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From: × ×™×œ×ª ×¤×™×œ×• <ayelletp@court.gov.il>
Sent: Monday, December 13, 2021 4:35 PM
To: ×ž× ×™×¨ ×¨×›×˜×¨; ×™×¡×ž×™×Ÿ ×’× ×“×œ×ž×Ÿ
Subject: RE:  תולעת המשפט"מענה לפנייתך בעניין תלונה על אתר "

 להלן הנוסח ששלחנו: 
  

  נחסה טופס הפישור. ככל שפורסם על ידכם אודה על הסרתו.  16-ד"מ    אבקש לעדכן כי בתיק 
 

 בברכה, 

 ד│ראש מערך דוברות והסברה│הרשות השופטת בישראל עו" אילת פילו,

 Ayelletp@supremecourt.gov.il│7480422-074│פקס.7480412-074טל. 
 

   
 
 
 

From:  מאיר רכטר <Meir@court.gov.il>  
Sent: Monday, December 13, 2021 4:31 PM 
To: יסמין גנדלמן <Yasmingu@court.gov.il>;  אילת פילו <ayelletp@court.gov.il> 
Subject: RE: מענה לפנייתך בעניין תלונה על אתר "תולעת המשפט" 

 
 הי יסמין, 

 
  אזכיר שסוכם שנקבל נוסח לתקשור. 

  
  תודה, 
  מאיר 

  

From:  יסמין גנדלמן<Yasmingu@court.gov.il>  
Sent: Monday, December 13, 2021 3:38 PM 
To:   מאיר רכטר<Meir@court.gov.il>;   אילת פילו<ayelletp@court.gov.il> 
Subject: FW: מענה לפנייתך בעניין תלונה על אתר "תולעת המשפט" 

 
 הי, 

בית דין לעבודה הנחנו לחסות מפני הציבור את טופס הפישור שבתיק הואיל ומדובר   -16 – ד"מ   אבקש לעדכן כי בתיק 
מזדמן כפי הנראה נוכח תהליך עבודה לקוי בבית הדין   במסמך פנימי שלא מתפרסם. מסמך הפישור היה זמין במיערכת לגולש 

 לעבודה, שכן סברו שמודבר בפסק דין. 
 

  נודה להעברת הודעה לגורמים המקבלים מאיתנו גישה למאגר פסקי הדין וההחלטות. 
 
 
 

  | לשכה משפטית | הנהלת בתי המשפטיסמין גנדלמן, ייעוץ משפטי מידע ופרטיות עו"ד 
  yasmingu@court.gov.il|  7481887-074| פקס: 7481870-074: משרד       
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From:   
Sent: Monday, December 13, 2021 10:08 AM 
To:  יסמין גנדלמן<Yasmingu@court.gov.il> 
Subject: Re: מענה לפנייתך בעניין תלונה על אתר "תולעת המשפט" 
 
 .יסמין שלום
 .תודה אבל זה ממש לא בסדר
 .יש אתרי אינטרנט שמפרסמים את זה ששאבו ממכם את המידע הזה .אני לא צריך ללכת לרדוף אחריהם שיורידו את זה

חשפו גם תעודת הזהות שלי וגם דוגמת חתימה שליהמסמך לא היה צריך לעלות מלכתחילה והחנון מסכן את הפרטיות שלי בו כאמור נ  . 
 .כל אדם יוכל לגנוב את זהותי לזייף את החתימה שלי וזה מעמיד אותי ואת משפחתי בסכנה 
 
 .אתם צריכים לפנות לכל מאגרי המשפט לדרוש את הסרת המסמכים הללו באופן מיידי
 .עשיתם טעות יש לדאוג לתקן אותה 
 

נתונים שאתם פרסמתם הינה תולעת המשפט ומסרב להוריד פרסום רק עם צו איסור פרסוםאתר נוסף שמפרסם ופירסם  . 
 ?למה אני צריך ללכת הוציא צו איסור פרסום שלמכתחילה זה לא היה אמור להיות. מפורסם  
 
 .נא תשובתך המהירה 
 
 בברכה 

 
 
 
 :<Yasmingu@court.gov.il>בתאריך יום א׳, 12  בדצמ׳ 2021, 16:27, מאת יסמין גנדלמן 

 שלום, 

   

 הנושא טופל והמסמך אינו זמין עוד לצפייה במערכת "נט המשפט". 

