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החלטה

פסילתעלהמשיבהחלטתביטולתוךהסףעלהערעורלקבלתהמערערתמטעםבקשהבפניי

יימחקוכיהמערערתמבקשתלחילופין. מקדמיותטענותבסיסעלוזאת2012לשנתפנקסיה

לאירועיהמתייחסיםבערעורהמשיבנימוקיאתהמפרשתמההודעהמסוימיםסעיפים

המערערתמבקשתחילופיןלחילופי. 2015בשנתהמערערתשלבעסקהשנערכוורותהביק

ולקיים2015לשנתפנקסיהפסילתבדברבירורלקיוםעדדכאןההליךהמשךאתלהשהות

. אלושניםעלשהוגשובערעוריםמאוחדדיון

.נדרשת אני להכריע בבקשה, תגובתואתהגישהמשיבלאחר ש

קודמיםםוהליכיעובדתירקע

מסלפקודת) 1)(א(ב145סעיףהוראתלפינפסלו2012לשנתהמערערתשלפנקסיה.1

ללאתקבולרישוםאיבשל) "הפקודה": להלן(1961-א"התשכ, )חדשנוסח(הכנסה

. מספקתסיבה

לשנתפנקסיהאתלפסולהמשיבהחלטתעלהנדוןהערעוראתהגישההמערערת

עלההחלטהנימוקיאתהמפרשתההודעהבמסגרתטענותיואתהרצההמשיב. 2012

המשיבנימוקי": להלן(2012לשנתהפנקסיםפסילתועלתקבולרישוםאי

: להלן(ערעורבהנימוקיאתהמפרשתמטעמה הודעההגישהוהמערערת) "בערעור

)."בערעורהמערערתנימוקי"

.משפטקדםתישיבבמסגרתהצדדיםבטענותמקדמידיוןהתקיים8.9.2016ביום

השופטת  ירדנה סרוסי' כבפני ל

מ"בע) 2006(1879חברת ונ אבו אלעאפיה מאז  :המערערת
או יגיל בלזר /ארז שגיב וד"כ עו"י ב"ע
או שמואל בן ארי/או אלון ברמן ו/או אמיר אבו רזק ו/ו

נגד

4ל אביבפקיד שומה ת:המשיב
ד רויטל בן דוד"כ עו"י ב"ע

)אזרחי(תל אביב מפרקליטות מחוז

http://www.capitax.co.il/Attachments/39344-05-15.pdf
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. שונותחלופותשלושובמסגרתה, זוהחלטהנשוא, מקדמיתבקשההגישההמערערת.2

