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 (:נקודות 18) 6 מספר שאלה

"( הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לנירות ערך בתל אביב. החברה, דרך החברהחברת "סוטס בע"מ" )להלן: "
עוסקת במתן שירותי ייעוץ משפטיים בתחומים שונים. להלן נתונים  "(הקבוצההחברות המוחזקות על ידה, )להלן: "

 :2015 בדצמבר 31אודות חברות הקבוצה ליום 
 

מועד רכישה /  חברה
 הקמה

חברה 
 מחזיקה

אחוז 
 החזקה

 נתון  תחום הפעילות

 1 מטה - - 01/01/2002 סוטס
 2 ייעוץ בתחום המיסוי הישראלי 100% סוטס 31/12/2014 רוס

 3 ייעוץ בתחום המיזוגים והרכישות 100% סוטס 01/01/2015 הארדמן
 
 

 :נוספים נתונים

 חטיבות)להלן: " חטיבת משאבי האנושו הקבוצה במסגרתו פועלות חטיבת הכספיםהחברה מפעילה את מטה  .1
 (.5חטיבות המטה משרתות את חברות הקבוצה בלבד )ראו נתון נוסף  "(.המטה

 חברת רוס הוקמה על ידי החברה. .2

מעודף עלות זה  75%ש"ח.  200,000 -חברת הארדמן נרכשה על ידי החברה. עודף העלות שנוצר ברכישה זו הסתכם ב .3
אורך חייו השימושיים של מבנה המשרדים  והיתרה נזקפה למוניטין. עושה שימוש יוחס למבנה משרדים בו הארדמן

 והוא מופחת בשיטת הקו הישר. שנים )הנח כי מרכיב הקרקע זניח( 25 -למועד הרכישה הוערך ב

במרץ  31 -ה מדינת ישראל עם מדינות שונות, רכשה רוס, ביוםחתמה לאחרונה  ןבשל גידול במספר אמנות המס עליה .4
, תמורת בינלאומיהממניותיה הרגילות של חברת ספקטור, חברה המתמחה בייעוץ בתחום המיסוי  50%, 2016

אשר שולט בה ממועד  ,. מניות ספקטור נרכשו על ידי רוס ממר כהן, שהינו בעל המניות היחיד בספקטורש"ח 600,000
ש"ח שמקורן בשירותי ייעוץ  20,000, התהוו לרוס עלויות רכישה בגובה במסגרת הרכישה. 2014שנת הקמתה ב

  .ד.(.8)ראו נתון נוסף  שהעניקה לה הארדמן
הנח כי מר כהן לא מכר את  ש"ח ויוחס כולו למוניטין. 30,000 -הסתכם בבראיית רוס עודף העלות שנוצר ברכישה זו 

 .2016ד לתום שנת מניותיו הנוספות בספקטור ע

 

חברת  פעילותאת  2016בדצמבר  30 -ה בריהוט במשרדי חברות הקבוצה, רכשה החברה ביוםמשמעותי ר וחסבשל מ .5
פירסון, חברה המתמחה בייצור ריהוט משרדי. בכוונת החברה למכור את מלאי הריהוט שתייצר לחברות הקבוצה 

 בלבד. 
ש"ח. להלן נתונים מתוך הדוח על המצב הכספי  900,000 -הסתכמה ב ששולמה בעבור רכישת פירסוןבמזומן התמורה 

 :2016בדצמבר  30 -ה של פירסון ליום
 

 נוסף נתון הערך בספרי פירסון סעיף

 - 150,000 מזומן

 .א.5 300,000 מלאי

 - 250,000 לקוחות וחייבים

 .ב.5 100,000 רכוש קבוע, נטו

 - (200,000) ספקים וזכאים

 - (100,000) ופרמיההון מניות 

 - (500,000) עודפים
 

למועד רכישת פירסון תאם שווים ההוגן של הנכסים וההתחייבויות המזוהים של פירסון את ערכם בספרים, פרט 
 לאמור להלן:

 . ח"ש 500,000 -ב המלאי של ההוגן שוויו הוערך, פירסון רכישת למועד .א
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 .ח"ש 200,000 -ב הקבוע הרכוש של ההוגן שוויו הוערך, פירסון רכישת למועד .ב

