
פרטי התנועהזכותחובהערך.ת

0001/16פתיחה מחברה . העברת יתר          1,091,184.05                         -01/01/2017

000004373ת . ה000004264ב"מס                          -            02/03/2017473,804.15

-62/14פ"ביטוח קבלני לחוזה מ              19,231.00-                         -20/03/2017

000007816ת . ה000007620ב"מס                          -            30/04/2017598,148.90

-1+2/17התחמושת' גב-עמודי מחסום               27,806.81                         -14/06/2017

-12/16התחמושת ' גב-עמודי מחסום               46,800.00                         -14/06/2017

000012337ת . ה000012054ב"מס                          -              28/06/201774,606.81

קיזוז השתתפות עצמית              10,000.00-                         -18/07/2017

ברדריאן-ביטוח גג קבלנים              45,000.00-                         -25/07/2017

-1-4/17בוטינסקי'ז- ' סיום עב             395,223.09                         -22/08/2017

6/17- בית הכרם -קירות תמך                 4,206.23                         -27/08/2017

7/17- קרית יובל - קירות תמך                  4,717.35                         -27/08/2017

6/17- הר חוצבים - קירות תמך                81,021.53                         -27/08/2017

7/17- בניית קיר בהר חומה                85,095.22                         -27/08/2017

000016677ת . ה000016280ב"מס                          -            31/08/2017340,223.09

סלילת כביש דחיית אל בריד             199,994.00                         -04/09/2017

2017הסדרי בטיחות                289,486.00                         -12/09/2017

-6+7/17רחוב קשאני- שיקום מדרכה             369,655.81                         -17/09/2017

17-205-0170- תוספת להזמנה               80,000.00                         -25/09/2017

5/17ב"ביקור נשיא ארה-'ביצוע עב             150,000.00                         -25/09/2017

000018672ת . ה000018237ב"מס                          -            25/09/2017230,000.00

000018784ת . ה000018345ב"מס                          -            28/09/2017834,182.14

000019252ת . ה000018813ב"מס                          -            01/10/2017199,994.00

שלב א-דחיית אל בריד.סלילת רח             125,906.00                         -18/10/2017

2017הסדרי בטיחות              173,730.00                         -18/10/2017

א-אלקבץ-שרירא גאון.סלילת רח             179,481.00                         -18/10/2017

-2017ח"הסדרי בטיחות ליד מוס             283,601.00                         -18/10/2017

000020522ת . ה000020039ב"מס                          -            31/10/2017762,718.00

שלב א-אלקבץ-סלילת שרירא גאון             225,456.00                         -06/11/2017

9/17- בניית קירות תמך                37,264.91                         -08/11/2017

8/17- בניית קירות תמך              188,395.79                         -08/11/2017

000021410ת . ה000020886ב"מס                          -            08/11/2017225,456.00

-2017ח"הסדרי בטיחות ליד מסו               25,849.00                         -09/11/2017

2017ח "הסדרי בטיחות ליד מוס               39,524.00                         -09/11/2017

2017הסדרי בטיחות                42,447.00                         -09/11/2017

2017הסדרי בטיחות                52,314.00                         -09/11/2017

שלב א-אלקבץ-סלילת שרירא גאון             159,127.00                         -09/11/2017

פריצת כבישים במזרח ירושלים             193,972.00                         -09/11/2017

-7460דחיית אל בריד-המשך ביצוע             215,239.00                         -09/11/2017

פריצת כבישים במזרח ירושלים             246,782.00                         -09/11/2017

שלב א-סלילת דחיית אל בריד             254,397.00                         -09/11/2017

אלקבץ-שרירא גאון-השלמת עבודות             272,794.00                         -09/11/2017

7/17- בניית קירות תמך                  9,063.52                         -12/11/2017

שלב א-בית חנינא-דחיית אל בריד             342,594.00                         -15/11/2017

תנועות הנהלת חשבונות

2 מתוך 1עמוד 



פרטי התנועהזכותחובהערך.ת

א-אלקבץ-שרירא גאון.סלילת רח             103,336.00                         -28/11/2017

000022692ת . ה000022146ב"מס                          -         30/11/20172,183,099.22

-8/17רחוב קשאני- שיקום מדרכה             436,128.36                         -06/12/2017

000023729ת . ה000023178ב"מס                          -            07/12/2017436,128.36

-8/17רחוב קשאני- שיקום מדרכה             283,534.70                         -10/12/2017

(11/17)א-שרירא גאון.סלילת רח             174,496.00                         -27/12/2017

אלקבץ-שרירא גאון:השלמת עבודות             198,485.00                         -27/12/2017

(11/17)המשך-דחיית אל בריד             298,324.00                         -27/12/2017

(11/17)ם-י' פריצת כבישים מז             420,037.00                         -27/12/2017

11/17)א-דחיית אל בריד.סלילת רח             514,187.00                         -27/12/2017

2017ביקור טראמפ -תוספת להזמנה                  9,331.35                         -31/12/2017

בית ח)א-דחיית אל בריד.סלילת רח               58,254.00                         -31/12/2017

דצמב)אלקבץ-גאון.ש-השלמת עבודות             107,503.00                         -31/12/2017

10+11/17(אגודת ספורט)קירות תמך             108,021.02                         -31/12/2017

פריצת כבישים במזרח ירושלים             538,504.00                         -31/12/2017

סיום פרויקט בנית מעבר בסאן             660,583.85                         -31/12/2017

000024840ת . ה000024244ב"מס                          -         31/12/20171,889,063.70

2 מתוך 2עמוד 


