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החלטה

המשפטביתבקופתלהפקידמערערתללהורותמטעם המשיב בקשהלפניימונחת.1

עלהןמבוססתהבקשה. בדיןיזכהאם,המשיבהוצאותלהבטחתהולמתערובה

519תקנהעלוהן) החברותחוק: להלן(1999-ט"התשנ, החברותבחוקא353סעיף

כמו כן הנני ).הדיןסדרתקנות: להלן(1984-ד"התשמ, האזרחיהדיןסדרבתקנות

תוך המועד שייקצב לה , לא תפקיד המערערת ערובה כאמורמתבקשת לקבוע כי אם

.יידחה ערעורה על הסף, לעשות כן

במסגרתה , 2010עניין לנו בשומה בצו שהוצאה למערערת לשנת המס , לגוף הערעור.2

תוספת ההכנסה מקורה באי . ח"ש610,562הוספה למערערת הכנסה חייבת של 

.ין כרטסת הנהלת החשבונות שלההתאמה בין הדוחות הכספיים של המערערת לב

-48657-08מ "ע–יצוין כי הליך הערעור דנן מתנהל במאוחד עם שני ערעורים נוספים .3

שעניינם בשומה שנקבעה לבעלת המניות במערערת ובן זוגה , 49883-01-16מ "וע15

.בהתאמה, 2011-2012ולשנות המס 2010לשנת המס 

- ו על הפקדת ערובה הוא ערעור החברהיובהר כי הערעור במסגרתו מוגשת בקשה ז

שני הערעורים הנוספים . המערערת במסגרתו נקבעה תוספת הכנסה במישור החברה

.עניינם תוספת הכנסה במישור בעלי המניות של המערערת

הצדדיםטענות

http://www.CapiTax.co.il/Attachments/48629-08-15.pdf
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כימלמדיםהמערערתשלעסקאותיהמחזורי, )זובבקשההמבקש(המשיבלטענת.4

כיעולההמערערתשלמ"המעבמחזוריעיוןמ. סקיתעפעילותכלמבצעתלאהיא

תיעודאין2016בשנתגם. 2013-2015השניםבכלח"ש0עלעומדעסקאותיהמחזור

במהלךהמערערתשלהתבטאויותעלהמשיבמצביע, לכךבנוסף. עסקיתלפעילות

ידהלאליהיהולאכלכלייםבקשייםמצויההיאכיללמדבהןישאשר, ההליךניהול

.ערעורהיידחהלו, המשפטהוצאותאתלשלם

עלולשהוא, לוודאותהקרובהברמה, חששקייםכיהמשיבסבור, זהדבריםבמצב

הןוזאת, הערעורשללגופועמדתותתקבללו, שבורהשוקתבפניעצמואתלמצוא

.המשפטהוצאותלענייןוהןבמחלוקתהשנויהמססכוםלעניין

הואסבורשכן, ביותרנמוכיםאלוכיבבקשתוהמשיבמציין, רעורהעסיכויילעניין.5

וביןהכספייםדוחותיהביןלפערביחסענייניהסברכלהציגהלאהמערערתכי

שלמסמכיהעלמבוססתשהשומהרקלאכימטעיםהמשיב. הרשום בספריה

יולפהמערערתשלהבנקחשבוןבדפיספציפיתיעודשקייםאלאעצמה המערערת

של) מ"בעטרופימן(החייביםהלקוחותאחדידיעלשהופקד, ח"ש340,000שלסכום

.במזומןמכןלאחרמידנמשך, המערערת

טענותיהשכןהבקשהאתלדחותישכי, )זובבקשההמשיבה(המערערתטוענת, מנגד.6

תוכללאאםשכן, לערכאותשלההגישהזכותמימושאתלחסוםואיןטובותבערעור 

.לגופןיתבררושטענותיהומבליהסףעליידחהערעורה, הערובהבתשלוםשאתל

תשלוםמחובת, מסוימותבנסיבות, הניתןמהפטורהיקשללמודמנסההמערערת.7

לתביעהביחסמסשומתעלערעורשלהמיוחדהאופיעלמצביעהוכןמשפטאגרת

מסבערעוריהתדיינותהלזכותעדיפותלתתישכיטוענתהמערערת. רגילהאזרחית

.המשיבידיעללושהוצאהמסשומתמפנינדרש המערער להתגונןבמסגרתם

המניותבעלתשלערעוריהעםבמאוחדנשמעזהערעורכיהמערערתטוענתעוד.8

זמןבזבוזאונזקייגרםלא, הערעוריםשלהעובדתיברקעהזהותולאורבמערערת

.ערובההפקדתבלאגםהנדון הערעוריישמעלושיפוטי

הנורמטיביתהמסגרת
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לתשלוםערובההמצאתסוגייתאתמסדירההדיןסדרלתקנות) א(519תקנה.9

