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0001/18פתיחה מחברה . העברת יתר     3,236,432.25                   -01/01/2019

000000076ת . ה000000076ב"מס                    -        03/01/201925,205.52

ביטוח גג קבלנים          9,615.00-                   -08/01/2019

(12/18)א-ציון.א-צונדק:מ.ביצוע       224,117.00                   -27/01/2019

(12/18)ם-י' פריצת כבישים מז       371,808.00                   -27/01/2019

000001254ת . ה000001217ב"מס                    -   31/01/20192,045,677.29

000004060ת . ה000003959ב"מס                    -   28/02/20191,481,906.92

(1/19)א-ציון.א-צונדק:מעגל       545,821.00                   -04/03/2019

000004462ת . ה000004361ב"מס                    -      04/03/2019545,821.00

000004767ת . ה000004644ב"מס                    -      07/03/2019269,952.52

(1/19)בריד.א.ד-השלמת ביצע     2,646,267.00                   -25/03/2019

000005709ת . ה000005565ב"מס                    -   31/03/20192,646,267.00

1-2/19שחל חשבון חלקי ' רח' קר       864,058.26                   -17/04/2019

2019עבודות שלג ינואר            8,087.04                   -28/04/2019

(3/19)גיחון.מ-אופניים.ש-השלמה       985,922.00                   -28/04/2019

000008138ת . ה000007944ב"מס                    -   30/04/20191,858,067.30

-87/18פ"ביטוח גג קבלני לחוזה מ          9,615.40-                   -14/05/2019

4/19קרצוף רחוב הלר        512,986.91                   -28/05/2019

4/19שיקום מדרכה עלית הנוער        622,344.28                   -28/05/2019

000010685ת . ה000010449ב"מס                    -   30/05/20191,125,715.79

(3/19)ציון.א-צונדק:ביצוע מעגל       194,744.00                   -03/06/2019

000011188ת . ה000010952ב"מס                    -      03/06/2019194,744.00

8/18-1/19ימימה ' קירות תמך רח       607,459.02                   -12/06/2019

000012136ת . ה000011873ב"מס                    -      13/06/2019607,459.02

ביטוח גג קבלנים אחים ברדריאן        76,923.00-                   -16/07/2019

-62/19פ"ביטוח קבלני לחוזה מ       115,385.00-                   -21/07/2019

-5/19שיקום מדרכה עלית הנוער       307,524.73                   -23/07/2019

(5/19)ציון.א-השלמת מעגל צונדק       210,526.00                   -31/07/2019

-5-6/19שיקום מדרכה עלית הנוער       262,954.93                   -31/07/2019

000014997ת . ה000014680ב"מס                    -      31/07/2019325,742.73

000017140ת . ה000016776ב"מס                    -      29/08/2019262,954.93

7+8/19- בנית קירות תמך        159,031.76                   -10/09/2019

000019612ת . ה000019214ב"מס                    -      26/09/2019159,031.76

7+8+9/19- בנית קירות תמך        400,230.90                   -07/10/2019

7+8/19- בנית קירות תמך        445,921.40                   -07/10/2019

(8/19)השלמת טבעת אל ביירוני         16,544.00                   -28/10/2019

(8/19)א-ביצוע כביש אל ביירוני         61,142.00                   -28/10/2019

-6+7/19עלית הנוער' שיקום מד' ע       459,336.66                   -28/10/2019

(8/19)טבעת אל ביירוני         95,483.00                   -29/10/2019

000020862ת . ה000020415ב"מס                    -   29/10/20191,478,657.96

(8/19)שלב ב-אלריסאלה       239,338.00                   -11/11/2019

(9/19)טבעת ביירוני-השלמת ביצוע       124,648.00                   -13/11/2019

9+10/19- מירסקי ' רח-קירות תמך       168,428.16                   -13/11/2019

000021985ת . ה000021502ב"מס                    -      14/11/2019239,338.00
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(9/19)ב-ביצוע אלריסאלה       336,772.00                   -26/11/2019

(9/19)ביירוני.ביצוע טבעת א       172,334.00                   -27/11/2019

000023148ת . ה000022660ב"מס                    -      28/11/2019802,182.16

סופי- - 1+2/19קרצוף רחוב שחל       107,262.34                   -05/12/2019

000023867ת . ה000023379ב"מס                    -      05/12/2019107,262.34

(10/19)ביצוע טבעת אל ביירוני         15,074.00                   -10/12/2019

(10/19)ם-י' פריצת כבישים מז         94,039.00                   -10/12/2019

(10/19)רחוב אלקבץ-ביצוע ניקוז       127,310.00                   -10/12/2019

(10/19)שלב ב-ביצוע אלריבאלה       244,609.00                   -10/12/2019

-8+9/19וריבוד כבישים' קרצ' פ       807,046.65                   -12/12/2019

000024554ת . ה000024033ב"מס                    -      12/12/2019807,046.65

(10/19)שלב א-אלקבץ.ביצוע רח         17,537.00                   -15/12/2019

-7/19שיקום מדרכה עלית הנוער        648,305.53                   -19/12/2019

(10/19)ביצוע דרך עזה     3,283,892.00                   -25/12/2019

-9-10/19קירות תמך-הזמנת מסגרת       689,611.13                   -29/12/2019

000025204ת . ה000024663ב"מס                    -   30/12/20195,120,377.66

' סלילת רחוב אלקבץ שלב ב2' חש       194,647.00                   -31/12/2019

 עבודות ניקוז רחוב אלקבץ2' חש       229,041.00                   -31/12/2019

' ביצוע אלריסאלה שלב ב4' חש       292,542.00                   -31/12/2019

-11/19בית לחם' ד-קרצוף וריבוד       356,506.38                   -31/12/2019

10-11/19- ביצוע מעבר המפקד       704,745.79                   -31/12/2019

(11/19)ביצוע דרך עזה     1,877,153.00                   -31/12/2019
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