
  .2007/0426/פתרון בחינה שומה למעשה חלק פתוח 

  

  : 1' שאלה מס

נבנה בשנות השישים שקומתי - מבנה חדבהר ו" מ600בשכונה ותיקה קיימת חלקה ששטחה 

  .ומשמש כמרכז מסחרי שכונתי

    :מתוך פנקס הבתים המשותפים ומידע נוסף, במבנהלהלן נתוני החנויות 

  

תת 
 חלקה

שטח 
רשום 

 ר"במ

החלק 
 ברכוש

 המשותף

שטח 
 בהיתר

  ר"במ
  נתונים נוספים

1  28.15 85/33042
: ש"דמ, ירקן:השוכר, אלפרד:הבעלים

.לחודש₪  3,500

2  32.60 108/330 48 
: ש"דמ, מכולת:השוכר, רוני:הבעלים

.לחודש₪  4,200  

3  25.00 74/33040
: ש"דמ, ספר:השוכר, ישי:הבעלים

.לחודש₪  3,500  

4 16.25 63/33025
ות יותם שמסר לבנו את הנכס אשר בבעל

.מפעיל אותה כחנות לממכר פרחים  
 330/330155 110.00 כ"סה

  

 עם, ' אושרה תכנית המשנה את יעוד הקרקע ממרכז מסחרי לאזור מגורים ג2002בשנת 

    : כלהלןזכויות בניה

  

  . קומות מעל לקומת עמודים4תותר בניה של מבנה מגורים בן  -

שטחי בניה ל 30%ובנוסף ) דים"כולל ממ(בניה  150% -מותר  הרביישטח הדירות המ -

 ).ב"חדר אשפה וכיו, לובי, מעלית, חדרי מדרגות(שרות 

 . עיקריר" מ75 - לא יפחת ממבנהשטח דירה ב -

  . לא יותרו יציאות לגג הבניין -

  

  .ח"ש 75,000 -מניתוח מחירי מגרשים בסביבה עולה כי שווי קרקע לחדר הינו כ

   .השבחההחניה והיטל הת והתעלם מסוגי, מ"לה אינם כוללים מעכל הערכים בשא

  

 ) נקודות6(  ?לחנותו של יותם" שווי בשימוש"מהו ה  .א

 ) נקודות6(  ?נכסמהו שווי ה  .ב

שבה חלקם של ) קומבינציה(ידוע כי ארבעת הבעלים קיבלו הצעה מיזם לעסקת אחוזים   .ג

    ?מורה שתתקבל מהו החלק הראוי של רוני בת. 40%הבעלים בנכס כבנוי יהיה 

    ) נקודות6( 

 

             ) נקודות2התרשמות כללית (

    .לכל אחת מהשאלות, עקרונות התחשיב ואת תחשיבי השווי שערכת/ניתוחג יהציש ל



  :פתרון מנחה
  
  :לחנותו של יותם" שווי בשימוש. "א

 .יהי השימוש בפועל כחנות מבלי להביא בחשבון את זכויות הבנ"שווי בשימוש יחושב עפ
  .י השוואה לחנויות הסמוכות"נמצא תחילה את דמי השכירות הראויים בנכס ע      

נתון החלק היחסי ברכוש המשותף והשטח הרשום אינם רלוונטיים יש להתייחס לשטח בפועל 

  :ולדמי השכירות הנהוגים בנכס

  ר"ש למ"דמ  ש"דמ  שטח תת חלקה
1  42 3,500₪ 83.33₪  
2  48 4,200₪ 87.50₪  
3  40 3,500₪ 87.50₪ 
  

  .ר"למ ₪ 85ר הינם סביב " מ40-50נראה כי דמי השכירות הנהוגים במרכז לחנויות בשטח 

סביר כי במרכז מסחרי שכונתי קטן קיימת שוליות לשטח החנויות ואפשר לנתח את עסקאות 

  .ההשוואה בהתחשב בשוליות אולם התוצאה תהיה דומה

  .ר" מ25 –שטח החנות של יותם 

  40X85= 3,400ר הם " מ40השכירות הראויים לחנות של דמי 

ר הממוצע יהיו דמי " מהמ70%ר שווים " מ40אם נניח כי המטרים השוליים בחנות ששטחה 

 2500=(85X0.7X15)-3400  השכירות הראויים לחנותו של יותם במעוגל

 0.095= 316,000/(2,500X12)  ח" בש שווי בשימוש בגישת הוון ההכנסות
  . לנכס מסחרי כסביר11% - 8%קבל שיעור הוון בטווח של ית: הערה

