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הוביל לחתימת הסכם ב־  2007תביעה נגד משרד
גישור ,אשר
על כך בשלבזה״.
באר יעקב נגד משרד הביטחון,
פשרה ביחס להיטל הביובבלבד,
הביטחון .במשך שנים אחדות עמד