 ועד 2000 ביולי 1 -ה מיום החל תפעולית בחכירה שלה רהיטיםה יצור מפעל את המשמש מבנה חוכרת פירסון .ג
 זהים מבנים. בחודש ח"ש 10,000 בגובה חכירה דמי לשלם פירסון על, החכירה חוזה פי על. 2020 ביוני 30 -ה ליום

 ביכולתה אין כי וכן, זניח הינו ההיוון שיעור כי הניחו. בחודש ח"ש 7,000 של בסכום אחרות חברות ידי על חכורים
 .מהחוזה יציאה קנס לשלם או משנה בחכירת המבנה את להחכיר החברה של

 מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בחברה הוא המנכ"ל. דיווח המגזרים הפנימי למנכ"ל כולל את המידע הבא: .6

 בנפרד, בהתאם לתחום פעילותה.מידע על כל חברה בקבוצה  .א

פירסון ספקטור ופעילות . נתוני נסקרים ללא התאמה לשיעור ההחזקההנתונים הכספיים של כל חברות הקבוצה  .ב
 נסקרים מהתקופה בה נרכשו.

המנכ"ל בוחן את תוצאות המגזר על בסיס הרווח התפעולי )ללא השפעת רווחי אקוויטי וכולל הפחתת עודפי עלות( 
 את נכסי המגזר על בסיס הנכסים התפעוליים של המגזר )ובכללם עודפי עלות(.וכן בוחן 

 
רוס וספקטור מציגות ביצועים כספיים דומים לזמן ארוך, והן בעלות מאפיינים כלכליים דומים, ופעילות דומה  .7

 מבחינת השירותים, שיטות הספקת השירותים וסוג הלקוחות.

שנסתיימה באותו  לשנהו 2016בדצמבר  31 -ה של חברות הקבוצה ליום להלן נתונים מתוך מאזני הבוחן הנפרדים .8
  :תאריך, ללא התאמה לשיעורי הבעלות )בש"ח(

 נוסף נתון ספקטור הארדמן רוס סוטס סעיף

 .ג.8-.ב. ו8 1,660,000 250,000 700,000 1,050,000 הכנסות

 .ב.8 (150,000) (60,000) (200,000) (220,000) הוצאות הנהלה וכלליות

  (100,000) (10,000) (150,000) - הוצאות מימון

 .ה.8 (35,000) (25,000) (60,000) (45,000) פחת והפחתות

 .א.8 125,000 1,000 100,000 ? מזומן

 - - - - ? מלאי

 - 175,000 30,000 300,000 ? לקוחות וחייבים

 .א.8 350,000 100,000 500,000 ? רכוש קבוע, נטו

 - - - - ? חכירהחוזה 

 - (50,000) - (200,000) ? ספקים וזכאים

 - (330,000) (60,000) (250,000) - הלוואות

 - - - - ? מוניטין
 

 900,000רכישת פעילות פירסון, קיימות היתרות הבאות בלבד: מזומן בגובה  רגע לפניבספרי החברה הנפרדים,  .א
 המשמש את חטיבות המטה.ש"ח  400,000ש"ח ורכוש קבוע, נטו בגובה 

.ג.(, ואילו יתר ההכנסות נובעות מדמי ניהול 8מהכנסות החברה מקורן בפעילות פירסון )ראו נתון נוסף  60% .ב
הוצאות  .2016. מלוא התמורה בגין הכנסות אלו התקבלה בתחילת דצמבר שלה הבנות מהחברות שהחברה גובה

 .ותמוקצ ןאינ ןבפעילות המטה של החברה וה החברה מקורן של הנהלה וכלליות

מלאי הריהוט שהיה במחסני  מלואאשר נבעו ממכירת  הכנסות) הכנסות החברה, שמקורן בפעילות פירסון .ג
 מהן 40% -לרוס, ו נבעו ממכירה מהן 60% -(, מתפלגות כך ש2016 בדצמבר 31 -ה ביום התבצעו ואשרהחברה 

 מלוא התמורה בגין מכירות אלו התקבלה באותו מועד.הניחו כי לספקטור.  נבעו ממכירה

. שיעור הרווח הגולמי ממתן שירותים בין החברות הינו 25%שיעור הרווח הגולמי ממתן שירותים לחיצוניים הינו  .ד
15%. 