, השנייה. 2012לשנתפנקסיהפסילתעלהמשיבהחלטתלביטולבקשה, האחת

לאירועיהמתייחסיםבערעורהמשיבמנימוקי) 15-31(סעיפיםלמחיקתבקשה

דנןההליךהקפאת, השלישית.2015בשנתהמערערתשלבעסקהשנערכוהביקורות

בערעוריםמאוחדדיוןוקיום2015לשנתהפנקסיםפסילתתוקף בדברלבירורעד

.אלולשנים

)המבקשת(המערערתטענותיעיקר

משיקוליחלקוהילאמעולם2015שנתבעסקה של המערערת בתוהביקוריאירוע.3

שמדוברמהטעם, ו להיותיכללאוגם,2012לשנתפנקסיהפסילתבדברהמשיב

לשנתהפנקסיםפסילתעלהמשיבהחלטתלמועדכרונולוגיתמבחינהמאוחרבאירוע

תוהביקורילאירוע, בערעורנימוקיובמסגרת, המשיבהתייחסות, זאתלאור. 2012

למערערתשניתנהמבלי, 2012לשנתפנקסיםהפסילתעלהםולהשלכותי2015משנת

מנהלמהליכיחמורהסטייהכדיעולה, ביקורותהכלפיעמדתהאתלהביאהזדמנות

החלטתלשורשהיורדבאופןהמערערתזכויותשלרבתיוקיפוחדיןעיוות, תקינים

. לבטלותהומביא2012שנתלפנקסיםהפסילתעלהמשיב

וביטולהערעורשלהסףעלקבלהעליורההמשפטביתכימבוקש, זאתלאור

. 2012לשנתיםהפנקספסילתעלהמשיבהחלטת

מהוות,2015משנתהביקורותלאירועיהמתייחסות,בערעורבנימוקיוהמשיבטענות.4

. מחיקתןעללהורותישולכןאסורהחזיתהרחבת

שגויהתמונההמשפטביתבפניולהציגהמערערתשםאתלהשחירנועדואלוטענות

גםאחורניתהפועל, ועקבישיטתיבאופןתקבוליםרישוםאימבצעתהמערערתלפיה

ומבליעליהןלהגיבנאותההזדמנותלמערערתשניתנהמבליוזאת, 2012לשנת

.2012לשנתהפסילההחלטתבבסיסעמדואלושטענות

לאחררבזמןנערך2012לשנתפנקסיהפסילתעללמערערתשנערךהשימוע.5

יורדים פגמים אלו.כדבעינומקהלאהמשיבוהחלטתבעסקהשנערכההביקורת

.לשורש החלטת הפסילה ומביאים לבטלותה
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המשיבטענותיעיקר

בירורדורשתהיאשמשוםאמיתיתמקדמיתבקשהאינההמערערתשלבקשתה.6

אצלשהתקיימוהמנהלייםוההליכיםהאירועיםהשתלשלותאודותמקיףעובדתי

.דחייתהעללהורותישזאתלאור. המשיב

לשנתהמערערתשלספריהלפסילתבערעורמוקיוניבמסגרתהמשיבהתייחסות.7

קדםישיבתבמסגרתהמשיבצייןשכברכפי. אסורהחזיתהרחבתבגדראינה2015

נוסףנימוקהיוותהלא2015שנתבהביקורותלאירועיההתייחסות, המשפט

התמונהאתהמשפטביתבפנילהציגאךנועדהאלא2012שנתלהפסילהבהחלטת

. התקבוליםברישוםהמערערתבעסקיהנהוגהלקויהשיטהעלדתהמלמהכוללת

עלושלאמסבערעוריחדשותטענותבהעלאתגמישותמאפשרתהפסיקה, מקוםמכל

.השומההליכיבמסגרת

זועובדהלצייןרשאיהיהוהמשיבוסופיתחלוטההינה2015לשנתהפנקסיםפסילת.8

2015לשנתפנקסיהפסילתכנגדתהמערערטענות. 2012לשנתבערעורבנימוקיו

. זולשנהמטעמהושהוגשיםהנפרדיםבערעוריתבררו

2015משנתהביקורותלאירועיהיא התייחסהשכןנזקכלנגרםלאלמערערת.9

.מטעמהשהוגשראשיתעדותתצהירבמסגרתואףדנןהערעורנימוקיבמסגרת

אולם , 2015פנקסיה לשנת טרם ההחלטה על פסילת , למערערת ניתנה זכות לשימוע

.היא בחרה לוותר עליה ואין לה להלין אלא על עצמה

בגין החלטת הפסילה הנמקהוהעדרהשימועעריכתמועדבדברהמערערתטענותאת.10

המשיב המציא ממילא. היחסיתהבטלותדוקטרינתרקעעללבחוןיש2012לשנת 

בחובת ,אם נפל, א את הפגםאת נימוקיו המלאים בפני בית המשפט ודי בכך כדי לרפ

.ההנמקה

והכרעהדיון

להיקרא בשם ראויהאיננהשבפנייהבקשהכיהמשיבעמדתעםמסכימהאני.11

". מקדמיתבקשה"
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לפצלכבקשהכמוההסףעלהערעורלקבלתמקדמיתבקשה, בעברציינתישכברכפי

