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  למכותב בלבד –אישי                     1הסורג ' רח

  94145, ירושלים
  

  ,.נ.ח

  10.13.6מיום  Artscrollמכתב התלונה ששלחת בשם הוצאת : הנדון

   :13.6.10מיום , תבך שבנדוןהשיב למכהריני ל, נעמי רגן' הגב, בשם מרשתי

נציגי אותה הביעו  הנחרצתאינן עולות בקנה אחד עם העמדה  במכתבךהטענות המפורטות  .1
Artscroll/Mesorah ועל פיה  ,)ישירות(בפני מרשתי  )"ההוצאה לאור": להלן( הוצאה לאור

 ,לא הסמיכו איש לפעול בשמם כנגד מרשתיוהסופרת  ורההוצאה לאגורמים המוסמכים של ה
  .מרשתי בשמםה לפנייהאת  רהמוכי הם רואים בחו

בתגובה . ביקשנו לדעת האם יש ברשותך ייפוי כח 16.6.10 במכתב מיום ,רקע דברים אלה על .2
 .2.6.08י מר שמואל בליץ ביום "שנחתם ע כוח ייפוילכך העברת למשרדנו 

 מר בליץ אינו מוסמך להעניק ייפוי כח בשם ,שנמסר למרשתימעבר לעובדה שעל פי המידע  .3
מייפויי הכוח הסטנדרטי  שונהששלחת אלינו ומעבר לעובדה שהמסמך , ההוצאה לאור

לבין המועד , בליץשמואל י מר "ל ע"הרי שחלפו כשנתיים מיום שנחתם המסמך הנ, והמקובל
  . שבו פנית לכאורה בשמה של ההוצאה לאור

המעט שאוכל לציין הוא כי בשלב זה קיים , בלי להטיל חלילה דופי באישומ, לאור האמור .4
משקפת את העמדה העדכנית של ההוצאה ובדבר היותה ספק ממשי בדבר תוקף ההרשאה 

  . לאור
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שנאמרו בהוצאה לאור אשר על כן ונוכח האמירות הנחרצות של הגורמים המוסמכים  .5
, המועלות כנגדהן של טענות הסרק מרשתי רואה עצמה פטורה מלהתייחס לגופ, למרשתי

  . וזאת הגם שיש בפיה דרך להפריכן ולהוכיח את אפסותן של הטענות

  . או במה שלא נאמר בו משום מיצוי מי מטענות מרשתי/אין לראות באמור במכתבי זה ו .6

   

  

  ,ח"בכבוד רב ובב

  

  ד"עו, תמיר גליק

  