לצוות, הדברלונראהאם, רשאיהרשםאוהמשפטבית"כיקובעתוהיאההוצאות

."נתבעשלהוצאותיוכללתשלוםערובהליתןתובעעל

שלהוצאותיותשלוםאתולהבטיחרקסתביעותלמנועהיא519תקנהשלתכליתה.10

; )3.10.2004(ליסטר' ליסטר נ7543/04א "רע(נגדוהתביעהתידחהבאםהנתבע

. ))14.11.13(שירותי בריאות כללית' שרה אבו סעלוק נ5738/13א "רע

מדריכיםכלליםהתוותההפסיקה, עצמהבתקנהקריטריוניםלהעדרלבבשים

. התקנהליישום

לאזןהמשפטביתעל519תקנהלפיערובהלהפקדתבקשהשקילתבעתכי, מקובל

בעלותלזכויותנחשבותאשר, התובעשלהקנייןוזכותלערכאותהגישהזכותבין

א"רע(בדינויזכהלו, המשפטהוצאותאתלקבלהנתבעשלזכותולבין, חוקתיאופי

).  )30.5.2004ׁׂ(איברהיםנעיםבאסלהמנוחעזבון' נישראלמדינת2146/04

, מורכבותו, ההליךסיכוייכגוןנוספיםשיקוליםבחשבוןמביאהמשפטבית, כןכמו

.ההליךבנקיטתהלבתוםומידתהצדדיםמיהות, התביעהבהגשתשיהוי

א בחוק החברות 353מוצאים אנו את סעיף , לתקנות סדר הדין519במקביל לתקנה .11

:שזו לשונו

, ה על ידי חברה או חברת חוץהוגשה לבית משפט תביע"

, רשאי בית המשפט, אשר אחריות בעלי המניות בה מוגבלת

להורות כי החברה תיתן ערובה מספקת , לבקשת הנתבע

ורשאי הוא לעכב את , לתשלום הוצאות הנתבע אם זכה בדין

אלא אם כן סבר כי נסיבות , ההליכים עד שתינתן הערובה

ה או חברת החוץ העניין אינן מצדיקות את חיוב החבר

בערובה או אם החברה הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את 

."הוצאות הנתבע אם יזכה בדין

כלליםכמחילההמשפטביתבפסיקתפורשההחברותלחוקא353סעיףהוראת.12

. ערובהבמתןתובעתחברהשללחיובההקשורבכלמיוחדים

לפיהקיימתשהייתהקהלחזהינה' מיוחדיםכללים'בהכוונהכינדמה"כינקבע

לחזקההרציונל. להוצאותערובה, בקשהלפי, להפקידחייבתמוגבלבעירבוןחברה

כדיהחברהשלהמשפטיתהאישיותמאחוריהסתתרותשלמניעתההינוזו

(לנתבעיםשנגרמוהוצאותבתשלוםמלשאתלהימנע א"רע-בגרוניסהשופט' כב" 
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) 6פסקה, )13.7.2008(זיסר) מוטי(מרדכי' נמ"בעמלונותאואזיסנאות07/10905

