
פרטי התנועהזכותחובהערך.ת

0001/17פתיחה מחברה . העברת יתר  1,482,197.22                   -01/01/2018

000002013ת . ה000001975ב"מס                 -      30/01/2018704,261.00

000003850ת . ה000003771ב"מס                 -          19/02/20189,331.35

(12/17)א-סלילת דחיית אל בריד      95,595.00                   -20/02/2018

(1/18)דחית אל בריד-המשך ביצוע    184,559.00                   -20/02/2018

000004377ת . ה000004286ב"מס                 -      28/02/2018184,559.00

000004980ת . ה000004888ב"מס                 -        04/03/201895,595.00

-62/14פ"ביטוח קבלני לחוזה מ     19,230.80-                   -06/03/2018

000005279ת . ה000005187ב"מס                 -      08/03/2018108,021.02

1/18- בית הכרם - קירות תמך     145,014.44                   -12/03/2018

 סלילת כבישי יוסי בן יועזר1חש     290,308.00                   -12/03/2018

(2/18)שלב א-אל בריד.ביצוע ד    114,782.00                   -14/03/2018

(2/18)2017הסדרי בטיחות     182,150.00                   -14/03/2018

(1/18)שרירא גאון:ניקוז.ע    255,205.00                   -14/03/2018

1/18)-6671חנינא.ב-השלמת עבודות    490,859.00                   -14/03/2018

2/18)-7640אל בריד.ד-המשך ביצוע    217,369.00                   -25/03/2018

000006483ת . ה000006355ב"מס                 -   29/03/20182,337,040.49

(12/17)חציה וצמתים.הנגשת מ    187,237.00                   -11/04/2018

(3/18)גיחון.מ-כרם.ע:אופניים.ש  1,242,870.00                   -12/04/2018

000008122ת . ה000007952ב"מס                 -   30/04/20181,430,107.00

(4/18)יועזר.יוסי ב-סלילת קטע    447,421.00                   -22/05/2018

(מלחה)-10+11/17קירות תמך      39,757.90                   -24/05/2018

000009960ת . ה000009748ב"מס                 -        24/05/201839,757.90

החיות.ג-כרם.ע:שביל אופניים  2,567,558.00                   -24/05/2018

000010476ת . ה000010255ב"מס                 -   31/05/20183,014,979.00

5/19ברדריאןהגדלה והארכה עד      19,231.00-                   -10/06/2018

-3+4/18שדרוג מדרכה שחל והלר    413,372.96                   -13/06/2018

5/18)-7460אל בריד.המשך ביצוע ד    233,820.00                   -20/06/2018

(5/18)א-בריד.א.סלילת ד    116,613.00                   -21/06/2018

(5/18)בן יועז-ביצוע קטע כביש      91,837.00                   -24/06/2018

8/17- קשאני - שיקום מדרכות     131,579.73                   -26/06/2018

4/18 - (סופי)הרצל- קירות תמך       34,463.65                   -27/06/2018

000012518ת . ה000012258ב"מס                 -   28/06/20181,002,455.34

(5/18)בעיר' חצייה מרמ.הנגשת מ    117,760.00                   -24/07/2018

000014659ת . ה000014313ב"מס                 -      31/07/2018117,760.00

-5/18שדרוג מדרכה רחוב שחל והלר    279,003.69                   -06/08/2018

000015390ת . ה000015042ב"מס                 -      08/08/2018279,003.69

-5/18שדרוג מדרכה רחוב שחל והלר    243,601.24                   -12/08/2018

(7/18)' מז-ביצוע פריצת כבישים    363,001.00                   -12/08/2018

(7/18)-ס גאוטמלה"כביש לבי.ב    401,539.00                   -12/08/2018

(7/18)-א-אל בריד.ד-ביצוע ניקוז    350,859.00                   -14/08/2018

(7/18)אלריסאלה א-ביצוע כביש    507,998.00                   -14/08/2018

(7/18)אל בריד.ד-ביצוע ניקוז    930,887.00                   -14/08/2018

(7/18)יועזר.יוסי ב-ביצוע כביש        4,826.00                   -28/08/2018

תנועות הנהלת חשבונות
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000016779ת . ה000016396ב"מס                 -   29/08/20182,802,711.24