הדיוןאת, תצמצםלמצעראו, תייתרהמקדמיבחלקשההכרעהבאופןהדיוןאת

הטענה"בירורכאשר, ברם. כולוההליךבניהוללהתייעלותותביאהאחרבחלקו

בנוגע,מסמכיםוהצגתראיותשמיעתשלעובדתיבירורמצריך" המקדמית

להחלטה על פסילת הספרים בשנת 2015רלוונטיות של אירועי הביקורות משנת ל

הדיוןאתלפצלסיבהואיןטעםאין, וממוקדקצראיננוהבירורכאשרוודאי, 2012

דברים אלו חלים מקל וחומר כאשר . הדיוןאתויאריךיסרבלרקשהפיצולמשום

הבירור העובדתי הנדרש בשלב הדיון המקדמי הוא בדיוק זה הנדרש לצורך ניהול 

3א"תשומהפקיד' נמ"בעתדלוקיםאירד45043-10-15מ"ע(.ההליך העיקרי

סבאכפרשומהפקיד' נמ"בעישראלמקסון46602-05-14מ"עראווכן) 12.9.2016(

)10.5.2015 .((

משפטייםאדניםעלמבוססתנהיאהסףעלהערעורלקבלתהמערערתבקשת, כמו כן.12

. ברורים

החלות(1984-ד"התשמ, האזרחיהדיןסדרלתקנות100-101תקנותשלהחלתן

, )הכנסהמסבענייניריםערעו(משפטביתלתקנות) א(9תקנהמכוחמסבערעור

כימעלה, שעניינן מחיקה או דחיה על הסף של תביעה נגד נתבעים,)1978-ט"התשל

ולא, הסףעלהערעורדחייתאומחיקתאתלבקשהרשאיזההואהמשיבדווקא

.המערערת

המשיבהחלטתאתואבטלהסףעלהערעוראתאקבלכי, המערערתשלבקשתה.13

הנדרשוממצהענייניבירורשייערךמבלי, שבערעורהמסלשנתפנקסיהאתלפסול

. להלהסכיםאוכלולאסבירהאינה,שלפנינוהענייןבנסיבות

לאירועיהערעורבנימוקיהמשיבהתייחסותכי, להלןשאפרטכפי, סבורהאינני

באופןזהערעורנשואהפסילההחלטתאתלאייןכדיבהםיש2015שנתבהביקורות

.לאלתרהערעורבלתקהמצדיק

שנערכוהביקורותלאירועיבערעורונימוקיו במסגרתהתייחסותכיטועןהמשיב.14

אתהמשפטביתבפנילהציגכדירקנעשתה2015בשנתהמערערתשלבעסקה

ברישומימהותייםליקוייםבדברלטענתונוסףחיזוק"לתתוכדי" כולההתמונה"

). בערעורהמשיבלנימוקי15-31סעיפים(2012לשנת" המערערתבפנקסיתקבולים
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נימוק , להיותיכלוולא, היולא2015שנתבהביקורותאירועי, המשיבעמדתלפי