  

    

  בברכה, 

    

   

  | לשכה משפטית | הנהלת בתי המשפטעו"ד יסמין גנדלמן, ייעוץ משפטי מידע ופרטיות 

  yasmingu@court.gov.il|  7481887-074| פקס: 7481870-074: משרד       
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From:   
Sent: Sunday, September 12, 2021 11:26 AM 
To:  לשכת היועץ המשפטי<Mishpatit@court.gov.il> 
Subject: Re: מענה לפנייתך בעניין תלונה על אתר "תולעת המשפט" 

   

  שלום

  לאתר?  לכם על הסכם פשרה שהעלתם השני שצרפתי אפשר בבקשה תשובה לגבי הממסמך

הנהלת בתי המשפט נט המשפט.החתימה שלי אינה נחלת  ישיים כגון דוגמת חתימה .מבקש כי גם זה יוסר מאתרגם שם יש פרטים א 
  הציבור ופוגעת בפרטיות שלי .ניתן לגנוב אותה

   

  

  

  :<מאת   8:14-ב 2021במרץ  20בתאריך שבת, 

,   גם זה לא היה אמור להתפרסם 

 :<Mishpatit@court.gov.il>בתאריך יום ה׳, 11  במרץ 2021, 11:40, מאת לשכת היועץ המשפטי  

  
ursday, March 4, 2021 9:18 AM 
rishum@justice.gov.il; Pniyot <Pniyot@court.gov.il> 
 Re:  תלונה על אתר תולעת המשפט הפרת פרטיות 

 .סליחה בהמשך לפניתי זה בהפרת פ 

 .אלו הם הקבצים שכל דורש יכול ל 

בתאריך יום ה׳, 4  במרץ 2021, 11  

  . 
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על ידי אתר תולעת המשפט שהינה עמותה    זה מכתב תלונה חמור ביותר על הקשור להפרת פרטיות שלי . 

 .הכולל פרסום תעודת זהות שלי לכל דורש ברחבי האינטרנט כולל דוגמ 

 !!!למיטב ידיעתי חל איסור לפרסם מספר תעודת זהות ניתן לגנוב אותה שלא לדבר על דוגמת חת 

 .כמו כן על פי י חוק כל מאגר מידע משפטי נדרש לנקוט באמצעי אבטחה כדוגמת נט המשפט שדורש מערכת הזדהות ממשלתית לגשת אל   

י הדין ממערכת נו המשפט ובעצם נותן לכל אחד גישה לתיק ללא מערכת הזדהות מ האתר תולעת המשפט מעתיק את פסק !! 

מספרי תעודות זהות חשופות ל   ישנם מאות אלפי . 

 כך קורה שמספר תעודת הזהות שלי חשוף לכל דורש ומסכן את פרטיותי ! קראתי שהאקרים סוחרים במספרי תעודות זהות (מקרה  

ו כן לאחר שפניתי להנהלת בתי המשפט ,הובהר לי שאין להם הסכם לחוזה פרסום פסקי דין איתם  כמ .. 

 .אבקש את התערבותכם המיידית בנושא ע  

מצב לינק שבו בעצם כל מי שמקיש את שמי בגוגל יכול להכנס לתיקים שלי שם מופיעים פרטי תעודת זהות שלי ודוגמת חתימה.צכאן הדר 
שלי לכל צורך פלילי פתוחה ונגישה ל  זהות וזיוף חתימה . 

, בית משפט המחוזי בחיפה קבע  2016בשנת  " ס מידע עסקי בעחשבים ה.פ. 15-12-22720ק  מ (תקדין) נגד ויטלי ז'יטינסקי שפרסום מספר  "
 !!ת.ז. מהווה פגיעה בפרטיות גם כחלק ממאג 
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"חוק הגנת הפרט  קובע בבירור  1981  -א  חובת סודיות רפואית מוגנת בחוקים רבים,   ."לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו" :
ותו, בחוק זכויות הח  בחוק יסוד: כבוד האדם וחיר " , ושוב בחוק הגנת הפרטיות. על פי שלושת החוקים הללו, לא רק שמדובר 1996 -ו 

 .בעוולה אזרחית, אלא ג 

 !!נא לעדכן אותי באופן דחוף כיצד אתם הולכים לפעול ולעזור ל  

 :פניתי אל תולעת המשפט   

" זהו חופש המידע -כבר מידע ציבורי  -והמידע בו כ מאגר משפטי,  ". 

ואיננו מזין נתונים מהמאגר   ,"מערכת הזדהות ממשלתית "זוהי טענה כוזבת מכיוון שאתר בתי המשפט דורש אימות משתמש באמצעות כרטיס   
  .אל מנו 

 !!"מידע ציבורי"מספרי תעודת זהות, מסמכים אישיים/רפואיים, וצנעת הפרט   

 בבקשה סיועכם הדחוף 

 .מצב דוגמה לפרסום בעניין שמפר א

משלתית ויכול ל  ללא צורך הזדהות מ  נכנס לתיקים שלי באתר תולעת המשפט יכול להוריד תיקים  כל מי שנכנס חופשי לגוגל מקיש את שמי
 .את מספר תעודת הזהות שלי ודוגמת חתימה שה 

 :לה 
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 מצב דוגמ  

  
 

פנייה של  לאגף הביקורת על "תולעת המשפט" 
 שמספרו: 

  

 הנהלת בתי המשפט  -לשכת היועץ המשפטי

 0747481887פקס:   0747481919טלפון: 

 mishpatit@court.gov.ilמייל:  

   

 
 

מוכר יש להימנע מפתיחת קבצים  הודעה זו הגיעה ממקור חיצוני. במידה והשולח אינו –לתשומת ליבך 
 !וקישורים מצורפים
 

 




