
 

 מאסטר גירסאת 1 עמוד

 

 נמכרו המכשירים .םיסלולארי פון-קיי מכשירי 10 (""החברה )להלן בע"מ ""התפוח חברת מכרה 1.7.2018 ביום .1

 של לתקופה מספקת שהחברה מכיוון המועד. באותו במזומן שולמוש מכשיר כל עבור ח"ש 800 -ל בתמורה ללקוח

 ש"ח 500 -ב מכירה החברה מוכרת, שהיא מכשיר כל עבור תשלום תוספת ללא עתידיים תוכנה דרוגייש שנים שלוש

 בגין ,המכירה ממועד שנים 3 פני על מכשיר, כל עבור הנותרים ש"ח 300 -ב ואילו המכירה במועד מכשיר כל עבור

 . 40% הינו החברה של הגולמי הרווח שיעור כי וחיהנ עתידיים. תוכנה דרוגיש שירותי

 של השנתיים הכספיים הדוחות על ןפו-הקיי מכשירי מכירת עיסקת של להשפעה המתייחסות טענות חמש לפניכם

 :31.12.2018 ביום שמסתיימת לשנה החברה

I שינוי. ללא יישאר החברה של העצמי ההון  

II ש"ח. 2,500 -ב יגדל נדחות הכנסות סעיף 

II

I 

  ש"ח. 3,000 -ב יגדל נדחות הכנסות סעיף

I

V 

  ש"ח. 5,000 -ב יגדל החברה של ההכנסות סך

V ש"ח. 8,000 -ב יגדל החברה של ההכנסות סך  

 נכונה/ות? הנ"ל מהטענות איזו/אילו

 

א

. 

 .בלבד II טענה

 .בלבד III טענה .ב

 .בלבד V טענה .ג

 .בלבד V -ו I טענות .ד

ה

. 

 IV -ו III טענות

  .בלבד

 

 מכרה 30.4.2018 ביום קפה. קפסולות של ומכירה בייצור מתמחה )"החברה" )להלן: בע"מ "סטרים "קפה חברת .2

 )המכונה מועד באותו במזומן התקבלו אשר ,ש"ח 21,000 -ל בתמורה קפסולות לייצור המשמשת מכונה החברה

 של בעלות 1.1.2015 ביום החברה ידי-על נרכשה המכונה החברה(. של הכספיים בדוחותיה קבוע כרכוש מסווגת

 מפחיתה החברה זו. תקופה בתום שייר ערך ללא זה, ממועד שנים 6 של שימושיים חיים אורך עם ,ש"ח 54,000

 הישר. הקו בשיטת דומים קבוע רכוש פרטי

 הדוחות על - 2018 בשנת ומכירתה הפחתתה, המכונה, החזקת של להשפעה המתייחסות טענות חמש לפניכם

 :31.12.2018 ביום שמסתיימת לשנה החברה של השנתיים הכספיים

I ש"ח. 3,000 -ב קטן החברה של הנקי הרווח סך  

II ש"ח. 24,000 -ב קטן החברה של הקבוע הרכוש סך  

III ש"ח. 27,000 -ב קטן החברה של הקבוע הרכוש סך  

IV שינוי. ללא נשאר החברה של שוטפת מפעילות המזומנים תזרימי סך  

V ש"ח. 21,000 -ב גדל החברה של השקעה מפעילות המזומנים תזרימי סך  

 נכונה/ות? הנ"ל מהטענות איזו/אילו
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 מאסטר גירסאת 2 עמוד

 

 

א

. 

 V-ו IV ,II ,I טענות

 .בלבד

 .בלבד V -ו III ,I טענות .ב

 .בלבד V -ו III טענות .ג

 .בלבד IV -ו II טענות .ד

ה

. 

 V -ו IV ,III טענות

  .בלבד

 

 אשר ,ש"ח 15,000 של בסכום דיבידנד חלוקת על "החברה"( )להלן: בע"מ ""הנדיב חברת הכריזה 1.5.2017 ביום .3

  .2.2.2018 ביום יחולק

 החברה של הכספיים הדוחות על הדיבידנד של והחלוקה ההכרזה של להשפעה המתייחסות טענות ארבע להלן

 :31.12.2018 ביום שהסתיימה השנה במהלך

I ש"ח. 15,000 -ב יקטן החברה של הנקי הרווח סך 

II ש"ח. 15,000 -ב יקטנו החברה של מימון מפעילות המזומנים תזרימי סך 

II

I 

  ש"ח. 15,000 -ב יקטנו החברה של ההתחייבויות סך

I

V 

  ש"ח. 15,000 -ב יקטן החברה של ההון סך

 נכונה/ות? הנ"ל מהטענות איזו/אילו

 

א

. 