לאשממילאכך2012לשנתהמערערתשלפנקסיהפסילתעלהחלטתושעמד בבסיס

.זהערעורנשואהפסילההחלטתעללהשפיעבהםהיה

ללא סיבה , בשנה זונעוצה באי רישום תקבול2012החלטת הפסילה לשנת , זאת ועוד

תוך החלתה של חזקת אי 2015ואינה נובעת מפסילת הספרים לשנת ,מספקת

.לפקודה) 2)(א(ב145הקבילות לפי סעיף 

. יסודהבדיןזוטענהכימוצאתאני

המערערתשלבעסקהספריםניהולביקורתנערכה21.12.2012ביום, המשיבלטענת.15

לטענת, אשרסמויותקניותשתינערכוהביקורתבמסגרת. ביפויפתרחובבבמאפיה

. כדיןנרשמולא) ח"ש40(בגינםששולמוהתקבולים, המשיב

טענותיהשמיעתולאחר, בקשתהפיעל, לשימועהמערערתהוזמנה30.3.2014ביום

נתלשהמערערתפנקסייש לפסול אתלפיה, 21.12.2014ביום, החלטההמשיבנתן

. התקבוליםרישוםלאימספקתסיבההייתהכישוכנעמשלא,2012

המערערתאצלנוספתספריםניהולביקורתנערכה19.1.2015ביום, המשיבלטענת

) ח"ש90שלבסכום(תקבולרישוםאיבגיןליקוינמצאהביקורתלממצאיובהתאם

ביקורתוקניותצפיתתנערכו31.8.2015ביום. רושמתקופהח"בדוהתאמהאיוכן

נרשמולאשובבגינההמערערתאצלנוספתביקורתנערכה1.9.2015וביוםסמויות

.כדיןתקבולים

בדבררשוםבדוארהודעותלמערערתנשלחולפיהןאסמכתאותצירףהמשיב

תוך שימועלעריכתבבקשהפנתהומשלא) 8זמניקוד(בפנקסיהשנתגלוהליקויים

. 2015לשנתפנקסיהנפסלו, שנקצבהזמן 

שנינמצאוהמשיבולעמדתהואיל, לפקודה) 2)(א(ב145סעיףהוראתעלבהסתמך

המסלשנותגםנפסלוהמערערתפנקסי, 2015בשנתתקבולרישוםאישלאירועים

. שבפקודההקבילותאיחזקתמכוח2014-ו2013

לשנתבפנקסיההליקוייםעלההודעהאתקיבלהלאמעולםכימשיבההמערערת

שתיהגישההפסילהדברלהשנודעלאחר . לשימועבבקשהפנתהלאולכן2015

).15306-12-16מ "ע, 15299-12-16מ "ע(זהמשפטבביתהמתבררותערעורהודעות

לשנתהמערערתשלפנקסיהפסילתעלהמשיבשהחליטבעתכי,הרואותעינינו.16

נשואהביקורותאירועי, כרונולוגיתמבחינה, אירעוטרם, 21.12.2014ביום, 2012

היולאאלושאירועיםשברורכך) 1.9.2015, 19.1.2015(2015לשנתהפסילההחלטת
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בגדרהםוהדברים2012לשנתת פנקסי המערערתפסילהמשיב על החלטתבבסיס

.פשיטא

כדיןתקבולרישוםאיהיא2012לשנת המערערתשלפנקסיהלפסילתהסיבה.17

תקבולהרישוםאי. 21.12.2014ביוםבעסקהשנערכההמשיבשלביקורתבותבעק

2015משנתהביקורתאירועיולאלשנה זוהפסילהעילתאתשהיווההוא2012בשנת 

רישוםבאידיכיקובעלפקודה) 1)(א(ב145סעיף. עתבאותולמשיבידועיםהיושלא

קביליםכבלתיהמערערתקסיפנאתשיראוכדי, מספקתסיבהללא, אחדתקבול

. התקבולנרשםלאשבההמסלשנת

לפקודה ניתן לפסול פנקסים לשנות מס מוקדמות על ) 2)(א(ב145סעיף לפי , כןא

אולם ) חזקת אי הקבילות(בסיס אי רישום שיטתי של תקבולים בשנת מס מאוחרת 

בולים מו התקחזקה זו חלה רק על שתי שנות המס שקדמו לשנת המס שבה לא נרש

.2012חלה על שנת ולכן אינה 

לא היוו את עילת הפסילה 2015כפועל יוצא אני קובעת כי אירועי הביקורת משנת 

ללא סיבה בשנה זו נעוצה באי רישום תקבול 2012עילת הפסילה לשנת .2012לשנת 

.מספקת

נימוקיםהמשיבבפניעמדו2012לשנתהפסילההחלטתבבסיס,כיוכחהיה מלו.18

, הפסילהעלהחלטתולקבלתעובר,המערערתעםחלקלאאותםנוספיםתייםמהו

עםהיה צדקהויתכן,בערעורנימוקיובמסגרתלראשונהעל ידונטענוואלו

בטרם הדיון בערכאה ,המשיבבפנייומהאתלמערערת הזכות לקבל.המערערת

עד כדי נפגעו)והמהותיות(הדיוניותזכויותיהכי אחרת תישמע טענתה,המשפטית

.ביטול החלטת הפסילה

. שבפנינוהמקרהזהאיןאולם

אירועיעללא התבססה,זהערעורנשוא,הפסילההחלטתכישקבעתילאחר .19

לפרטהמשיבהיה רשאיהאם, לדיון השאלהעדיין נותרה 2015שנתבהביקורות

?2012לשנתמטעמוהערעורבנימוקיאלואירועים

. בחיוביאהלכךהתשובהלדעתי

15-31סעיפיםמחיקתעללהורותהמערערתבקשתאתגם יש לדחות,לאור זאת

.אפרט.בערעורהמשיבמנימוקי)2015בשנת המתייחסים לאירועי הביקורות(

סופיתהינה2015לשנתהמערערתפנקסיפסילתכיטועןהמשיב, הוסברשכברכפי.20

בנימוקי, עובדתיכעניין, זאתיצייןיבשהמש, לדעתי,מניעהאין, זאתלאור. וחלוטה
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אורלשפוךאולתמוךכדיבכךיהיהכיבדעההואעודכל2012לשנתמטעמוהערעור

