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והיטל משווה .עותק מהממצאים יימסר גם לצדדים להליך אשר יוכלו להעלות טענותיהם
בפני הוועדה המייעצת ,בטרם זו תעביר לשר הכלכלה את מס קנותיה והמלצותיה.

בג"ץ דחה את בקשת המדינה להקדים את שמיעת
העתירות בעניין יצוא הגז

עורכי הדין אביגדור דורות ועדי רבן ממשרד איתן מהולל ושדות מייצגים הן את היצרנים
האיטלקים והן את היבואנים ,הרוכשים את היריעות מהאיטל קים.
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