).אואזיסנאות: להלן(

חלים גם בערעורי לחוק החברות א 353וסעיף לתקנות סדר הדין 519האם תקנה .13

? מס

לתקנות בית ) א(9לתקנות סדר הדין חלה בערעורי מס לאור תקנה ) א(519תקנה .14

תקנות ערעורים בענייני :להלן(1978-ט"תשל, )ערעורים בענייני מס הכנסה(משפט 

המחילה על ערעור מס את מרבית הוראות תקנות סדר הדין האזרחי ) מס הכנסה

. 519ובכללן את תקנה 

בתי המשפט -ערעורי מסעל א לחוק החברות 353סעיף תחולת עצם והיקף באשר ל.15

ראו סקירה רחבה של הגישות השונות בבתי (המחוזיים נחלקו בפסיקתם בשאלה זו 

' מ נ"פיננסטיק בע621-02-14מ "ע-השופט בורנשטין ב' המחוזיים מפי כבהמשפט 

.)5-6עמודים , )7.12.2014(פקיד שומה פתח תקווה 

הובאה ) 27.12.2015(מ באר שבע"מנהל מע' מ נ"ורדאל בע'ג5013/15א "רעבעניין.16

השופט סולברג קבע כי אין מניעה ' שאלה זו לפתחו של בית המשפט העליון וכב

ואף יש טעם ,גם על ערעורי מסהחברות א לחוק 353רונית להחיל את סעיף עק

"וכך אמר, והיגיון רב בהחלתו מבלי לקבוע מסמרות באשר להיקף תחולתה של : 

סבורני כי יש טעם טוב והיגיון רב בעצם החלת הוראה זו , א לחוק353הוראת סעיף 

ה של החלטת רשות כמו גם על הליכים נוספים שעניינם תקיפ(על ערעורי מס 

ודומה כי בנקודה זו לא ניטשת מחלוקת בין המותבים השונים בבתי ) מנהלית

).13פסקה ("המשפט המחוזיים

תחולת לביןהחברותלחוקא353סעיףתחולת ביןהראויהיחסמה, נשאלת השאלה.17

או חברה (חברה תובעת ן הפקדת ערובה מטעםבענייהדיןסדרלתקנות519תקנה

?)בערעור מס כבענייננומערערת 

) 11.2.2009(מ"בעהפועליםבנק' נמ"בעממוחשבתהנדסהנ.ל10376/07א"רע-ב.18

היוםכינראההדבריםפניעל"כימלצרהשופט' כבקבע) ממוחשבתהנדסה: להלן(

ספציפיחוקהמהווה, ראשיתחקיקהמדברחלקלחוקא353סעיףשלהיותונוכח

, יותרומוקדמתמשנהחקיקתבגדרשהיא, א"לתקסד519תקנהלעומתומאוחר
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שהדבריםככל, א"לתקסד519תקנהעל' גובר'א353סעיףכילקבועשישהרי

).11פסקה" (תובעתחברהשלבעניינהאמורים

א 353שבחינת חובת המערערת להפקיד ערובה תיבחן על פי תנאי סעיף , אפוא, יוצא

.קה להחלתולחוק החברות והכללים שהותוו בפסי

יורהלאהמשפטביתבהתקיימןאשרחלופותשתיקובעהחברותלחוקא353סעיף.19

:ערובההפקדתעל

, הוכיחה כי יהיה לאל ידה לשלם את הוצאות הנתבעהתובעת אם החברה .א

.אם יזכה בדין

אם בית המשפט סבור כי נסיבות העניין אינן מצדיקות את חיוב החברה .ב

.וכנע כי לא תוכל לשלם את הוצאות המשפטאף אם ש, בהפקדת ערובה

א353עיףס, ההליךסיכוייסוגייתנבחנתשם, הדיןסדרלתקנות519תקנהלעומת.20

. זולסוגיה,לכאורה, מתייחסאינוהחברותלחוק

הרשותבמסגרתכי, ממוחשבתהנדסהבענייןקבעהעליוןהמשפטבית, זאתעםיחד

בהתחשב בנסיבות , ערובהבהפקדתהחברהאתלחייבשלאהמשפטלביתהניתנת

(הענייןנסיבות"שארבתוךההליךסיכוייאתגםלבחוןניתן,העניין פסקה, שם" 