של המשיב ההתייחסותבעצםפסולרואהאינני, זאתלאור. זהבערעורטענותיועל

. דנןבערעורונימוקיבמסגרת2015שנתבתוהביקורלאירועי

שלהספריםלפסילתזוהתייחסותשלהרלוונטיותשאלתגע לבכל הנו, לעומת זאת

ואינניערעורהליך העיקרי בבותוכרעשזו אחת הסוגיות שתידוןהרי , 2012שנת

מחיקת סעיפים למקדמיתבקשהבמסגרתלהלהידרשרואה מדוע אני צריכה

.מנימוקי המשיב בערעור

איבענייןה את עמדתהסבירולשאלהללהתייחסרשאיתתהא המערערת

במסגרתעשתהשכברכפי, דנןלערעור2015שנתבהביקורתאירועישל רלוונטיותה

רואהאיניאולם. מטעמהושהוגשראשיתעדותתצהירבמסגרת והערעורנימוקי

. בערעורבנימוקיוזהענייןמלהעלותמראשהמשיבאתלחסוםסיבה

שוםמ2015הביקורות בשנת המערערת טוענת כי המשיב מנוע מלהתייחס לאירועי.21

,גש הערעור דנןוטרם הב,שלא ניתנה לה הזדמנות להתמודד עם טענותיו בהקשר זה

. 2012מנימוקי הערעור לשנת ת אלויש להורות על מחיקת טענוגם מטעם זהו

לשנתהפסילהעםלהתמודדהזדמנותלהלתתהמשיבעלהיהכי, טענת המערערת

הזדמנותכלהייתהלאלמשיבשכן, היאטענהלאו, ןדנהערעורהגשתטרם2015

2012לשנתהפסילההחלטתלאחרנולדו2015אירועי, שהוסברכפי. לכךריאלית

, כאמור. בערעורהמשיבבנימוקיהייתהלכךלהתייחסהראשונהוההזדמנות

בנימוקיהןעשתהאףוכךזהבענייןטענותיהלטעוןההזדמנותניתנהלמערערת

הפגיעהאתלהלוםקשהזאתלאור. מטעמהראשיתעדותבתצהירוהןורהערע

. המערערתשלבזכויותיההנטענת

לרלוונטיותרקולא(2015לשנתהפסילההחלטתלגוףהמערערתלטענותהנוגעבכל

וחזקהזוהחלטהעלשהגישההערעוריםבמסגרתשמקומןהרי) 2012לערעורשלה

.עמדהכלכךעלמביעהואינניהענייןלגוףטענותיהעלתעמודכיעליה

הערעוריםעםזהבערעורהדיוןאתלאחדבקשה חלופית מערערתלכי, אזכיר

התעקשותהברורהלא, המערערתשלמבטהשמנקודתכך, 2015שנתבגיןשהוגשו

מלואאתהמשפטביתבפנילהעמידבכוונתהשממילאשעהזובקשההגשתעל

. שבמחלוקתהשניםלכלהנוגעת, והמשפטיתהעובדתית, היריעה
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שפרטוהרבות ובאסמכתאותבטענותלדוןצורךרואהאיני, לעילמסקנתילאור.22

