיע אדם תעלה את הכותרת של כל ההליכים בהם הוא מופיע 

בעקבות הפרסום במנוע  גיעה  כי ידיו קשורות מלמנוע פבאותו מקרה  גם אם סבר בית המשפט   .10

כשלכם   לא חיפוש  שהוא  הרי  בנושא  לחקיקה  בעניין    וקרא  אזרחית  תביעה  הפגיעה  פסל 

 .   בפרטיות עליה עמד בית המשפט במפורש בפסק דינו

יותו של מרשי והוא גרם וגורם  הפרסום במנוע החיפוש שלכם מהווה פגיעה גסה בפרטכאמור,   .11

 לא עוול בכפו. ם והן בחייו המקצועיים על בחייו האישיי וללא שיעור הןלו לנזק ללא תקנה 

ה נתקל מרשי הן בחייו האישיים והן בחייו המקצועיים כי אנשים הקובעים  בתקופה האחרונ  .12

שמו   חיפוש  לאחר  כן  עושים  פגישות  ול בעמו  החיפוש  אותהמנועי    "הליכים ת  רשימ"  נוכח 

מ מפרסמים  אתם  ג'  גבשים  אותה  צדדי  מוקדמת  עליו  מבוססדעה  אותן  ובלתי  בסיס  על  ת 

 . צרים תמונה מעוותת של המציאותואשר יומנוע החיפוש שלכם ת בכותרות המועלו
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במרשי .13 פגעו  היתר,  הלכה למעשה  הפרסומים שלכם  בין  עם  ,  עמה  ביחסיו   בעבר  יצאבחורה 

  תוצאה כוהצד השני סירב להשכיר לו הדירה    רת מגוריםבבואו להשכיר דיימים אלה ממש  וב

 . עם אנשים שונים קייםבפגישות עסקיות אותם הוא מכן ו   אצלכם באתר רסומיםהפמ

הליך   .14 אזכור  כי  לציין,  שלכם  למותר  החיפוש  במנוע  אחר  או  העובדה  כזה  את  מציין  אינו 

  ,בדים במהלך השניםאשר נותן פרנסה למאות עומרשי הינו איש עסקים מזה עשרות שנים  ש

מכ צורךאלא  כל  ללא  שמו  את  נוכח פיש  אצלכם הפגיעה    לא יצפוטנ  ,  שהפרסומים  הקשה 

, למרבה הצער במקרה  מוגברת  ת זהירותחובם  מקימה עליכהיא  ם לגרום לאדם,  באתר יכולי

מר במידשל  נקטתם  לא  המתבקשת שי  הזהירות  פגיעה  וה  ת  לו  נפש  ועוגמקשה  סבתם  ת 

 .רבה

ועוד,   .15 שזאת  הרי  פלילי  עבר  כל  נעדר  שמרשי  החיפוששמו  אזכור  הגם  מעלה  שלכם    במנוע 

המשטרה עצמה נוקטת במשנה זהירות  בו בעת ש  ת  כל זא  ,עומדנתונים של הליך פלילי תלוי ו

ל הפרטים בקשר  להגרם    פרסום  שעלולים  לנזקים  מודעת  והיא  התיקים  כח  נומאחר  מספר 

ונסגרים  שנהרבים   וחומר במקרה של מר,  לא כלוםב פתחים  כי  כל  למרשי אין    .שיקל  ספק 

האיש ברם  ימחקהנ"ל  ום  כתב  בפהכתם  ,  לו  באתר  רשהסבתם  בלתי    ימחה  לאסום  והנו 

ה  .הפיך כן,  כי  במהנה  כמדובר  מאין  רגיש  זהיידע  במשנה  לנקוט  עליכם  והיה  רות  מותו 

נכם ממשיכים  והאחריות לנזקים שגרמתם וה   ודו של אדם אינו הפקר, כבמנע מלפרסמוי הול

 .מע מכך, הינו על כתפיכם על כל המשתיום נוסף בו הפרסום תלוי ועומדי בכל  לגרום למרש 

מכך,   .16 שגרוע  כפולנראה  במוסר  נוהגים  פרטיותאתם  ש ד  ובעו  אתם  על  חסים  של  אינכם  ם 

מרשי  אחרים דמם"  ובכללם  את  ש  ,ו"שופכים  א  על הרי  בקנאותתם  פרטיותכם    שומרים 

 ים משפטיים הנוגעים דווקא אליכם ואשר אינם נוחים לכם. ונמנעים מאזכור הליכ

אחר כבוד במנוע  על פי חוק חופש המידע מפורסמים    גיא זומר כך למשל בעוד שהליכים שיזם   .17

מר,  של מר זו"תולעת המשפט" הרי שהליכים שלכאורה נוגעים לענייניו האישיים  ל  חיפוש שה

 . אינם מפורסמים כלל בתולעת המשפט

ו  עניין פיטוריב  זומר גיא נ' אלגד פיצה בע"מ ,  2728-09תע"א  עה שהתנהלה בכך למשל התבי .18

נמצאים   אינם  מעבודה,  גיא  זומר  המלכאורה  של  "תולעת  של  החיפוש  שר  כא  שפט"במנוע 