למנועהיאערובהבהפקדתהתובעתבחיובהעיקריתשהמטרה, משוםזאת). 12

רלוונטיתההליךסיכויישבחינתכךהנתבעהוצאותתשלוםולהבטיחסרקתביעות

.לתכלית זו

ביתעלהחברות לחוקא353סעיףהוראתביישוםכי,נמצאנו למדיםלעילהאמורמן.21

הבדיקהשלבזהו. החברהשלהכלכלימצבהאת,וראשונהבראש,לשקולהמשפט

כיהוכיחהלאהחברהכיייקבעאםוגםזהבשלבלא תיעצרהבדיקהאולם. הראשון

ולבחוןהשנילשלבלהמשיךהמשפטביתעל, המשפטהוצאותאתלשלםתוכל

אותנ(בערובההחברהחיובאתלהצדיקכדיהענייןבנסיבותישהאםבמסגרתו

).13ה פסק,הנדסה ממוחשבת; 6פסקה , אואזיס

: כגוןבחשבוןלהביאהמשפטביתשעלשוניםשיקוליםישנםהשניהבדיקהבשלב.22

ערובהלשלםרההחבשחיובההנחהאת; הצדדיםשלהנוגדותהחוקתיותהזכויות

א353שבסעיף" כןאםאלא"מהמיליםנלמד(החריגהואוהפטורהכללאתמייצג

להראותהתובעתהחברהכתפיעלרובץשהנטלהעובדהאת, היינו, )החברותלחוק

סיכויישאלתאת; הבוערבהפקדתאותהלחייבמוצדקלאשבגינןהנסיבותמהן
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החברהאתלחייבמוצדקלאבגינןשהנסיבותבחינתבמסגרתהנבחנתההליך

.ואת מידת תום הלב בנקיטת ההליךהבערוב

להוצאותערובהלהפקידהחברהשעלבמסקנההשניהבדיקהשלבמשנסתיים.23

הערובהוסוגגובהאתלבחוןישבמסגרתוהשלישיהבדיקהשלבמגיע, הנתבע

לוונטייםהרהשיקוליםכלאתאף היא ושתאזןמידתיתשתהיהולדאוגהנדרשת

.לעילשהוזכרו

ברקעהניצבותהחוקתיותהזכויותאתעיננולנגדנשיםהבדיקהמשלביאחדבכל

תשלום (ׁהתובעתשלהן,הקנייןוזכותלערכאותהתובעתשלהגישהזכות:הדברים

המשקלאתלתתנצטרךאלוולזכויות, )הוצאות המשפט(הנתבעשלוהןׁ)המס

.כולליםההאינטרסיםבאיזוןהראוי

הענייןבנסיבותהכרעה

מהפקדתהמערערתאתכליללפטורמצדיקותאינןהענייןנסיבותכיסבורהאני.24

מוללעמודעלולהמשיבכיוהחששהקשההכלכלימצבהנוכחבעיקרוזאתערובה

.בדין והערעור כנגדו יידחהיזכהאםשבורהשוקת

חברהבהיותה, המשיבהכי,הסתברותשלגבוההבדרגה,להוכיחהצליחהמבקש.25

. יידחההואאםהערעורהוצאותאתלשלםמאודתתקשה, עסקיתפעילותללא

עמדהלאוכלללהיפרעיהיהניתןמהםכלשהםנכסיםהציגהלאהמערערת, מנגד

לא צורף תצהיר אף (המשפטבהוצאותלשאתתצליחכילהוכיחעליההמוטלבנטל

נילי' נמ"בעתעשיותאויקל544/89א"רע-ב. )תומך לתגובת המערערת לבקשה

הגשתיפהבעיןרואההמחוקקאין"כינקבע647) 1(מד ,מ"בעמתכתמפעלי

, מסתתרת, כספיתיכולתחסרתחברהשהיא, תובעתשבה, ערובהללאתובענה

(הוצאותמתשלוםלהימנעכדישלההמשפטיתהאישיותמאחורי, כביכול פסקה " 

6.(

מנימוקי, וראשונהבראש, ללמודניתןהמערערתשלהקשהיהכלכלמצבהעל.26

מדובר בחברה מפסידה שהותירה "כי6בסעיףהמערערתמציינתשםעצמםהערעור

למערערים חובות במאות אלפי שקלים לנושים כתוצאה . את בעליה עם חובות גדולים

".מקריסת החברה

: ערת את הדברים הבאיםכ המער"אמר ב8.9.2016בדיון קדם משפט שנערך ביום 

640- לא התעשר ב] ס"י-ההערה שלי , בן זוגה של בעלת המניות במערערת[הוא "
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"הוא נמצא בחובות לכל העולם. החברה הפסידה, לא יכול היה להתעשר, ח"אלף ש