(8/18)ס גאוטמלה"לבי.ביצוע כ    527,956.00                   -03/09/2018

(8/18)'מז-ביצוע פריצת כבישים  1,110,004.00                   -03/09/2018

(סופי)עולי הגרדום-קירות תמך    107,781.10                   -05/09/2018

000018006ת . ה000017595ב"מס                 -      06/09/2018107,781.10

(18/8)אל בריד.השלמת ביצוע ד  1,757,569.00                   -13/09/2018

(8/18)יוסי בן יועזר-שלב ב    171,879.00                   -16/09/2018

(8/18)אל בריד.ביצוע ניקוז ד    523,968.00                   -16/09/2018

(8/18)-7612א-אלריסאלה.ביצוע כ    648,275.00                   -16/09/2018

8/17 - (סופי)קשאני - מדרכות     184,188.34                   -17/09/2018

000018401ת . ה000017975ב"מס                 -   17/09/20184,923,839.34

5/18(הרכבת' רח)בניית קירות תמך    141,905.81                   -04/10/2018

7/18- עבודות במזרח העיר     201,924.10                   -04/10/2018

000018994ת . ה000018566ב"מס                 -      04/10/2018343,829.91

(7/18)חצייה וצמתים.הנגשת מ      44,894.00                   -07/10/2018

000019295ת . ה000018867ב"מס                 -        09/10/201844,894.00

(9/18)ריקה.ק-השלמת ביצוע    290,403.00                   -23/10/2018

(9/18)יובל.בטיחות ק.ביצוע ה    127,612.00                   -29/10/2018

(9/18)בריד.א.ד-השלמת ביצוע    327,358.00                   -29/10/2018

(9/18)א-ביצוע כביש אלריסאלה    359,842.00                   -29/10/2018

(8/18)אל בריד.ביצוע ד    449,469.00                   -29/10/2018

000020627ת . ה000020163ב"מס                 -   31/10/20181,554,684.00

7/18- עבודות במזרח העיר     112,771.26                   -04/11/2018

7/18- עבודות רחוב בילאל     196,201.21                   -04/11/2018

000021093ת . ה000020629ב"מס                 -      05/11/2018308,972.47

(9/18)ריקה.ק-השלמת ביצוע      16,734.00                   -13/11/2018

(10/18)בריד.א.ד-ביצוע ניקוז  3,801,251.00                   -13/11/2018

-87/18פ"ביטוח קבלני לחוזה מ     19,231.00-                   -15/11/2018

(10/18)א-ציון-צונדק:ביצוע מעגל    615,878.00                   -15/11/2018

000022302ת . ה000021796ב"מס                 -        26/11/201839,950.31

-6/18לאה גולדברג -מעבר ציבורי      59,181.31                   -26/11/2018

(9/18)יובל.ק-בטיחות.ביצוע ה      64,233.00                   -26/11/2018

7/18- מדרכה רחוב שחל והלר     410,982.50                   -29/11/2018

000022414ת . ה000021906ב"מס                 -   29/11/20184,909,078.50

(10/18)'מז-ביצוע פריצת כבישים    411,924.00                   -23/12/2018

(11/18)בריד.א.ד-ביצוע ניקוז    705,081.00                   -25/12/2018

(11/18)ציון.א-צונק:ביצוע מעגל    410,474.00                   -26/12/2018

(12/18)אלריסלה-השלמת סלילה    568,251.00                   -26/12/2018

000024863ת . ה000024303ב"מס                 -   30/12/20182,095,730.00

8-9-10/18- קירות תמך       6,982.00-                   -31/12/2018

8/18- עבודות חניון בית הדפוס       25,205.52                   -31/12/2018

11/18- הזמנת מסגרת - קירות תמך    136,623.44                   -31/12/2018

10/18- רמות ' צ-קירות תמך    193,425.85                   -31/12/2018

8-9-10/18- קירות תמך     276,934.52                   -31/12/2018

סופי6+7/18-מדרכה רחוב שחל ' שד    589,587.31                   -31/12/2018

-10+11/18הלר' מדרכה ר' שד    892,319.61                   -31/12/2018
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(12/18)רם.ג-מנדל.מ-ביצוע כביש  1,129,318.00                   -31/12/2018
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