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  2019לאוקטובר  15הנדון: מענה למכתבך מיום  

 6.10.19בטרם פניה לערכאות לאכיפת צו ביניים שניתן ביום נושא כותרת: 'מכתב התראה 

 
 

 :מרשתי, חב' טבע אדיר בע"מ, מילאה כוחי להשיב למכתבך שבכותרת, כדלקמן
 

בין שנקבעה  -ראשית לכל דבר, יובהר ויודגש, מרשתי ממלאת בקפדנות יתרה אחר כל הוראה  .1
  ה.הנוגעת ומתייחסת לתחום עיסוק -ן פי די-בדין ובין שניתנה על ידי כל גורם המוסמך לכך על

 

במסגרת  - בימים אלו ממש -דא עקא, בשים לב לכך שמדובר בצו שניתן כאמור אך לאחרונה  .2
כביכול ביזוי למכתבך אודות  2, ברי הוא, שהנטען בסעיף כלל אינה משיבה להעתירה שמרשתי 

באופן שאינו  - מתום נטען בעזות מצח ובהעדרשל צו הביניים שבכותרת,  (ההדגשה במקור)
זאת, ו 'יכול ו/או ראוי כלל לשמש בסיס ל'התראה בטרם פניה לערכאות לאכיפתו של צו ביניים

 !אפילו היה מדובר בצו שניתן מלפני זמן, המתייחס באופן ישיר כלפי מרשתי, והוא לא
 

וחת לשימת לבך, מרשתי שומרת לעצמה זכות לנקוט בפורום הראוי לכך כנגד כל השתלחות של .3
 .רסן בה, לרבות כנגד הלשון הבוטה המאפיינת את הנטען כלפיה באופן מסולף ומעוות במכתבך

 
אין באמור במכתבי זה דלעיל, כדי להוות ויתור על כל טענה ו/או זכות כלשהי העומדת  .4

למרשתי על פי כל דין והיא שומרת אפוא על זכותה לנקוט בכל עת, בכל הליך חוקי העומד 
נפסדים, באם יינקטו כאלה כנגדה, ובתוך כך לעמוד על פסיקת  –הליכי סרק לרשותה בגין 
 .הוצאות בגינם

 

  ,בכבוד רב ובב"ח 
 רדואן אבו ערארה,עו"ד
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