). 4- 3שורות 3' עמ', פרוט(

ף לשלם אין ללקוח כס"כ המערערת "אמר ב17.11.2016גם בדיון הנוסף שנערך ביום 

הוא מתקשה לשלם , יכול להיות שאצטרך להשתחרר מייצוג אם לא ישלם לי, לי

). 16-17שורות ,6' עמ' פרוט(" לי

כ המערערת לבית המשפט"אכן פנה ב15.12.2016ביום ,ם אלוובהמשך לדברי

המערערים לא "בקשה זו נומקה בהסבר כי. המערערתמייצוגובקשה לשחררב

טרחה שסוכמו עימם ולא הסדירו את חוב שכר הטרחה עומדים בתנאי שכר ה

.)לבקשה2סעיף ("מ על אף פניות חוזרות ונשנות והארכות שניתנו להם"המגיע לח

הם המערערים בערעורים , אמנם אמירה זו מתייחסת לבעלת המניות ובן זוגה

קל וחומר , אך ברי כי אם אין ביכולתם לשלם עבור ייצוג משפטי, האחרים

.אם תחויב בהןת לא יהיה כדי לשלם את הוצאות המשפטשלמערער

כנסיבה המצדיקה את אי ,גם בקשתה של המערערת להתחשב במצבה הכלכלי

שכן אם אינה יכולה לעמוד בתשלום הערובה , עומדת לה לרועץ,ערובהההפקדת 

?כיצד תעמוד בתשלום הוצאות המשפט של המשיב

. מדת לטובת המערערתאף היא אינה עו–בחינת סיכויי ההליך .27

שומת המס מבוססת על כרטסת הנהלת החשבונות של המערערת עצמה ולא , כאמור

ככל שהיה בידי . ח הושמט מדוחותיה"ש610,562ניתן טעם טוב מדוע סכום של 

. המערערת הסבר של ממש לפער זה חזקה שהייתה מציגה אותו

גם לא ניתן הסבר , תמעבר לכך שלא ניתן הסבר מספק לסתירה במסמכי המערער

) ל"המהווה חלק מהסכום הנ(ח "ש340,000מניח את הדעת ביחס לסכום של 

שהופקד בחשבון הבנק של המערערת על ידי לקוח חייב ונמשך מיד לאחר מכן 

).  22-25שורות2'עמ, 8.9.2016מיום ' פרוט(במזומן 

. אינני מקבלת את טענותיה האחרות של המערערת, כמו כן.28

מקבלת שיש להקל ביישום הכללים המנחים בהפקדת ערובה כאשר מדובר אינני.29

. בערעורי מס לעומת תביעה אזרחית רגילה

גם א לחוק החברות 353בית המשפט העליון כבר קבע כי יש תחולה לסעיף , כאמור

). 16לעיל פסקה,ורדאל'געניין (בערעור מס 

ת הליכי השומה וההשגה למערערת ניתנה שעתה בפני המשיב במסגר, מעבר לכך

כך שאין לקבל את ,בצוהוצאה לה שומת מס -ונדחו -טענותיהולאחר שנשמעו 
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דין המערערת בערעור מס , כמו כן.מפני השומה" להתגונן"טענתה שהיא נאלצת 

כדין תובע במשפט אזרחי ומוטלים עליה נטלי הראיה וההוכחה בדומה לתביעה 

.)ם בענייני מס הכנסהלתקנות ערעורי) ב(9תקנה (רגילה

2007-ז"תשס, )אגרות(תקנות בתי המשפט מהמערערת טוענת כי יש להקיש לענייננו .30

המעניקות פטור מתשלום אגרה לבעל דין שאין ידו משגת )תקנות האגרות: להלן(

). לתקנות האגרות14סעיף (לשלמה 

. אין בידי לקבל טענה זו

המשפט נועדה לסייע במימון פעילות אגרת בית . מדובר בתכליות שונות, ראשית

, ואילו תכלית הערובה היא הגנה על הנתבעולמנוע תביעות סרק מערכת בתי המשפט 

על ההוצאות פן יעמוד בפני שוקת שבורה בסוף ההליך מבלי היכולת לקבל שיפוי 

עשוי של התובע בעוד שהעדר יכולת כלכלית . בניהול התביעהשהשקיע המשאבים ו

מתשלום אותולפטור כדיאין בו, ת בית משפטטור מתשלום אגרלהוות עילה לפ

ועשוי להוות עילה לחיובהעדר יכולת כלכלית של התובע . להיפך. הוצאות הנתבע

.כתנאי להמשך ההליך, בהפקדת ערובה על מנת להבטיח תשלום ההוצאות

ה לתקנות האגרות מותנה בקיומה של עילת תביע) ג(14פטור לפי סעיף הגם ,שנית

(יכולת כלכליתולא רק בהעדר( כנסת ישראל' גורנשטיין נ4934/14ץ "וראו בג) 