 . מקישים את מילת החיפוש "גיא זומר"

עוסק  ויודגש,   .19 זה  דין  פסק  אם  גיאבגם  רבותא  ,אחר  זומר  כל  אין  זה  שלעניין  שכן    ,הרי 

ולא יקבל שום  לאבחן    לא יידע  ממילא    "זומר גיא"קליד במנוע החיפוש שלכם את השם  המ

 .  "גיא ב זומר"או  "זומר גיא א"אם אותו הליך נוהל נגד בעניין, נתון  

ידע עבורו באופן אשר  זאת ועוד, הדעת נותנת כי מי שמתיימר להגן על הציבור על ידי הנגשת מ .20

אותם   חיי  על  ממש  של  השפעה  לו  שלהם  יש  הפרטי  המידע  את  אשר  מוסרים אנשים    אתם 

 יהיה אדם מוסרי ונקי כפיים ברמות הגבוהות ביותר. לכולי עלמא  
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הדברלכאורה  ברם,   .21 פני  הם  כך  שכן  לא  מר  ים  עמיחיעל  בית    וורמס  של  דין  בפסק  נכתב 

לפסה"ד( וכי ביצע עוולת תקיפה ושימוש בכוח    12פסקה    4" )עמ'  לא אמר אמת"המשפט כי  

, ניצול שואה ובעל תואר דוקטור  73( כלפי שכנו שהוגדר בפסק הדין כאדם בן  20פסקה    7'  )עמ

  .(דמן נ' עמיחי וורמסדכי פרי, שמחה מר6916-04-13ת"א ( )2פסקה    1בהיסטוריה )עמ' 

)אנדי( מנוע החיפוש של "תולעת המשפט"  מר וורמס עמיחי  של    נוגם בעניישזאת ועוד, נראה   .22

סלקטיבי   בלמ  -הינו  שהתנהלו  הליכים  נ'   4689-01-13עש"א  של  ואח'  הרמתי  של  בעניינו 

 .    ימס עמיחוורכלל אינם מופיעים במנוע החיפוש כאשר מקלידים את שמו של  עמיחי וורמס

וורמסכך למשל, אחד מסכסוכיו הרבים של מר   .23 בעניין מרפסת לא  עם שכניו, הפעם    עמיחי 

"ת של  החיפוש  ממנוע  מה  משום  נעלמה  )חוקית  המשפט"  נ' ולעת  טל  מירב  ד"ר  )חי'(  ערר 

  (.עמיחי וורמס ואח'

מנ .24 של  מייסדיו  הידיעה  למיטב  מי שהינם  בעניין  רשימת ההליכים  שדווקא  וש  וע החיפמוזר 

    "תולעת המשפט" נמצאת חסרה. 

ההליכיסלקטיביות  הו "קמצנות"  ה .25 שהינם  באזכור  למי  הנוגעים  מנוע  ם  מייסדי  לכאורה 

בהם הנכם מפרסמים מידע    הלב"רוחב  " גמורה ל  העומדת בסתיר   פט"תולעת המש"החיפוש  

.י.  , נ39971-07-15ת.א.  למשל ב  -עצמו צד בכלל    הוא הליכים בהם אין    גםכולל  על מרשי ה

  .  גולדברג החזקות בע"מ נ' נחמן ואח'

הרלוונטיים .26 הדין  פסקי  מקבלים  כי  חשש  לכאורה    עולה  ממקרא  אתם  אותו  מהמידע  חלק 

כם  המידע נחוץ לתוך הטעיית בית המשפט לכך שהתקבל    ,ונים לצורך פרסומםממאגרים ש

)  " מחקר" צורך  ל באינטרנט  פרסומו  היינו  האמתית  מטרתו  לצורך  ,  19-09-69716עת"מ  ולא 

 . (זומר נ' סבם ספראי ואח'

לפיו "לא    1981  –חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א  פרה של  כאמור מעשיכם מהווים בין היתר ה .27

 פרטיות של זולתו ללא הסכמתו". יפגע אדם ב

שלכם .28 החיפוש  ממנוע  מרשי  של  שמו  את  לאלתר  להסיר  נדרשים  הנכם  האמור  ואת    לאור 

לצורך  שיתוף פעולה  בחיפות  בדפעול עם מרשי  ול   א קשורבהם הו  אזכור ההליכים המשפטיים

 . כך, אבקש כי תצרו קשר ללא דיחוי עם הח"מ לצורך .מזעור הנזקים

שנגרמו  בגין הנזקים  ת ע יאלץ מרשי לנקוט צעדים משפטיים נגדכם לרבוככל שהדבר לא יתבצ .29

 נגרמים לו מדי יום הן בחייו האישיים והן בעסקיו.  לו ואשר  

ו/או תביעות   .30 ו/או דרישות  ו/או סיכום של טענות  זה משום מיצוי  י  מרשאין לראות במכתב 

 את.    בז ונשמרות ליו  וכל טענות 

        בכבוד רב,                 

                                                                                                     

     , עו"דדפנה לנג