 כלולות במסגרת סעיף הוצאות הנהלה וכלליות. וההפחתות הוצאות הפחת .ה
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 :הנחות
 , היא מדווחת עליהם במקובץ.8מגזרים הניתנים לקיבוץ בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי  לחברהכאשר  .א

 הקבוצה נוהגת למדוד זכויות שאינן מקנות שליטה על פי שווין ההוגן. .ב

 באופן אחיד על פני השנים. יםקבוצה מתפלגאם נאמר אחרת, הנח כי רווחי האלא  .ג

 ים הכמותיים במסגרת "אחרים".החברה כוללת מגזרים שלא עמדו במבחנ .ד

 יש להתעלם מהשפעת המס. .ה

 
 :נדרש

 31 -ה על מגזרי פעילות של החברה כפי שיוצג בדוחותיה המאוחדים לשנה שהסתיימה ביום העיקרי הביאורהציגו את 

. יש להציג חישובים מפורטים, לרבות כל המבחנים הכמותיים 8, בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי 2016בדצמבר 

 .הישות ברמת גילויים לכלול צורך איןהנדרשים. 
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 (:נקודות 20) 7 מספר שאלה

 במחקר ופיתוח של מכשירים רפואיים."( הינה חברה ציבורית העוסקת החברהחברת שירה בע"מ )להלן: "

 

 :2016 -ו 2015 בשנים החברה פעילות על פרטים להלן

ש"ח הכנסות שכר דירה מראש בגין מבנה משרדים שאותו היא משכירה  45,000קיבלה החברה  2014ביולי  1 -ה ביום  .1

שנים. רשויות המס מכירות בהכנסות אלו על בסיס מזומן. סך הגידול בנטל המס שנרשם בביאור על  3לתקופה של 

יתרות המיסים הנדחים של סעיף זה  המס התיאורטי בגין השפעת השינוי בשיעור המס, כפי שמתואר בהנחה א', על

 ש"ח. 1,125הינו 

אגרות חוב להמרה תמורת ערכן הנקוב. אגרות החוב אינן  .ש"ח ע.נ 200,000הנפיקה החברה  2015בינואר  1 -ה ביום .2

. קרן 2015בדצמבר  31 -ה בדצמבר החל מיום 31 -המשולמת מדי שנה ב 8%צמודות ונושאות ריבית שנתית בשיעור 

ש"ח  1. אגרות החוב ניתנות להמרה למניות רגילות בנות 2019בדצמבר  31 -ה וב נפרעת בתשלום אחד ביוםאגרות הח

. נכון למועד ההנפקה, שיעור הריבית השנתית השורר בשוק לגבי אגרות חוב דומות ללא 1:5לפי יחס המרה של  .ע.נ

תחייבות הנמדדת בעלות מופחתת בהתאם . לצרכי מס, אגרות החוב להמרה נחשבות במלואן כה10%זכות המרה הוא 

 לשיטת הריבית האפקטיבית.

ש"ח. עלויות  150,000תמורת  .ש"ח ע.נ 1מניות בכורה בנות  100,000הנפיקה החברה  2015בדצמבר  31 -ה ביום .3

מתמורת ההנפקה. רשויות המס מתירות בניכוי את עלויות ההנפקה על פני שלוש שנים בקו ישר  10%ההנפקה היוו 

 ל ממועד ההנפקה. הח

הכריזה וחילקה  2016בדצמבר  31 -ה מערכן הנקוב ואינן ניתנות לפדיון. ביום 5%מניות הבכורה צוברות בשיעור של  .4

החברה דיבידנד למניות הבכורה בגובה הדיבידנד הצבור. רשויות המס מתירות לחברה הוצאה בגובה הדיבידנד 

 שהוכרז במועד חלוקתו.

 ש"ח.  27,000ש"ח והכנסות פטורות בסך של  35,000ה הוצאות לא מוכרות בסך של התהוו לחבר 2016בשנת  .5

ש"ח נתרמו למוסדות המוכרים  35,000ש"ח למוסדות ציבוריים. מתוכם  60,000תרמה החברה סך של  2016בשנת  .6

 35%בשיעור לפקודת מס הכנסה, אשר קובע כי בגין תרומות למוסדות מוכרים יינתן לחברה זיכוי  46בהתאם לסעיף 

 מסך התרומות. יתר התרומות נתרמו למוסדות שאינם מוכרים.