, חדשותטענותלהעלאתנסיבותבעניינומתקיימותהאם, בשאלותהצדדים

כמו. אסורהחזיתהרחבתעלהמערערתובטענתהערעורבשלב, ומשפטיותעובדתיות

ואלו2015לשנתהפסילההחלטתלגוףהמשיבבטענותלדוןקוםממוצאתאיניכן

עלשהוגשוהערעורים, היינו, המתאימהבמסגרת, המערערתשלאלוגםכמו, יידונו

בשאלתדיוןלקיוםהנכוןהמקום, בהתאמה. 2015לשנתהפסילההחלטת

אהו2012לשנתהפסילההחלטתעל2015שנתבהביקורתאירועישלהרלוונטיות

לדחותישזהמטעםוגם, מקדמיתבקשהבמסגרתולא, זהבערעורהעיקריההליך

.הבקשהאת

ספריו לפסולכי אין מניעהפסק כבר העליון ת המשפט ילמעלה מן הצורך אציין כי ב.23

, )בניגוד לנסיבות בענייננו(גם אם לא נבדקו הם עצמם , של נישום בשנת מס מוקדמת

בשנת מס מאוחרת אם הם מעידים על שיטה על סמך ממצאי ביקורת שנעשתה

כגון אי רישום של (פגומה של רישום ליקויים וברור שנהגו על פיה גם בשנה קודמת

פסקה , )22.11.1990(מ "מנהל מע' אחמד עודא נ776/86א "ע().שני תקבולים לפחות

). )13.3.1969(3א "פקיד שומה ת' נהומינר200/68ה "מע; 17

את חזקת אי הקבילות רק על שתי שנות המס לפקודה אמנם מחיל ) 2)(א(ב145סעיף 

משנה מאוחרת על שקדמו לשנה שבה לא נרשמו התקבולים אולם אין מניעה ללמוד 

אם מצביעים על כך שבשנת המס , גם ללא חזקת הקבילות, ליקויי שנה קודמת

שיטה פגומה העולים כדי ) פעמיים או יותר(המאוחרת נתגלו ליקויים חוזרים ונשנים 

.של אי רישום תקבול

פית של המערערת לדחות את מועדי להיעתר לבקשתה החלולנכון אף אינני מוצאת .24

2015ההוכחות הקבועים בערעור דנן עד למתן פסק דין סופי בעניין הפסילה לשנת 

. עד לבירור טענותיה מול המשיב בעניין זה, למצער, או

כל אירוע של אי רישום תקבול עומד בפני משום ש(איני רואה טעם ענייני בבקשה

וגם מטעמי יעילות הדיון איני רואה לנכון לדחות מועדי ההוכחות שנקבעו זה )עצמו

. מכבר מבלי שיהיה בכך לשבש את יומנו של בית המשפט

פנקסיהפסילתעלהמשיבהחלטתכי, המערערתטענתלאבקש להתייחס, לבסוף.25

איחור(בעניינההשימועבעריכתהמשמעותיהאיחורועל, מנומקתאינה) 2012לשנת(

.!)חודשים13-מלמעלהשל

. זו של המערערתבטענהצדקישכילמשיבלהעירלנכוןאנימוצאת
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כאילו"פנקסיםפסילתעלהחלטהעללערערניתןכי, קובעלפקודה) א(ב145סעיף

לפי, לפסילההנימוקיםתאלכלולזוהחלטהעל, משמע, )"ב(152סעיףלפיצוהייתה

סיבהקיימתכישוכנעתילא"לפיהכלליתבאמירהדיואין,לפקודה) ב(א158סעיף

החלטה על פסילת , לבקשההמשיבלתגובת5נספח" (התקבוליםרישוםלאימספקת

). 2012הפנקסים לשנת 

ליידערקאינהשתכליתםהנימוקיםשלמסודרלפירוטתחליףאינהשימועעריכת

שימועעריכתגם. הצדדיםביןהמחלוקתאתלגדרגםאלאהפסילהסיבתבדבר

מקשה)חודשים13(בעסקה של המערערת הביקורתקיוםממועדניכרכהבאיחור

. המשיבטענותעםהתמודדותלצורךראיותוהצגתהסבריםמתןעל

2012שנתלהפסילההחלטתאתלאייןכדיאלובפגמיםישכימוצאתאיני, זאתעם

שהשתרשה, היחסיתהבטלותדוקטרינתלפי. הסףעלהערעורקבלתהמחייבבאופן

מ"מעמנהל' נמ"בעועפרבניןקבלנותשרוןזאב3886/12א"ע(בפסיקתנוהיטב

ביתבפניהמלאיםנימוקיואתהמציאשהמשיבהעובדה, )39פסקה, )26.8.2014(

הנוגעבכלשנפלהפגםאתלרפאכדיהבדימטעמוהערעורנימוקיבמסגרתהמשפט

. ההנמקהלחובת

יש לעשות שימוש זהיר ומושכל בדוקטרינת הבטלות כי, לתשומת לב המשיב

מלכתחילה-ההנמקהחובתבדבר, מהדבריםהעולההמסראםיהיהטובוהיחסית

.בעתידידועלוייושםהמשיבידיעליופנםומועד עריכת השימוע –בדיעבדולא

ף דברסו

.נדחית-2012בקשתה של המערערת  לקבלת הערעור על הסף וביטול החלטת הפסילה לשנת 

בקשת המערערת להורות על מחיקת נימוקי המשיב בערעור הנוגעים לאירועי הביקורות 

.נדחית-2015משנת 

נדחית אף -2015עד להכרעה בערעור הפסילה לשנת בקשת המערערת להשהיית הליך זה 

.היא

וזאת ללא קשר לתוצאות ח"ש8,000המערערת תישא בהוצאות המשיב בגין בקשה זו בסכום של

.ההליך העיקרי

.בעינם עומדים7.2.2017-ו6.2.2017ימי ההוכחות שנקבעו בתאריכים

.בהעדר הצדדים, 2017ינואר 18, ז"טבת תשע' כ,  היוםנהנית
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