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יתרת סגירהז כ ו תח ו ב היתרת פתיחהכ מ ו תסוגמטבעת א ו ר  ה ח ש ב ו ןחשבון. מסחברה

-     ספקNISסב,חברה,ויאפלן תכנון4310102210       -   31,297.50 42,997.50 (11,700.00)

-     ספקNISאומדה-פרליס ובניו4310102215       -       -   3,510.00 (3,510.00)

     -       -   31,297.50 46,507.50 (15,210.00)

-     ספקNISמרקו מורן4310101756   (48,701.01) 226,987.31 191,494.44 (13,208.14)

-     ספקNISיובל עזר4310101873   (88,098.00) 216,247.00 136,477.00 (8,328.00)

-     ספקNISחגי זלצר4310102043   (9,533.00) 120,505.51 128,602.51 (17,630.00)

-     ספקNISניר סוויט4310102138   (20,317.00) 201,479.22 226,207.22 (45,045.00)

-     ספקNISמונסונגו מיכאל4310102148   (9,945.00) 172,155.76 199,690.32 (37,479.56)

     -   (176,594.01) 937,374.80 882,471.49 (121,690.70)

-     ספקNISשרה ברתנא4310101058   (12,870.00) 115,830.00 115,830.00 (12,870.00)

-     ספקNISדוד ישראלי4310102119   (18,135.00) 163,215.00 163,215.00 (18,135.00)

     -   (31,005.00) 279,045.00 279,045.00 (31,005.00)

-     ספקNISשהינ-הנדסת חשמל. ש.ד3310100476   (25,304.70) 32,926.10 18,762.90 (11,141.50)

-     14.00 ספקNISדאדי תכנון ופיקוח. מ4310100821   46,293.39 48,133.80 (1,840.41)

-     ספקNISמ"אל רום יועצים בע3310100875   (6,825.00)     -       -   (6,825.00)

-     ספקNISאייזיק יואב מהנדס3310101438   (3,109.60) 5,330.80 4,887.00 (2,665.80)

-     ספקNISיזהר הבר מועקל לא לת4310101564   (1,500.00)     -       -   (1,500.00)

-     ספקNISפרנסיס פא-קורנר סטור4310102040   (493.90) 1,410.20 1,116.60 (200.30)

-     ספקNISמעונית הנדסה אזרחית3310102075       -       -   10,881.00 (10,881.00)

-     ספקNISמנסארה מוראד בן דאהר4310102185       -   33,127.38 37,940.76 (4,813.38)

-     ספקNISב הנדסה בע.י.ס.ב א.י4310102219       -       -   4,510.35 (4,510.35)

-     ספקNISמ"זייד גאומאפ בע4310102220       -       -   4,680.00 (4,680.00)

-     ספקNISגוטהולץ גדעון וחנה א3310102686   (6,038.14) 6,084.00     -   45.86

-     ספקNISהנדסה אזרחית ו- עתיד3310102768   (8.19) 63,318.06 76,179.87 (12,870.00)

-     ספקNISאדריכלו- רובין שמעון3310102876       -   12,168.00 40,248.00 (28,080.00)

 14.00 (43,279.53) 200,657.93 247,340.28 (89,961.88)

-     ספקNISגרשון גריגורי ליפשיץ4310101034   (22,369.93) 183,662.95 184,732.73 (23,439.71)

-     ספקNISשם טוב דורון4310101251   (19,376.37) 219,390.39 226,721.66 (26,707.64)

-     ספקNISפארס לני4310101751   (23,985.00) 219,005.28 216,666.83 (21,646.55)

     -   (65,731.30) 622,058.62 628,121.22 (71,793.90)

-     ספקNISרייכרט מהנדסים ויועצ3310102623       -       -   7,020.00 (7,020.00)

-     ספקNISל מהנדסים יועצים.ס.ר9310200177       -       -   5,522.00 (5,522.00)

     -       -       -   12,542.00 (12,542.00)

-     ספקNISלצרס דוד-כוכב הצפון3310100029   (36,480.60) 92,298.20 65,177.60 (9,360.00)

-     ספקNISקבבגיאן אהרון4310100971   (10,623.40) 80,273.80 103,463.40 (33,813.00)

-     ספקNISכוכב הצפון4310101572   (23,774.40) 57,476.25 41,154.75 (7,452.90)

-     ספקNISאלי תמי-אימות חקירות3310101735   (9,994.46)     -       -   (9,994.46)

-     ספקNISתשובה חקירות4310101910   (1,872.00) 18,720.00 18,603.00 (1,755.00)

-     ספקNISתשובה חקירות3310102154   (7,195.50) 40,488.70 36,452.20 (3,159.00)

     -   (89,940.36) 289,256.95 264,850.95 (65,534.36)

-     ספקNISליפובצקי נטליה3310100316       -   1,989.00 5,967.00 (3,978.00)

-     ספקNISאריה שלה4310101238   (25,812.26) 85,252.00 70,309.51 (10,869.77)

(21,051.49) 45,000.05 38,579.15 (14,630.59) 17.50 ספקNISאנדרי קרישן4310101304

-     ספקNISאבו ריא הנדסה א. מ.א4310101934   (5,241.44) 24,665.24 23,332.56 (3,908.76)

-     ספקNISרות בלומנפלד4310102074   (27,776.36) 89,610.04 79,917.20 (18,083.52)