לפיו התחייבה החברה לשלם לרשויות המס  2014נחתם הסכם שומה בגין שנת המס  2016בספטמבר  30 -ה ביום .7

מהסכום מיוחסים לריבית והצמדה ונרשמו בספרי החברה תחת הוצאות מימון.  10%ש"ח נוספים.  50,000סכום של 

 צאות הריבית וההצמדה אינן מותרות בניכוי לצרכי מס.הו

 ש"ח. 1,000,000בדוחותיה הנפרדים הסתכם לסך של  2016הרווח לפני מס של החברה לשנת  .8

 

 "(: אריאל חברת: "להלן) מ"בע אריאל בחברת השקעה

אשר שולמו במזומן. ש"ח,  250,000מהון המניות של חברת אריאל תמורת  80%רכשה החברה  2016בינואר  1 -ה ביום .1

ש"ח. החברה בחרה להציג את הזכויות שאינן מקנות  170,000למועד הרכישה, הון חברת אריאל הסתכם לסך של 

 שליטה לפי חלקן בנכסים המזוהים נטו.

למועד הרכישה תאם שווים ההוגן של הנכסים וההתחייבויות המזוהים של חברת אריאל את ערכם בספרים, למעט  .2

 האמור להלן:

 חודשים.  3ש"ח. מחזור המלאי של חברת אריאל הינו  30,000 -לאי אשר עלה על ערכו בספרים במ .א
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ש"ח. הרכוש הקבוע מופחת בספרים על  120,000תמורת  2013בדצמבר  31 -ה רכוש קבוע אשר נרכש ביום .ב

ו הישר על שנים לפי שיטת הקו הישר ללא ערך שייר, ואילו מס הכנסה מתיר פחת מואץ לפי שיטת הק 6פני 

 ש"ח. 90,000 -שנים. למועד הרכישה הוערך שוויו ההוגן של הרכוש הקבוע ב 4פני 

במועד הקמתה קיבלה חברת אריאל מעמד של מפעל מועדף, בהתאם לחוק עידוד השקעות הון, ולפיכך שיעור המס  .3

חל אלמלא שיעור המס  . במידה וחברת אריאל מחלקת דיבידנד, עליה לשלם את מס חברות שהיה16%החל עליה הינו 

 המוטב.

ש"ח. ערכו של המלאי בספרי אריאל עמד  35,000מכרה חברה אריאל מלאי לחברה תמורת  2016באוגוסט  1 -ה ביום .4

 המלאי טרם מומש לחיצונים. 2016בדצמבר  31 -ה ש"ח. עד ליום 20,000על 

)נטו ממס( כדיבידנד. תשלום המס  2015 שנתהכריזה וחילקה חברת אריאל את כל רווחי  2016בדצמבר  31 -ה ביום .5

 .הרווחים הופקו בה בשנההינו בהתאם לשיעור מס החברות שחל 

 ש"ח, בהתאמה.  350,000 -ש"ח ו 280,000הינו  2016 -ו 2015הרווח לפני מס של חברת אריאל לשנים  .6

 

 "(:עילאי חברת: "להלן) מ"בע עילאי בחברת השקעה

ש"ח. למועד הרכישה תאם שווים ההוגן  120,000 -מחברת עילאי בתמורה ל 40%ברה רכשה הח 2015באוגוסט  1 -ה ביום

, ערכה בספרים 2015בדצמבר  31 -ה של הנכסים וההתחייבויות המזוהים בספרי חברת עילאי את ערכם בספרים. ליום

החלה החברה  2016בדצמבר  31 -ה ש"ח. ביום 144,000של ההשקעה בחברת עילאי בהתאם לשיטת השווי המאזני הינה 

מהון המניות חברת עילאי, החברה צופה כי המכירה תתממש  25%במפתיע לנהל מו"מ עם משקיע פוטנציאלי למכירה של 

ש"ח, ושוויה ההוגן של ההשקעה  140,000הינו  2016. הרווח הנקי של חברת עילאי לשנת 2017במהלך חודש פברואר 

 ש"ח. 220,000הינו  2016בדצמבר  31 -ה בחברת עילאי ליום

 

 הנחות:

פורסם במפתיע תיקון לפקודת מס הכנסה לפיו יופחת שיעור מס החברות רטרואקטיבית מתחילת  2016במהלך שנת  .א

 .25% -ואילך ל 2016שנת 

 .ולא חל בו שינוי עם פרסום החוק 25%מס רווח הון הינו שיעור  .ב

 דיבידנד בין חברתי פטור ממס.  .ג

דדת השקעות בחברות בנות וכלולות בדוחותיה הכספיים הנפרדים לפי מודל העלות. כמו כן, בסיס המס החברה מו .ד

 של השקעות בחברות מוחזקות הינו עלותן.