 .בלבד II -ו I טענות

 IV -ו III ,I טענות .ב

 .בלבד

 .בלבד III טענה .ג

 .בלבד III -ו II טענות .ד

ה

. 

 .שגויות הטענות כל

 

 

 חברת של הכספיים בדוחות עודפים יתרת סעיף על שונות סקאותיע של להשפעה המתייחסות טענות ארבע להלן .4

 :31.12.2018 ביום שהסתיימה השנה במהלך "החברה"( )להלן: בע"מ "אירועים "גני
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I ליום החברה של העודפים יתרת את תקטין 2018 במהלך ש"ח 3,500 של בסכום דיבידנד של הכרזה 

31.12.2018. 

II 31.12.2018 ליום החברה של העודפים יתרת את יקטינו 2018 בשנת ש"ח 50,000 של בסכום פחת הוצאות. 

II

I 

 של העודפים יתרת את תגדיל ניהמ לכל ש"ח 3.5 תמורת אחת כל נקוב ערך ש"ח 1 מניות 1,000 של הנפקה

  .2018 במהלך החברה

I

V 

 יתרת את תגדיל 15.1.2019 ביום ללקוח יסופק אשר מלאי בעבור 1.12.2018 ביום ש"ח 500 של סכום קבלת

 .31.12.2018 ליום נכון החברה, של העודפים

 נכונה/ות? הנ"ל מהטענות איזו/אילו

 

א

. 

 .בלבד II טענה

 .בלבד II -ו I טענות .ב

 III -ו II טענות .ג

 .בלבד

 IV -ו I טענות .ד

 .בלבד

ה

. 

 IV -ו II טענות

  .בלבד

 

 7-5 לשאלות נתונים

 ביום שריפות. וכיבוי גבוהים מעצים חתולים הצלת בשירותי עוסקת "החברה"( )להלן בע"מ "הכבאי סביב "סמי חברת

 9 הינו כבאית כל של השימושיים החיים אורך רכישתן, ממועד כבאית. לכל זהה בעלות ,כבאיות 7 החברה רכשה 1.1.2013

 תקופה בתום ש"ח 30,000 של בסכום רשיי ערך כבאית לכל כאשר הישר, הקו בשיטת האל כבאיות מפחיתה והחברה שנים

 בגין הון רווח רשמה החברה ח.ש" 125,000 של כולל לסכום בתמורה כבאיות שתי החברה מכרה 30.9.2019 ביום בנוסף, זו.

 נוספות. כבאיות אין החברה בבעלות לעיל, זכרותוהמ הכבאיות למעט ש"ח. 25,000 של כולל בסכום הכבאיות שתי מכירת

 

 מועד? באותו החברה שבבעלות כבאיותה כל של 31.12.2019 ליום המופחתת העלות מהי .5

 

א

. 

 .ח"ש 236,000 -מ פחות

 239,000 -ל 236,001 בין .ב

 .ח"ש

 242,000 -ל 239,001 בין .ג

 .ח"ש

 245,000 -ל 242,001 בין .ד

 .ח"ש
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ה

. 

 .ח"ש 245,001 -מ יותר

 

 

 ?31.12.2019 ביום שהסתיימה בשנה הכבאיות בגין החברה של הפחת הוצאות סך מהן .6

 

א

. 

 .ח"ש 50,000 -מ פחות

 53,000 -ל 50,001 בין .ב

 .ח"ש

 56,000 -ל 53,001 בין .ג

 .ח"ש

 59,000 -ל 56,001 בין .ד

 ח"ש

ה

. 