  
  :נכסשווי ה. ב

  :שווי כמרכז מסחרי קיים

  13,700=(3500+4200+3500+2500)  דמי שכירות כוללים מהחנויות

95/012X,70013.=000,7301,     שווי כמרכז מסחרי
  :שווי כקרקע ריקה להקמת בניין מגורים

 600X150%=900    ר"ע במ"י התב"שטח דירות בפרויקט עפ

 225=900/4          שטח בכל קומה

 9=225/25        מספר חדרים בקומה
  . חדרים4/5 דירות 2 חדרים או 3 דירות בנות  3ניתן לסדר בכל קומה 

 00075X4X9,=2,700,000       ח"שווי הקרקע כמגורים בש



  :חלוקת התמורה בין הבעלים. ג

נו השווי של החנויות לפני האיחוד שלהם הפרמטר החשוב שעל פיו ראוי לחלק את התמורה הי

  .למגרש ריק ופנוי

  .ה שגויה הינבהיתרחלוקה לפי שטח 

  .ניתן לחשב לפי שווי אבסולוטי ולחלק שווי כל חנות לשווי הכולל של ארבעת החנויות

  .י שווי יחסי"ניתן לחשב עפ

  :יםיולנטילהלן תחשיב לפי שווי יחסי של אקו

 0.7ולנט יר יהיה באקו" מ50ר נוסף עד "ין שוליות וכל מר א" מ20אם נניח שבחנות עד 

  ):כל הנחה סבירה אחרת של שוליות תתקבל(

  

 20+22X0.7=35.4   : 1ולנטיות לחנות ייחידות אקו

  20+28X0.7=39.6   : 2ולנטיות לחנות ייחידות אקו

 20+20X0.7=34.0   : 3ולנטיות לחנות ייחידות אקו

  20+5X0.7=23.5   : 4ולנטיות לחנות ייחידות אקו

 29.9% =0.299=(35.4+39.6+34+23.5)/39.6    בתמורה יהיה2החלק של חנות       

  0.299X40%=11.96%  ומתוך כלל הבניין החלק של רוני יהיה 
  

  :ניקוד

  ' נק6 – חישוב שווי בשימוש בחנותו של יותם - 'סעיף א

  ' נק6 – חישוב שווי החלקה והמבנה כריקים ופנויים -' סעיף ב

ניתן לתת את מלוא הנקודות גם במידה : הערה('  נק6 - חישוב החלק של רוני -' סעיף ג

  )ויערך תחשיב לפי החלק ברכוש המשותף

    ' נק2 – התרשמות כללית



    :2' שאלה מס
  

  כללי
  

 קומות 3מבנה תעשיה בן , ר" מ2,000 - כה ששטחחלקההוקם על , באזור תעשיה במרכז הארץ
   .מעל קומת מרתף לחניה

  
  :חלקהלהלן פירוט השטחים הבנויים ב

  
שטח עיקרי   קומה

  ר"במ
  שטח שירות

  ר"במ
כ  "סה
  ר"במ

  1,000  200  800  קרקע
  1,000  200  800  'א
  1,000  200  800  'ב

  3,000  600  2,400  כ"סה
  2,000  2,000    מרתף חניה

  5,000  2,600  2,400  כ"סה
  
  

  :מצב תכנוני
  
  .חלקה מסווגת באזור תעשיהה ,1990 בתוקף משנת כנית מתארפי תל ע

  .תעשיה ומלאכה: שימושים מותרים
  .X 3 =120% עיקרי 40%: זכויות בניה

  
  .ה מעל קומת מרתף לחניהילהקמת מבנה תעשי, 1998היתר בניה משנת 

  
  .01/01/2007החלטת ועדה מקומית מיום 

  . שנים5 חורג הפעלת סופרמרקט לתקופה של שימוש במסגרת הליך ההותר
  .ר" מ900 -הנכס המבוקש לסופרמרקט כשטח 