 , החברות צופות הכנסה חייבת בעתיד הנראה לעין.2016נכון לתום שנת  .ה

 

 נדרש:

 . 2016בדצמבר  31 -ה ה ביוםהציגו את הביאור המאוחד על המס התיאורטי של החברה לשנה שהסתיימ
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)חברה ישראלית שמטבע ' בממניות חברה  100%' א"( רכשה חברה מועד הרכישה)להלן: " 2016בינואר  1 -ה ביום
ש"ח. למועד הרכישה, תאם שווים ההוגן של הנכסים וההתחייבויות המזוהים  400,000תמורת ( "חהינו ש הפעילות

 ', את ערכם בספרים.בשל חברה 

 :)בש"ח( 2016 בינואר 1 -ה חברה ב' ליום הון הרכבלהלן 

 ערך בספרים סעיף
 100,000 (.נ.ש"ח ע 1הון מניות )

 120,000 פרמיה
 עודפים

 )*( כתבי אופציה ע"חתקבולים 
230,000 
150,000 

  
ש"ח  2 תמורת חיצוניים למשקיעים אופציה כתבי 75,000' ב חברה הנפיקה 2015 שנת במהלך - כתבי אופציה)*( 

 5תמורת תוספת מימוש בסך של  .נ.ע ח"ש 1 בת אחת רגילה למניה למימוש ניתן אופציה כתב כל. אופציהכתב ל
 לא וכן בהנפקה השתתפה לא' א חברה. ח"ש 3 -ב אחד אופציה כתב של שוויו ההוגן הוערך הרכישה למועד. ש"ח

 .הרכישה במועד אלו אופציה כתבי רכשה

 

ותוספת המימוש בגין כתבי האופציות הייתה  מידהבשהוכר במועד הרכישה המוניטין כיצד היה משתנה : נדרש
 ש"ח(? 3)הנח כי שווי כתב אופציה אחד למועד הרכישה היה נותר  דולר לאופציה 1.5

 סכום המוניטין יגדל. .א
 סכום המוניטין יקטן. .ב
 סכום המוניטין לא ישתנה. .ג
 לא ניתן לדעת. .ד
 אף תשובה אינה נכונה. .ה

 

 

 (:נקודות 4) 9 מספר שאלה

חברה א', חברה המהווה ישות משפטית "( על הקמת הצדדיםהחליטו חברות ב', ג' וד' )להלן " 2016בינואר  1 -ה ביום
 נפרדת.

 הצדדים חתמו על מערך הסכמים בדבר הקמת חברה א', כאשר תנאיו העיקריים מפורטים כדלקמן:
 ממניות חברה א'. 20% -ממניות חברה א', וחברה ד' תחזיק ב 40% -ב ,כל אחת ,תחזקנהחברות ב' וג'  .1

 . 70%מתקבלות ברוב של  הרלוונטיות בחברה א' ההחלטות לגבי הפעילויות .2

הסכימו לרכוש את כל התפוקות המיוצרות על ידי חברה א' לפי שיעור החזקתם. חברה א' לא יכולה  הצדדים .3
למכור תפוקה כלשהי לצדדים שלישיים, אלא אם כן המכירה מאושרת על ידי הצדדים. מאחר שמטרת חברה 

 ניים חזויות להיות לא שגרתיות ולא מהותיות.א' היא לספק לצדדים תפוקה על פי דרישתם, מכירות לחיצו

המחיר של התפוקה הנמכרת לצדדים נקבע על ידי הצדדים ברמה המתוכננת לכסות את עלויות הייצור  .4
 והוצאות הניהול שהתהוו לחברה א'.

 

 נדרש: מהו אופן הטיפול החשבונאי של כל אחד מהצדדים בהשקעה בחברה א'? 
 ן בעסקה משותפת ותטפלנה בהשקעה זו תוך שימוש בשיטת השווי המאזני.חברות ב', ג' וד' תכרנה בזכות .א

בנכסים, בהתחייבויות, בהכנסות ובהוצאות של חברה  ,בפעילות המשותפת ןביחס לזכותתכרנה, חברות ב', ג' וד'  .ב
 א'.