 .ח"ש 59,001 -מ יותר

 

 

 החברה של הכספיים הדוחות על הכבאיות שתי מכירת סקתיע של ורק ךא להשפעה המתייחסות טענות חמש להלן .7

 :31.12.2019 ביום שהסתיימה בשנה

I תגדל. במאזן החברה של העודפים יתרת  

II ש"ח. 25,000 -ב יגדל החברה של שוטפת מפעילות המזומנים תזרימי סך  

II

I 

  ש"ח. 100,000 -ב יגדל החברה של השקעה מפעילות המזומנים תזרימי סך

I

V 

  שינוי. ללא יישאר החברה של שוטפת מפעילות המזומנים תזרימי סך

V יגדל. התחייבויותיה לסך החברה של הנכסים סך בין היחס 

 נכונה/ות? הנ"ל מהטענות אילואיזו/

 

א

. 

 .בלבד III -ו II ,I טענות

 .בלבד V -ו I טענות .ב

 .בלבד III -ו II טענות .ג

 V -ו IV ,III ,I טענות .ד

 .בלבד

ה

. 

 .בלבד V -ו IV ,I טענות
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 9-8 לשאלות נתונים

  שחקים. לגורדי חלונות במכירת עוסקת בע"מ החלונות" "זגג תחבר

  :31.12.2019 -ו 31.12.2018 לימים החברה של המאזנים מתוך נתונים להלן

 )ש"ח( 31.12.2019 ליום מאזן )ש"ח( 31.12.2018 ליום מאזן 

 85,000 130,000 חלונות מלאי

 26,000 38,000 לשלם ביטוח הוצאות

 190,000 230,000 לקוחות

 48,000 64,000  חלונות מכירת בגין נדחות הכנסות

 ביטוח. בגין במזומן ח"ש 24,000 ושילמה במזומן ח"ש 32,000 בסך מלאי החברה קנתה 2019 שנת במהלך כי ידוע כן, כמו

 שתושלם חלונות לספק עתידית מכירה חשבון על במזומן ש"ח 32,000 החברה קיבלה 2019 שנת במהלך כי ידוע כן, כמו

  לקוחות. תיתר בגין במזומן נוספים ש"ח 40,000 וכן ,2020 בשנת

 

 השנה במהלך בלבד הביטוח בהוצאות ומהכרה במלאי מהשינוי כתוצאה החברה של הנקי הרווח יקטן בכמה .8

 ?31.12.2019 ביום שהסתיימה

 

א

. 

 .ח"ש 82,000 -מ בפחות

 84,000 -ל 82,001 בין .ב

 .ח"ש

 86,000 -ל 84,001 בין .ג

 .ח"ש

 88,000 -ל 86,001 בין .ד

 .ח"ש

ה

. 

 .ח"ש 88,001 -מ ביותר

 

 

 ביום שהסתיימה בשנה חלונות מאספקת בהכנסות החברה מהכרת כתוצאה החברה הכנסות ויגדל בכמה .9

 בלבד? 31.12.2019

 

א

. 

 .ח"ש 43,500 -מ בפחות

 45,500 -ל 43,501 בין .ב

 .ח"ש

 47,500 -ל 45,501 בין .ג

 .ח"ש

 49,500 -ל 47,501 בין .ד

 ח"ש
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ה

. 

 .ח"ש 49,501 -מ ביותר

 

 

 חברת של שוטפת מפעילות המזומנים תזרימי על שונות חשבונאיות תנועות של להשפעה באשר טענות שלוש להלן .10

  :בע"מ ""יאללה

I בחברת השקעה בגין דיבידנד מקבלת כתוצאה לגדול יכולים החברה של שוטפת מפעילות המזומנים תזרימי 

 "בלאגן".

II מעלותו הגבוה בסכום קבוע רכוש של ממכירה כתוצאה יגדלו החברה של שוטפת מפעילות המזומנים תזרימי 

  המכירה. במועד המופחתת

III מלאי. ערך ירידת בגין בהפסד מהכרה כתוצאה יקטנו החברה של שוטפת מפעילות המזומנים תזרימי 

 נכונה/ות? הנ"ל מהטענות איזו/אילו

 

א

. 

 .בלבד I טענה

 .בלבד II טענה .ב

 .בלבד III טענה .ג

 .הטענות כל .ד

ה

. 