פטורים , פטור מתשלום אגרת בית משפטהכי בבחינת מתן , כך שאין לומר)) 11.4.13(

. בדומה לזה הקיים בענייננו, אנו מלבצע איזון אינטרסים

אבים בניהול  אף אינני מקבלת את טענת המערערת כי לא ייגרם בזבוז זמן ומש.31

לגביהם אין דרישה (שני הערעורים האחרים עם הערעור דכאן לאור איחוד הדיון בו 

ערעור זה עניינו בייחוס הכנסה במישור החברה המערערת ואילו ). להפקדת ערובה

למרות . אחרים עניינם בייחוס הכנסה לבעלי המניות של המערערתההערעורים 

על כל משפט נפרדשל י עצמו ויצריך ניהול כל ערעור עומד בפנ, ההקשר העובדתי

).  563' עמ) 2015, 12מהדורה (סוגיות בסדר דין אזרחי , אורי גורן(הכרוך בכך

הערובהגובה

חיובהאתהמצדיקההחזקהאתלחלוטיןסתרהלאהמערערתכימשקבעתי.32

הנותר,בערובהלחייבהצודקבלתיזהיהיהכיבפנייהוכחומשלאערובהבהפקדת

.תבה תחויב המערערהערובהגובהשאלתעדייןפתוחה
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והזכויותהרלוונטייםהשיקוליםבחשבוןיבואוהערובהוגובהסוגבשאלתגם.33

שלהקנייןוזכותהמערערתשללערכאותהגישהזכות, הצדדיםשלהחוקתיות

.לשלילתןתביאולאמידתיתתהאבהןשהפגיעהכך, והמשיבהמערערת

ערךמס' נמ"בעסקיוריטיאןיו2598-04-16מ"עבענייןהחלטתיבשציינתיכפי

במערכת שיקוליו של בית המשפט ": )27.7.2016(ים- בתאזורימשרדמוסף

שומה עליו לדאוג כי תהא מידתית ותאזן את כלל השיקולים , בקביעת גובה הערבות

ערערת על על בית המשפט לגלות זהירות ולהימנע מהכבדת יתר על המ. הרלבנטיים

על בית המשפט לתת משקל , מנגד. מנת שלא למנוע ממנה את יומה בבית המשפט

לנהל את עניינו בבית המשפט באופן , שנגרר להליך הערעור, לזכותו של המשיב

יעיל ומבלי להשחית זמן ומאמצים לריק על חשבון תיקים נוספים הממתינים 

).18פסקה ("לטיפולו

הכלכלימצבהאני נותנת ביטוי להערבותגובהתבקביעהנדרשהאיזוןבמסגרת.34

לתתמוצאתגםאך,כמוסבר לעיל, מטעמההערעורסיכויילוהמערערתשלהקשה

. כך שלא תישלל ממנה לחלוטיןלערכאות שלההגישהלזכותראוי משקל

אתלהעמידמחליטהאני, שבפנינוהחוקתיותהזכויותחשיבותונוכח, זהבאיזון.35

. ח"ש12,000שלסךעלהערובהשיעור

לאאם. המערערתבידיזמיניםכספייםאמצעיםאיןאםגםהשגהברהינוזהסכום

לערעוראיןלשיטתהשגםלהראותבכךויהיהיתכןזהסכוםאפילולהשיגתוכל

. לסמוךמהעלמטעמה

דברשלסיכומו

ביתפתקובתפקידוהמערערתמתקבלתהוצאותלהבטחתערובהלהפקדתהבקשה.36

ח"ש12,000שלסכום, המשיבלטובתצמודהבנקאיתבערבותאובמזומן, המשפט

.1.2.2017ליוםעדוזאת

.נוספתבהחלטהצורךללאהערעוריימחק, כאמורהסכוםיופקדלא

.גופובערעורההוצאותבפסיקתבחשבוןיילקחוזההליךבגיןהמשפטהוצאות

.בהעדר הצדדים, 2016דצמבר 20, ז"כסלו תשע' כ,  היוםנהנית
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