בנכסים, בהתחייבויות, בהכנסות ובהוצאות של חברה  ,בפעילות המשותפת ןביחס לזכות תכרנה,חברות ב' וג'  .ג
 ' תטפל בהשקעה בחברה א' בהתאם לשיטת השווי המאזני.דחברה  .א'

 חברה ד' .בהשקעה זו תוך שימוש בשיטת השווי המאזני תטפלנהבעסקה משותפת ו ןבזכות תכרנהחברות ב' וג'  .ד

 .IFRS 9 -לבהתאם  תכיר בהשקעה בחברה א'

 נכונה.אף תשובה אינה  .ה
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  , מגזרי פעילות:IFRS 8להלן מספר טענות בנושא תקן דיווח כספי בינלאומי 
 

'. "( חמש חברות בנות המהוות חמישה מגזרי פעילות שונים: א', ב', ג', ד' והפירותלחברת פירות בע"מ )להלן: " .1
 פירות בחנה את קיום הספים הכמותיים ומצאה כי רק מגזרי הפעילות א', ב' וג' מקיימים את הספים הנדרשים. 

' מאפיינים כלכליים דומים ומתקיימים לגביהם מרבית ד' וגלטענת חשב פירות: "מכיוון שלמגזרים 
 הקריטריונים לקיבוץ, ניתן לקבצם למגזר בר דיווח אחד".

"( הנה חברת נדל"ן מניב. למינסוטה מספר מגזרי פעילות. מקבל מינסוטהמ )להלן: "חברת מינסוטה בע" .2
הן על פי הרווח התפעולי  -ההחלטות התפעוליות הראשי במינסוטה, סוקר כל מגזר פעילות על פי שני מדדי רווח

רווחי שיערוך )מדד רווח מקובל להערכת שוויין של חברות נדל"ן מניב, ואשר מנטרל  FFO -והן על פי מדד ה
 פעמיים באופיים(.-אירועים חדו

 -לטענת סמנכ"ל הכספים של מינסוטה: "בביאור המרכזי, על מינסוטה להציג את הרווח המדווח על פי מדד ה

FFO ."וזאת בהסתמך על העיקרון המרכזי של התקן 

שראל, בשל רגישותו של טוען כי: "לפי החלטת הרשות לני"ע בי ,יוסי, רו"ח מבקר של חברות ציבוריות בישראל .3
הביאור על מגזרי הפעילות, במצבים קיצוניים שבהם חשיפת חלקים בביאור הנ"ל עלולה להביא לפגיעה 

חלקים וזאת תוך מתן גילוי לעובדה האותם  את משמעותית בחברה הציבורית, רשאית החברה לבחור שלא להציג
 זו".

מגזרי פעילות ברי דיווח:  שלושהתחום הרכב. לטרסו "( הנה חברה העוסקת בטרסוחברת טרסו בע"מ )להלן: " .4
מגזר השירות, מגזר הרכב ומגזר השירותים הנלווים. מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בטרסו סוקר כל מגזר 

 פעילות על פי הרווח הגולמי, למעט מגזר הרכב שנסקר על פי הרווח התפעולי.
על טרסו להציג את הרווח המדווח של מגזר השירות ומגזר לטענת סמנכ"ל הכספים של טרסו: "בביאור המרכזי, 

השירותים הנלווים על פי מדד הרווח הגולמי, ואילו את הרווח המדווח של מגזר הרכב על פי מדד הרווח 
 התפעולי".

 
 

 :אינה נכונהנדרש: קבעו מי מבין הטענות שנרשמו לעיל 
 אינן נכונות 4 -ו 2טענות  .א

 אינן נכונות. 3 -ו 1טענות  .ב

 כל הטענות אינן נכונות. .ג

 אינן נכונות. 3 -ו 2, 1טענות  .ד

 אינן נכונות. התשובותכל  .ה
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 תשובות למילוי דף – ברירה רב שאלות

 .בלבד זה דף על הברירה רב לשאלות תשובותיך את בעיגול הקף

 .בדקנהית לא במחברת או הבחינה טופס גבי על תשובות

 

 

 ה ד ג ב א 8 שאלה 

 ה ד ג ב א 9 שאלה

 ה ד ג ב א 10 שאלה