 הטענות כל

  .שגויות

 

 12-11 לשאלות נתונים

 החברה קנתה 1.1.2018 ביום ישראל. בצפון בשדותיה פיסטוקים מגדלת "החברה"( )להלן בע"מ "פיסטוק "מר חברת

 ללא הישר, הקו בשיטת שנים 3 פני על מופחתת המכונה ח."ש 1,200 של בעלות פיסטוקים, הקוטפת חדשה מכונה במזומן

 ש"ח. 1,200 של בסכום מועד באותו הלוואה החברה לקחה המכונה, רכישת את לממן מנת על זו. תקופה בתום שייר ערך

 תוחזר ההלוואה קרן כן, כמו שנה. כל של לינואר 1 -ב לשנה אחת המשולמת 5% בשיעור שנתית ריבית נושאת ההלוואה

 -ל בתמורה המכונה את החברה מכרה 1.10.2018 ביום בנוסף, (.1.1.2021 ביום )קרי, הריבית של השלישי תשלוםה בעת

 מועד. באותו במזומן התקבלו אשר ש"ח 1,250

 

 סך על ,בגינה הריבית ותשלומי ההלוואה לקיחת של וכן המכונה של המכירהו ההפחתה הרכישה, השפעת מהי .11

 ?31.12.2018 ביום שהסתיימה לשנה ,החברה של העודפים ויתרת הנצבר, הפחת יתרת הנכסים,

 

א

. 

 העודפים יתרת ,תגדל הנצבר הפחת יתרת ,יגדל החברה של הנכסים סך

 .תקטן

 העודפים יתרת ,תשתנה לא הנצבר הפחת יתרת ,יגדל החברה של הנכסים סך .ב

 .תקטן
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 יתרת ,תשתנה לא הנצבר הפחת יתרת ,יקטן החברה של הנכסים סך .ג

 .תגדל העודפים

 העודפים יתרת ,תשתנה לא הנצבר הפחת יתרת ,יגדל החברה של הנכסים סך .ד

 .תגדל

ה

. 

 .שגויות האחרות התשובות כל

 

 

 היחס על ,בגינה הריבית ותשלומי ההלוואה לקיחת של וכן המכונה של המכירהו ההפחתה הרכישה, השפעת מהי .12

 ?31.12.2018 ביום שהסתיימה לשנה ה,של שוטפת מפעילות המזומנים תזרימיל החברה של הנקי הרווח בין

 

א

. 

 .החברה של שוטפת מפעילות המזומנים לתזרים שווה החברה של הנקי הרווח

 50 של בסכום החברה של שוטפת מפעילות המזומנים מתזרים גדול החברה של הנקי הרווח .ב

 .ח"ש

 10 של בסכום החברה של שוטפת מפעילות המזומנים מתזרים קטן החברה של הנקי הרווח .ג

 .ח"ש

 -מ הגבוה בסכום החברה של שוטפת מפעילות המזומנים מתזרים גדול החברה של הנקי הרווח .ד

 .ח"ש 51

ה

. 

 -מ הגבוה בסכום החברה של שוטפת מפעילות המזומנים מתזרים קטן החברה של הנקי הרווח

  .ח"ש 11

 

 .אביב-בתל ערך לניירות בבורסה נסחרת "החברה"( )להלן: בע"מ ""סיפתח הנעליים חנות .13

 שהסתיימה בשנה ,החברה של הכספיים הדוחות על שונות סקאותיע של להשפעה המתייחסות טענות ארבע להלן

 :31.12.2018 ביום

I 2019 בשנת יסופקו אשר נעליים בעבור שהתקבל 2018 בשנת ש"ח 250 של בסכום לקוח של מראש תשלום 

 .31.12.2018 ליום החברה של מימון מפעילות המזומנים תזרים את יגדיל

II 31.12.2018 ליום החברה של העודפים יתרת את יקטין 2018 בשנת מלאי ערך מירידת הפסד. 

III 31.12.2018 ליום ההחבר של ההון את תקטין 2018 בשנת בבורסה החברה של מניותיה של עצמית רכישה. 

IV המזומנים תזרימי את תשנה לא ש"ח 100 של בסכום 2019 בשנת דיבידנד של חלוקה על 2018 בשנת הכרזה 

 .2018 לשנת החברה של מימון מפעילות

 נכונה/ות? הנ"ל מהטענות איזו/אילו

 

א

. 

 III -ו II ,I טענות

 .בלבד

 בלבד III -ו I טענות .ב

 .בלבד IV -ו II טענות .ג
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 IV -ו III ,II טענות .ד

 .בלבד

ה

. 

