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guy zomer <zomer@octopus.org.il>

 תלונה נגד דובר משרד המשפטים בעקבות פרסום רשלני של מידע על בעלי דין

guy zomer <zomer@octopus.org.il> Sun, Nov 28, 2021 at 11:12 PM
To: ppa@justice.gov.il
Cc: DoverMail@justice.gov.il, mancal@justice.gov.il, mevaker@mevaker.gov.il

שלום,

אבקש להגיש תלונה נגד דובר משרד המשפטים בשל פרסום שיטתי של מספרי תעודות זהות ומידע אישי נוסף, בכתבי אישום ומסמכים משפטיים נוספים המתפרסמים לציבור או מופצים לעיתונאים דרך מערך
הדוברות. הח"מ לא מבקש לקבוע מסמרות מה ראוי להתפרסם ומה לא, וכך גם לא לעסוק בשאלה איזה מכלול פרטים מהווה מידע שפרסומו פוגע בפרטיות. אלא שניכר כי דובר משרד המשפטים או הכפופים

לו, נעדרים הבנה מקצועית הדרושה לצורך חיסוי, וחמור מכך, נעדרים כל מדיניות אלמנטרית בדבר פרסום מידע על בעלי דין. 

טרם פנייה זו לרשות להגנת הפרטיות פנה הח"מ בתחילת החודש לדובר משרד המשפטים עם הסבר מפורט (אפשר למצוא אותה כאן). משלא התקבלה כל תגובה, פורסם בעמוד הטוויטר של
העמותה, בתוספת תיוג הפרקליטות, משרד המשפטים וכמובן הרשות להגנת הפרטיות, במחשבה תמימה, כך מסתבר, כי למישהו מאלה יהיה אכפת והם יטרחו להגיב או לטפל בבעיה (כאן). מסתבר כי הציוץ

לא צלח את מבחן החיבובים שממנו והלאה הפרקליטות טורחת להגיב, ולכן כמו למכתב, כך גם לציוץ, איש לא הגיב. מיותר לציין כי התעלמות דובר משרד המשפטים מהפנייה, היא כלשעצמה נוגדת את הוראות
סעיף 61.322 לתקשי"ר. 

בכל מקרה חשוב לציין שהבעיה אינה הפרסום הנקודתי היום, בחשבון הטלגרם של משרד המשפטים שם מפורסמים בדרך כלל כתבי האישום, אלא הבעיה היא שאין מדיניות. השכונה והחובבנות זו מדיניות
פרסום כתבי האישום וכתבי טענות נוספים, ולכן כל פעם אפשר למצוא משהו אחר. לצד זה, גם חוסר הידיעה והמקצועיות באגף הדוברות כיצד להשחיר מידע ב-PDF מעוררת דאגות ותהיות כמה מידע רגיש

הועבר בצורה שכזו לגורמים נוספים. לפיכך מוצע שלא להסתפק בבירור הדוגמאות המצורפת, אלא לחקור בצורה יסודית ומקיפה מה המידע שהפיץ והעביר לצדדים שלישיים מערך הדוברות במשרד המשפטים,
שכן אין ספק שהיקף ועומק הבעיה חמור בהרבה. 

להלן רשימת דוגמאות מהעת האחרונה:

לכתב האישום שפורסם היום (תמונה מתוך עיבוד של הקובץ עם מספר תעודת זהות שהושחר בצורה לקויה)

תאריכי לידה מספרי תעודות זהות וכתובות בכתב אישום אחר שכלל לא נעשה מאמץ להשחיר

כתב אישום מתוקן שנשלח בתפוצה לעיתונאים, בפרוטוקול הדיון ניסו להשחיר את מספר תעודת הזהות בצורה רשלנית (מצ"ב עיבוד תמונה), 

https://octopus.org.il/2021/11/25/dovermail/
https://twitter.com/Octopus_RA/status/1463797236597510145
https://t.me/justiceil/1006
https://t.me/justiceil/1006
https://t.me/justiceil/768


11/28/21, 11:15 PM octopus.org.il Mail - תלונה נגד דובר משרד המשפטים בעקבות פרסום רשלני של מידע על בעלי דין

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=7f056be5c7&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-7619366451097707015&simpl=msg-a%3Ar-7619366… 2/3

בכתב האישום המצורף השאירו גלוי את מספרי תעודת הזהות, והוא הופץ לשלל נמנעים על ידי מערך הדוברות

וכאן עיבוד לבקשת ההשעיה של צביקה גנדלמן שגם היא הופצה לעיתונאים עם השחרה של מספר תעודת הזהות וכתובת המגורים בצורה לקויה (עיבוד תמונה)

כאן כתב אישום נגד גל הירש ואחרים, גם הוא עם תעודות זהות גלויות שהושחרו בצורה לקויה (עיבוד תמונה)
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כמובן, מדובר רק בקומץ דוגמאות מהעת האחרונה והיקף התופעה גדול בהרבה וכמעט יום יומי. אין חלילה בעיה בפרסום מספרי תעודת זהות, כל עוד הדבר נשען על מדיניות מסודרת, ברורה וגלויה. המציאות
שבה אין מדיניות ובמקרים רבים כאילו מנסים להשחיר מידע אל לא יודעים לבצע את זה ברמה הטכנית, הוא חובבני, מטריד, וכמובן שבחלק מהמקרים עשוי גם לעלות לכדי פגיעה אסורה בפרטיות.

בברכה,
גיא זומר, מייסד

התמנון - מידע ציבורי לכל ע"ר
054-7650202