  .ר"  מ800שטח עיקרי 
  .ר" מ100שטח שירות 

  .ר" מ900         כ"סה
  

  : מצב משפטי
  

  .הקרקע בחכירה מהוונת ממינהל מקרקעי ישראל
  

    : חוזה השכירות להפעלת סופרמרקטתנאי
  

    :הם, בין היתר, תנאיוו 12/2006שכירות מחודש החוזה    
  

  .31/12/2011 -1/1/2007תקופת השכירות  .1
 .  הפעלת סופרמרקט-מטרת השכירות .2
 ).רמת מעטפת(הנכס מושכר במצבו , הוצאות התאמה לרבות היתרים יחולו על השוכר .3
   . הצמדה לשער הדולר. ר לחודש"למ$ 6 -דמי שכירות לנכס במצבו כ .4
 .לרבות היטל השבחה ודמי היתר יחולו על השוכר,רישיונות , הוצאות היטלים .5
  ). שטחים משותפים10%+  ר " מ900(ר " מ1,000 -נכס לצורך חיוב דמי שכירות כשטח ה .6
  

  
  
  
  
  



  
  :נתונים

  .באזור מתקיימת פעילות מסחרית דלילה, י נתונים שאספת"עפ •

  .ר"למ$ 600 - נסחרים בגבולות של כברוטור " מ60 -ק בשטח של כ"אולמות מלאכה בק •

 לא כולל ריהוט וציוד , מרקט אומדן עלות הוצאות ההתאמה להכשרת הנכס לסופר •
  .מ"מע+ 250,000$ -הינה בסך של כ  
   שנים הינה 5לאחר ) תרומת ההשקעה לשווי השוק של הנכס(הנח כי ערך  השרידים   
  .50,000$ -בסך של כ  

 . 10,000$ רישוי אגרותו. מ.ע.מ+  $ 20,000י "שילם השוכר לממבגין השימוש החורג  •

  .10%אזור הינו  הכולל לנכסים בהיווןעור היש •
  
  

  :שאלה
  

בגין התרת שימוש חורג ממלאכה , ההשבחה שחל בנכסהיטל התבקשת לחוות דעתך לעניין אומדן 
). הסדרת מקומות חניה נוספים/ כופר-התעלם בתשובתך מדרישות חניה (, אם בכלל, לסופרמרקט

    ?מהו אומדן היטל ההשבחה 
  
  

  4  ניתוח שווי מצב קודם
  10  ניתוח שווי מצב חדש

  4  ניתוח השבחה והיטל השבחה
  2  התרשמות כללית

  
  
  

  :מנחהפתרון 
  

  "מצב קודם"ניתוח שווי   .א
  

  .ר"למ$ 600 -כ ק"ר אולמות למלאכה בק"שווי מ
        .ר"למ$ 5 -כ = 600/12$X 10%  ר"חילוץ דמי שכירות ראויים למ  
  ר"למ $ 5 -ר תעשיה יחידות קטנות"דמי שכירות למ  
  ).יתקבל גם מקדם אחר מנומק (80%  -ר " מ900 -ל כמקדם התאמה לשטח גדו  
  ).X 80%$ 5($ 4 -ר  כ" מ900 -ר ממוצע לאולם ששטחו כ"דמי שכירות למ  
  .4,000$=  ר" מX 1,000$ 4כ דמי שכירות ראויים לנכס בייעוד תעשייה "סה  
  .מ"מע+ $ 48,000= כ דמי שכירות שנתיים "סה  
  . שנים5ה של ערך נוכחי דמי שכירות שנתיים לתקופ  
  ).מנתוני השאלה (10%שער היוון   
  .182,000$ -ובמעוגל כ$ 181,958=  שנים 5 -ערך נוכחי ל  
    

  ). שנים5 -למרכיב שווי הנכס ל($ 182,000 -כ" קודם"שווי מצב    
  

  יתקבל גם פתרון אשר יקבע את שווי הנכס הכולל בשני המצבים   
  ).בתחשיב לצמיתות" חדש"ו" קודם      ("