 .הטענות כל

 

 

 15-14 לשאלות נתונים

 פקס מכשירי 30 של שנתי שכירות חוזה על "החברה"( )להלן: בע"מ "פיננסים "יואב חברת חתמה 1.9.2018 ביום

 השנתיים השכירות מדמי 25% במזומן החברה שילמה מועד באותו .31.8.2019 ליום ועד 1.9.2018 שבין לתקופה למשרדיה

 ביום השכירות, תקופת בתום החברה תשלם ש"ח( 11,250) הסכום יתרת את ש"ח(. 3,750 )קרי, ש"ח 15,000 של בסכום

31.8.2019. 

 

 שמסתיימת לשנה החברה של השנתיים הכספיים הדוחות על זה הסכם של להשפעה המתייחסות טענות ארבע לפניכם .14

 :31.12.2018 ביום

I שינוי. ללא תישאר 31.12.2018 ליום החברה של מראש הוצאות יתרת  

II שינוי. ללא תישאר 31.12.2018 ליום החברה של לשלם הוצאות יתרת  

III ש"ח. 1,250 של בסכום תגדל 31.12.2018 ליום החברה של לשלם הוצאות יתרת  

IV ש"ח. 5,000 של בסכום יקטן שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי סך 

 נכונה/ות? הנ"ל מהטענות איזו/אילו

 

א

. 

 .בלבד II -ו I טענות

 III -ו I טענות .ב

 .בלבד

 IV -ו II טענות .ג

 .בלבד

 IV -ו I טענות .ד

 .בלבד

ה

. 

 .שגויות הטענות כל

 

 

 שהסתיימה לשנה החברה של הכספיים הדוחות על השכירות הסכם של להשפעה המתייחסות טענות ארבע לפניכם .15

 :31.12.2019 ביום

I שינוי. ללא יישארו 31.12.2019 ביום שהסתיימה לשנה החברה של השכירות הוצאות 

II ש"ח. 11,250 של בסכום יגדלו 31.12.2019 ביום שהסתיימה לשנה החברה של השכירות הוצאות  

III שינוי. ללא תישאר 31.12.2019 ליום החברה של לשלם הוצאות יתרת 

IV ש"ח. 1,250 של בסכום תקטן 31.12.2019 ליום החברה של לשלם הוצאות יתרת 
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 מאסטר גירסאת 9 עמוד

 

 נכונה/ות? הנ"ל מהטענות איזו/אילו

 

א

. 

 .בלבד I טענה

 .בלבד II טענה .ב

 .בלבד III טענה .ג

 .בלבד IV טענה .ד

ה

. 

 הטענות כל

  .שגויות

 

 4 בנות מניות 150,000 של רשום הון בעלת הינה "החברה"( )להלן: בע"מ "בכרמל "תוסס הקלים המשקאות חברת .16

 השווי למניה. ש"ח 6 של שווי לפי בלבד החברה ממניות 80,000 הונפקו 31.12.2018 ליום עד אחת. כל ע.נ. ש"ח

 למניה. ש"ח 5 הינו 31.12.2018 ליום מניה כל של ההוגן

 :31.12.2018 ליום מסוימות הון יתרות על לעיל עיםהאירו של להשפעה המתייחסות טענות שלוש להלן

I ש"ח. 300,000 הינה 31.12.2018 ביום החברה של הכספי המצב על בדוח המניות על הפרמיה 

II ש"ח. 80,000 הינה 31.12.2018 ביום החברה של הכספי המצב על בדוח המניות על הפרמיה 

III ש"ח. 600,000 הינה 31.12.2018 ביום החברה של הכספי המצב על בדוח הרגילות המניות הון יתרת  

 נכונה/ות? הנ"ל מהטענות איזו/אילו

 

א

. 

 .בלבד I טענה

 .בלבד II טענה .ב

 .בלבד III טענה .ג

 III-ו II טענות .ד

 .בלבד

ה

. 

