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TL eight <tolaat.tl8@gmail.com>

Fwd: הסרת פרסומים של פסקי דין ממנוע החיפוש "תולעת המשפט" 

TL eight <tolaat.tl8@gmail.com> Sun, Apr 4, 2021 at 7:03 PM
To: Dafna Lang Adv <dafna@lang-law.co.il>

שלום, 

אנחנו מפרסמים מידע מאתר האינטרנט של מערכת בתי המשפט כפי שפורסם על ידי בית המשפט ללא עריכה או שינויים. אם מצאת טעות
שלח/י קישורית לדף שבו מצאת את הטעות בתוספת תיאור הטעות ונפעל לתקנה בהקדם. 

אנחנו מסירים את שם התובע/ת בתביעות על נזקי גוף, ואת שם הנאשם/מת בתיקים פליליים שהסתיימו באי כשירות לעמוד לדין. אם מצאת
טעות בהקשר הזה פנה/י אלינו ונשתדל לתקן בהקדם. 

להסרת תוכן שלגביו יש צו איסור פרסום, אנא שלח/י צו איסור פרסום מבית המשפט  

נציין כי במקרים אחרים בהתאם למדיניות אי הסרת התכנים המוצגת באתר, ככלל, לא יוסרו תכנים. 
 https://tinyurl.com/y577tek7

מעבר לנדרש ובהתייחס לטענות שעלו בדבר הסתרה מכוונת של תיקים הנוגעים למי ממייסדי העמותה, נבקש לציין את הדברים הבאים: 

תחילה נציין שקיבלנו רק 4 דפים למרות האמור בכותרת המכתב שהוא מונה חמישה דפים  

אנחנו שואפים לכלול במנוע החיפוש שלנו את מירב המידע האפשרי, לכן אנחנו מתיחסים ברצינות לטענות על מידע חסר או תיקים חסרים. 

2728, באתר שלנו אין תמיכה בתצוגת תיקים עם המספור הישן  בקשר לתיק תע"א 09
בקשר לתיק ת״א 6916-04-13, התיק מפורסם בתולעת המשפט זולת שמו של התובע מפני שאיננו מפרסמים שמות של תובעים על תביעות

של נזקי גוף, ומאותה סיבה איננו מפרסמים מסמכים מתיקים אלו (זולת כאשר ממילא שם התובע הוא ״פלוני״). 
התיק 4689-01-13 לא נושא את הכותרת שציינת במכתבך, אולם אם התכוונת לתיק עש"א 46896-01-13 נציין כי הוא מפורסם בתולעת

המשפט ושמות הצדדים הם בדיוק כפי שמוצג בנט המשפט 
בקשר לערר אליו התיחסת בסעיף 23 לא ציינת מספר תיק או סוג תיק, אם מדובר בתיק זמין בנט המשפט נשמח לדעת מה מספרו ונבדוק האם

הוא מפורסם בתולעת המשפט, או מדוע הוא לא מפורסם. 
אין באמור לעיל כדי לאשר או להכחיש את טענותיך בקשר לציטוטים מתוך התיקים או לזהות הצדדים בכל תיק 

התמנון - מידע ציבורי לכל (ע"ר) 
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