  
  ".מצב חדש"ניתוח שווי   .ב

  
  .6$דמי שכירות לנכס במצבו רמת מעטפת 

  .מ"מע+  $ 6,000  -כ= X 6$ר " מ1,000כ דמי שכירות משולמים לחודש "סה  
  .מ"מע+ $ 72,000  - כ            =כ לשנה"סה  
   שנים5ערך נוכחי דמי שכירות ל   
  . שנים5ערך נוכחי דמי שכירות שנתיים לתקופה של   
  ).יתקבל גם שער היוון אחר בכפוף לנימוק (10%שער היוון   
  .273,000$ -ובמעוגל כ$ 272,936=  שנים 5 -ערך נוכחי ל  
  .י השוכר"השקעה במושכר ע" גרט"ערך   
  .300,000$ -י אומדן כ"השקעה עפ  
  $ 50,000 -תרומה דחויה לשווי הנכס כ"/שרידים"ערך   
  .31,000$  -במעוגל כ$, 31,046 -ערך נוכחי של השרידים  כ  
  .30,000$  -כ) י נתוני השאלה"עפ (אגרות רישוי +י"דמי היתר ממ  
    

  .)'ד'  א30+ ' ד'  א31+ ' ד'  א273 (334,000$ -כ  כ  מצב חדש ללא היטל השבחה "סה   
  
  

  .השבחה  .ג
  

  .בשאלה נתון כי היטל ההשבחה חל על השוכר
  .ערוך גילום של תשלום היטל השבחה חזוי אשר יחול על השוכרעל הנבחן ל  
    
  .334,000$ -כ  כ  מצב חדש ללא היטל השבחה "סה  
  .182,000$ -כ      " קודם"שווי מצב   
    
  : תחשיב לגילום היטל ההשבחה  

  
  X = היטל השבחה  
  X2 = 182,000$-) X +334,000$(  
  X = 152,000$  .אומדן תחשיבי היטל השבחה.  

  
  קבל גם תחשיב מנומק אחר הכולל אומדן תחשיבי אחר המייצג את ית  
  החבות שנטל על עצמו שוכר הנכס ותחשיב השבחה המבוסס על שווי   
  .ב הפרשי דמי שכירות"הנכס לצמיתות או ע  
    
  ).486,000$= $ 152,000+$ 334,000(  $ 504,000 -כ     שווי מצב חדש   
  .  182,000$ -כ     שווי מצב קודם  
  .  340,000$ -כ       בחההש  
    

  .$  152,000-כ     -היטל השבחה כ   
  
  

 .ניקוד  .ד
  

ניתוח דמי שכירות מצב קודם ושווי מצב 
  קודם

4  

דמי היתר וחבות , התייחסות לערך שרידים
  בתשלום היטל השבחה

6  

  4  שווי מצב חדש וניתוח  דמי שכירות
  4  השבחה היטל השבחה ושימוש במקדמים

    2  התרשמות כללית
    :3' שאלה מס



  
  . לצורך בטוחה לבנק,בית אבות בגוש דןלנתבקשת לערוך חוות דעת שמאית 

  
  : המידע הבאףאסנועדה המקומית וובוסביבתו  נכסביקור בב
  
  . מיטות לחולים סיעודיים170 -שיון לילבית האבות ר  .1
  .מ"לחודש כולל מע ₪ 9,000 חולהמשרד הבריאות משלם עבור כל   .2
   .2005נפתח בשנת בית האבות   .3

  :הלן כל, וממאזנים מפתיחתודיקתךנתוני ההפעלה מב
  

 2007עד מרץ  2006 2005 שנה
 95% 80% 50% אחוזי תפוסה בסוף שנה

  3,500,000₪  12,000,000₪  5,000,000₪ הכנסות 
  2,600,000₪  10,200,000₪  4,500,000₪ הוצאות תפעול

  
המבנה בנוי . ר" מ2,000 ששטחומגרש  בנוי ב,ר" מ7,600בשטח בית האבות מבנה   .4

צמוד לחדר בבכל חדר זוג מיטות ו.  חדרים85בבית האבות . גימור מלאבבסטנדרט טוב ו
  . חדר רחצה עם שירותים

  
 450% החלה במקום קובעת כי בשטח בית האבות מותרת בניה בשיעור המתארתכנית   .5

  .משטח המגרשבניה 
  
    .ויה למגוריםהאזור מאופיין בבנייה רו  .6
   

  .180,000$ר  " מ100בשטח חדשה  חדרים 4שווי דירת   .7
  .50,000$ חדרים 4ד ממוצעת של "שווי קרקע ליח  
  .ר"למ$ 800עלות בנייה בבניה רוויה למגורים   
  . 4.2₪שער הדולר   

