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guy zomer <zomer@octopus.org.il>
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<BARAKL@court.gov.il> ברק לייזר Sat, Jan 15, 2022 at 10:42 PM
To: Advocate & Solicitor Elad Man <elad@man-barak.com>
Cc: guy zomer <zomer@octopus.org.il>, יסמין גנדלמן <Yasmingu@court.gov.il>, ימית עוקב <yamits@court.gov.il>

שלום רב,

במסגרת שתי פניות המטופלות אצלנו, נטען לפרסומים אסורים של  לרבות באתר "תולעת המשפט".

אבקש להודיעך, כי לאחר בדיקה שלנו, הוסרו המסמכים נשוא פנייתי מאתר "נט המשפט" ולפי הודעתנו גם מהמאגרים המשפטיים המצויים עמנו בקשר. מדובר בשני המסמכים הבאים:
>

. טופס הפישור בתיק  ד"מ 16-
>

. פסק הדין בתיק תעבורה תת"ע 01-11-

מצ"ב הודעות שנשלחו בעניין על ידי מערך הדוברות.

נודה לשיתוף פעולתכם למניעת הנזק שנגרם.

בברכה,

ברק לייזר
היועץ המשפטי

הנהלת בתי המשפט
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guy zomer <zomer@octopus.org.il> Sun, Jan 16, 2022 at 4:01 PM
To: ברק לייזר <BARAKL@court.gov.il>, "tolaat.tl8@gmail.com" <tolaat.tl8@gmail.com>
Cc: Advocate & Solicitor Elad Man <elad@man-barak.com>, יסמין גנדלמן <Yasmingu@court.gov.il>, ימית עוקב <yamits@court.gov.il>, Andy W <andyworms@gmail.com>

ברק שלום,

פניות להסרת תכנים יש לשלוח לכתובת tolaat.tl8@gmail.com והן תעננה ככל פנייה אחרת בהתאם למדיניות הסרת התכנים המפורסמת באתר.
נציין כי פנייתך מפתיעה במיוחד לאור השיח שהתקיים בישיבה במשרדיכם, בו הבהרנו שאנו מסירים תכנים בהתאם למדיניות ולהחלטות שיפוטיות ושלא בהתאם להחלטות פנימיות בתוך הנהלת בתי המשפט.

כמו כן, נדגיש כי בעיננו ככל שאתם סבורים כי פירסמתם מידע שיש בו פגיעה חמורה בפרטיות, יש לפעול מול בית המשפט ובהתאם לשיקול בית המשפט, ולצד זאת גם לדווח לרשות להגנת הפרטיות.

בברכה,
גיא זומר

[Quoted text hidden]

<BARAKL@court.gov.il> ברק לייזר Mon, Jan 17, 2022 at 10:48 PM
To: "tolaat.tl8@gmail.com" <tolaat.tl8@gmail.com>, guy zomer <zomer@octopus.org.il>
Cc: ימית עוקב <yamits@court.gov.il>, Advocate & Solicitor Elad Man <elad@man-barak.com>, Andy W <andyworms@gmail.com>, יסמין גנדלמן <Yasmingu@court.gov.il>

גיא שלום,
ראשית עצם העובדה שאתם פועלים בהתאם לגישה שאין להסיר מידע הפוגע בפרטיות אלא בהתאם להחלטה שיפוטית, לא אומרת שאנחנו לא נשלח אליכם התרעות על כך, כפי שאנחנו שולחים לגופים דומים.

לכשתקבלו מאתנו את ההודעות תפעלו כמיטב הבנתכם ולפי שיקול דעתכם ואף תשאו מטבע הדברים באחריות הנובעת כתוצאה מהמדיניות שאתם פועלים לפיה.

לעניין הכתובת למשלוח ההודעה, בנסיבות שיש לנו הודעה כתובה מטעמך שזו הכתובת לפניה וכל עוד הפניה לכתובת זו מספקת אינדיקציה לעצם ביצוע הפניה, שניתן להיסמך עליה בעתיד, אני לא רואה
מניעה שכך יעשה. תינתנה הנחיות מתאימות.

לילה טוב.

בברכה,

ברק לייזר
היועץ המשפטי

הנהלת בתי המשפט

:כתב <guy zomer <zomer@octopus.org.il ,בתאריך 16 בינו׳ 2022 16:03
[Quoted text hidden]
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