 הטענות כל

  .שגויות

 

 בבורסה נסחרים אינם שלה הערך ניירות אשר פרטית בבעלות חברה הינה "החברה"( )להלן: בע"מ ""פרטיות חברת .17

 מציגה החברה .פיננסיות מידה באמות עמידה לצורך כספיים דוחות להציג נדרשת אינה היאו כלשהי ערך לניירות

 דוחות הצגת בילג ויכוח התעורר בחברה .(IFRS) בינלאומים ודיווח חשבונאות לתקני בהתאם כספיים דוחות

 :הבאות הטענות שלוש והועלו פרטית, חברה היותה בשל מסוימים וגילויים החברה של כספיים

I רבעוניים כספיים דוחות להציג מחוייבת אינה אך שנתיים, כספיים דוחות להציג נדרשת החברה. 

II החברה. למנכ"ל הוענק אשר מניות מבוסס תשלום בגין שכר בהוצאות להכיר נדרשת אינה החברה 

III בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם מחדש ההערכה מודל לפי קבוע רכוש פרטי למדוד לבחור יכולה החברה 

16. 
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 מאסטר גירסאת 10 עמוד

 

 נכונה/ות? מהטענות איזו/אילו

 

א

. 

 .בלבד I טענה

 .בלבד II טענה .ב

 .בלבד III טענה .ג

 II -ו I טענות .ד

 .בלבד

ה

. 

 III-ו I טענות

  .בלבד

 

 תמורת החברה הנהלת לשימוש משרדים בניין 1.1.2018 ביום רכשה "החברה"( )להלן: בע"מ ""הנהלה חברת .18

 שנים 8 מידי יוחלף הבניין גג כי צופה החברה שנים. 20 הינו המבנה של השימושיים החיים אורך ש"ח. 500,000

 את תצבע החברה כן, כמוו ש"ח, 70,000 של בעלות שנים 5 מידי יוחלפו הבניין מעליות ש"ח, 120,000 של בעלות

 .השוטפת הבניין מתחזוקת חלק הינה הבניין קירות )צביעת ש"ח 5,000 של בעלות שנתיים מידי הבניין קירות

 הינו המשרדים בניין של השייר ערך כי הניחו .המופחתת העלות לשיטת בהתאם קבוע רכוש פרטי מודדת החברה

0. 

 שהסתיימה בשנה המשרדים בניין בגין החברה תכיר אותו הפחת מהו ,16 בינלאומי חשבואות תקן להוראות בהתאם

 ?31.12.2018 ביום

 

א

. 

25,000 

 .ח"ש

 34,000 .ב

 .ח"ש

 35,500 .ג

 .ח"ש

 44,500 .ד

 .ח"ש

ה

. 

46,750 

  .ח"ש

 

 :חברה של נכסים חמישה להלן .19
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הערה לשאלה 18: נבחן אפשרות לערער על שאלה זובהתאם לתשובה שתקבל רשות ני"ע 
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 מאסטר גירסאת 11 עמוד

 

I החברה של הלקוחות יתרת. 

II עסקים. צירוף מעיסקת כחלק ג' מצד שנרכשה לקוחות יתרת 

III עסקים. צירוף מעיסקת כחלק עדיפים בתנאים שנרכשה ייצור מפעל של תפעולית חכירה 

IV מהבנק יתר משיכת. 

V ג'. מצד שנרכש פטנט 

 של מוחשיים בלתי כנכסים מסווגים לעיל הנכסים מן איזה/אילו ,38 מספר בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם

 החברה?

 

א

. 

 .בלבד I נכס

 .בלבד II נכס .ב

 .בלבד V -ו IV נכסים .ג

 .בלבד V -ו III נכסים .ד

ה

. 

 IV -ו III ,I נכסים

  .בלבד

 

 נכונה? הבאות מהטענות איזו ,33 מספר בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם .20

 

א

. 

 .הדיווח תקופת בסוף החברה של המונפקות הרגילות המניות מספר הינו למניה הבסיסי הרווח בחישוב המכנה

 שהוכרו רווחים לרבות ,קרי) החברה של הכולל הרווח על בהתבסס מחושב למניה והמדולל הבסיסי הרווח .ב

 (.למכירה זמינים ערך מניירות הון קרן ,למשל כמו ,החברה של ההון בקרנות

 למניה והמדולל הבסיסי הרווח חישוב לפני הנקי הרווח מיתרת יופחתו השנה במהלך וחולקו שהוכרזו דיבידנדים .ג

 .לשנה הכולל מהרווח גבוהים הינם אם רק

 .נכונות האחרות הטענות כל .ד

ה

. 

 .שגויות האחרות הטענות כל
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