  
  .לצורך בטוחההנכס  שווי הערכתתחשיבים ו, גורמים ושיקולים, פרק עקרונותערוך תבקשת לנ
    ) גישות השומה הקיימות3 גישות שומה מתוך 2י בלפחות /תמשהש(
  

  :חלוקת הניקוד
  
  .גורמים ושיקולים, פרק עקרונותל נקודות 4
  .עיקריתגישה ל נקודות 8
  .גישת ביקורתל נקודות 6
  . נקודות להתרשמות כללית2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



  :מנחהפתרון 
  

  )' נק4 (–עקרונות גורמים ושיקולים 
  

  .ןרט הנבחן את גישות השומה שבחר והשיקולים שהביאו אותו לבחירתבפרק זה יפ
יה יברור כי בנכס ייחודי כמו בית אבות גישת השומה המובילה היא היוון ההכנסה התפעולית הנק

  .לצמיתות בשער היוון ראוי ותוך ביצוע מבחני רגישות
קיימת השוואה מאחר ובגישת ההשוואה ,  גישות השומה הנוספות ישמשו לביקורת וזאת2

על , למגורים ובגישת העלות יוצאים שוב ממגורים ומתבטל המימד התפעולי של בית האבות
  .יתרונותיו וחסרונותיו

  
  )' נק8( –גישה עיקרית 

  
  היוון הכנסות

   15,100,000₪  מיטות170*  תפוסה 0.95* מ " מע15.5% חודשים בניכוי 12*  ₪ 9,000
  75%                הוצאות תפעול

   3,775,000₪                פעולירווח ת
  12%    10%    8%  12% - 8%) לרבות ניתוח רגישות(שיעור היוון  
  7,500,000$  9,000,000$  11,235,000$          שווי כבנוי
  985$    1,185$    1,500$          ר בנוי"שווי למ

  
  )' נק6 (–גישות ביקורת 

  
  גישת ההשוואה

  1,560$      מ"ר בנוי למגורים בניכוי מע"בחינת ההתאמה לשווי למ
  

  גישת העלות
  500$              ר קרקע מבונה"שווי למ

  375$          0.7-0.8מקדם התאמה לבית אבות 
  1,175$              בנייה. ע+ שווי קרקע 

      1,410$              20%בתוספת יזמות 
        
           

  525,000$        ר" מ1,400* $ 375שווי זכויות בניה נוספות 
  

  :שווי על פי הגישות
  10%-8%הועדפו שיעורי היוון $ 10,525,000 - הכנסות -עיקרית 
  12,486,000$ -השוואה  -ביקורת 
  11,241,000$ -עלות  -ביקורת 

  11,000,000$שווי 
  

 . מהשווי30%-15% -הפחתה למימוש מהיר 
  

)' נק2 (–התרשמות כללית 



 
    :4' שאלה מס

  

דרכי היציאה  הממוקמת בחזית לאחת מ, דונם2 -ששטחה כ, בבעלות פרטיתנתונה קרקע 

    . במרכז הארץ,הראשיות של עיר בינונית

 שיוןישנבנתה בהיתר ופועלת על פי ר,  ומשוחררת ותיקההקרקע משמשת לתחנת תדלוק

    .באופן יציב וקבוע, ל לחודש וזאת" ק1,000 -תחנת התדלוק מוכרת כ .בתוקף

הכולל מתקן , ר ומתקן לשטיפת רכב" מ150 -בתחנה פועלת מסעדה בשטח בנוי של כ, בנוסף

    .שטיפה חשמלי וסככת ייבוש

 שוכריםלמעט המסעדה ומתקן השטיפה המושכרים ל, התחנה מופעלת על ידי בעלי החלקה

    .חופשיתבשכירות 

    :בבדיקותיך נאספו הנתונים הבאים

    . סולר30% - דלק ו70% –תמהיל מכירת הדלקים 

    . בשירות עצמיהם התדלוקים ל מכל50%

    ל" לק)ממוצע( ₪ 400 –קים  דל–מרווח שיווק 

    ל" לק 800₪   – סולר             

     .ל" לק 200₪סולר , ל" לק)ממוצע( ₪ 300 – דלקים –עמלת מפעיל 

    .35% רווח יזמי . 700,000$ –עלות הקמת תחנה 

     . מהמחזור לחברת הדלק50% –) כולל עמלת מפעיל (חברת הדלקהוצאות 

    .עיל מהמחזור למפ40% –הוצאות הפעלה 

    .10% –להכנסות חברת הדלק והכנסות מהפעלה לצמיתות ר היוון ועיש

    .9% -דמי שכירות מהשכרת נכסים צמיתות מר היוון לועיש

    .6% –דמי שימוש שנתיים בקרקע שיעור 

    .7%ר היוון לצמיתות לדמי שימוש בקרקע ועיש

    .לחודש $ 1,500 –ד חופשי למתקן שטיפה "שכ

    .לחודש $ 3,000ד חופשי לחנות "שכ

   . 4.2₪ –שער דולר 

    .מ.ע.כל הערכים לעיל אינם כוללים מ

  

