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תביעה לפי תקנה 2א
תביעה לפי תקנה 3
תביעה אחרת
תובענה ייצוגית
חלקה הראשון של האגרה בתובענה
ייצוגית לפי תקנה 5א(א)()1
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(לאחר קבלת רשות) או דיון נוסף (לאחר קבלת
העתירה לדיון נוסף)

.56
.55
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