  .ופנו אליך על מנת שתבצע להם הערכת שווי  בנכסבעלי החלקה שוקלים מכירת כל זכויותיהם

הכולל שווי זכויות  (י את תחשיב השווי/כי פרק עקרונות מרכיבים ושיקולים קצר והצג/ערוך

    ). נקודות7 נקודות ולתחשיב 6למלל . ()כבעלים וכמפעיל

  

לחברת , באותה ההזדמנות ביקשו בעלי החלקה לדעת גם את שווי הקרקע לתחנת התדלוק

    .כמקובל, לצורך קביעת דמי השימוש מחברת הדלק,  וזאתהדלק

     ). נקודות5(י את התחשיב לשווי זה /הצג

      ). נקודות2(התרשמות כללית 



   

  

    :פתרון מנחה
  
  .)'נק 1(ערכי - מהווה נכס מיוחד בו הקשר בין הקרקע למחוברים הינו קשר חד תחנת תדלוק-
  ,ערכי מחושב שווי הנכס בהתאם לגישת היוון ההכנסות- בנכסים שבהם הקשר הינו חד-

    .)'נק 2( כשבמקרה הנדון מדובר בהיוון ההכנסה התפעולית הנקיה    
  ולחלץ את השווי הנובעוהן של המפעיל חברת הדלק הן של , יש להוון את כל מרכיבי הרווח  -

    ).' נק2(    לבעל הקרקע כתוצאה מקבלת דמי שימוש 
  יש להוון לצמיתות את דמי השכירות המתקבלים ומהם כמובן לא לנכות הוצאות ,  כמו כן-

    ).' נק1   (
  
 

      מפעיל      הדלק  חברת     הגורם
  סולר    דלקים    סולר    דלקים  סוג

סוג 
  תדלוק

ק תדלו  רגיל
  עצמי

תדלוק   רגיל
  עצמי

תדלוק   רגיל
  עצמי

תדלוק   רגיל
  עצמי

כמות 
  ל"בק

350  350  150  150  350  350  150  150  

ח "ש
  ל"לק

400  340  800  720  300  270  200  180  

מחזור 
  ח"בש

140,000 119,000  120,000 108,000 105,000 94,500  30,000 27,000  
  

  40%  40%  40%  40%  50%  50%  50%  50%  הוצאות
אחר ל

  הוצאות
70,000  59,500  60,000  54,000  63,000  56,700  18,000 16,200 

ה "ס
  לחודש

  243,500        153,900      

     1,846,800       2,922,000    ולשנה
      440,000        695,000     $-וב

מהוון 
 לצמיתות

  6,950,000       4,400,000     

דמי 
  שימוש

  417,000              

מהוון 
 לצמיתות

  5,957,000             

  
  

   600,000  - 9% -ובהיוון לצמיתות ב $ 54,000לחודש ולשנה  $ 4,500 –ד " משכותהכנס
  
   )' נק7 ( 10,957,000$ = 4,400,000 + 5,957,000 + 600,000 -ה שווי התחנה  "ס
  
  

ומי שיענה )  6,950,000$( ככלל התשובה כבר מצויה בתחשיבי השאלה הראשונה –שאלה השניה 
    .ותדוק את מלוא הנעליה כך יקבל

חשוב שלא להביא בחשבון את שווי ובמקרה זה  חילוץ משווי תחנה –דרך נוספת לחשבה 
המחוברים שמושכרים בשכירות חופשית מאחר וחברת הדלק לא אמורה לשלם בגין שימוש 

    .בקרקע לשטחים שאינה מפיקה מהם כל הנאה או רווח
    )' נק5($  7,416,000= $  700,000 -1.35 / $ 10,957,000

  
 )' נק2(התרשמות כללית 