-     ספקNISאדריכלים עמי-אילון 4310102101       -       -   4,690.00 (4,690.00)

 17.50 (73,460.65) 240,095.43 229,216.32 (62,581.54)

-     ספקNISהמשקם בעמ3310100101   (901,462.41) 2,805,925.04 2,379,162.28 (474,699.65)

-     ספקNISחברה כלכלית מיס3310100319   (25,659.42) 111,063.35 109,350.67 (23,946.74)

-     ספקNISמ"נמרוד תעשיות בע3310100341   (607,753.52) 3,773,237.41 4,204,275.38 (1,038,791.49)

-     ספקNISמעוק (1995)שופן .ש.י3310100359   (264,694.16)     -       -   (264,694.16)

-     ספקNISצרפתי דוד מעוקל לא ל3310100432   (4,513.85)     -   2,476.89 (6,990.74)

-     ספקNISמ"אלקטרו סייף בע3310100547   (188,660.41) 439,519.14 307,966.69 (57,107.96)

-     ספקNISמעוק-אידיאל דודי שמש3310100727   2,710.78     -       -   2,710.78

-     ספקNISגביש קבלני חשמל3310100813       -   2,695.45 8,086.35 (5,390.90)

-     ספקNISאינפרטק טכנולוגיות מ3310100877   (2,106.00) 8,307.00 9,711.00 (3,510.00)

-     ספקNISר.ד)אורגד הנדסה3310101055   (98,421.58) 111,227.98 13,203.12 (396.72)

-     ספקNISצנובר חברה לגינון בע3310101169   (42,236.34) 133,230.71 119,083.22 (28,088.85)

-     ספקNISמ"רב מגן בע3310101428   (34,554.63) 212,951.66 219,555.98 (41,158.95)

-     ספקNISבע (1998)בעלי מקצוע 3310101626   (9,764.35)     -       -   (9,764.35)

-     ספקNISמ"שמש חי אחזקות בע3310101711   (5,931.11)     -       -   (5,931.11)

-     ספקNISטופ אפסילון חברה לבנ3310101820   (84,519.02)     -       -   (84,519.02)

-     ספקNISשריונית חסם ייצור מו3310101832   (246,050.84) 1,012,100.94 1,466,532.11 (700,482.01)

-     ספקNISהולנד-ס אלקטרוניקה.א3310101948   (2,887.50)     -       -   (2,887.50)

-     ספקNISמאיר צור משה יום טוב3310102077   (118,691.00) 486,645.65 416,645.49 (48,690.84)

-     ספקNISמ"מיגון יוסי פרץ בע3310102078   (103,973.42) 526,496.58 598,450.10 (175,926.94)

-     ספקNISמ"גינון בע-דודי3310102082   (949.62)     -       -   (949.62)

-     ספקNISאין- דור-דלתות הבית3310102089   (37,667.81) 180,054.48 142,878.45 (491.78)

(219,672.18) 595,446.93 529,070.23 (153,295.48) 3.00 ספקNISתעשיות מיגון גיל.ר.א3310102225

-     ספקNISמשאב שיקום פיתוח ובנ3310102228   (310,979.54) 2,265,705.64 2,574,807.97 (620,081.87)

-     ספקNISאגודה שיתופי- כרומגן3310102360   (330,595.28) 3,288,230.56 3,580,033.59 (622,398.31)

 מהנדסים3100כ משני "סה

 מפקחי עבודה3101כ משני "סה

 חברות חקירה3105כ משני "סה

 אדריכלים3106כ משני "סה

 יועצים3102כ משני "סה

 עובדי חשבונית3099כ משני "סה
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מאזן בוחן רב חברתי במטבע  שקלים  לפי תאריך מאזני

9 עד 1חברות 
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-     ספקNISמ"סרחאן הנדסה בע3310102591   (175,087.63) 1,558,098.97 1,573,926.69 (190,915.35)

 3.00 (3,747,744.14) 17,444,560.79 18,321,592.91 (4,624,776.26)

-     ספקNISליברוב בניה ושיפוצים3310100074   (114,126.95) 694,210.16 644,490.29 (64,407.08)

-     ספקNISמ"השרברבים בע3310100078   (336,472.79) 1,968,948.91 1,709,613.44 (77,137.32)

-     ספקNISאיטום ובידוד וקנין א3310100100   (22,017.39) 22,017.04     -   (0.35)

-     ספקNISכהן חגית קבלני בנין3310100102   (339,601.71) 1,562,501.92 1,640,191.83 (417,291.62)

-     ספקNISזיגדון יוסף3310100103   (267,478.39) 1,376,989.35 1,586,278.15 (476,767.19)

-     ספקNISמ"המשקם בע' חב4310100105   (864.00) 3,798.00 3,366.00 (432.00)

-     ספקNISמ"בע. את פ.אקורד מ3310100112   (194,459.87) 779,479.58 732,411.77 (147,392.06)

-     ספקNISצמודים בנין ופיתוח מ3310100113   (23,876.53) 78,372.45 181,568.12 (127,072.20)

-     ספקNISמ"בן שטרית אלי בע3310100126   (1,005,470.79) 1,617,473.29 614,737.69 (2,735.19)

-     ספקNISגולקו רפאל3310100196   (420,359.17) 2,230,715.02 2,139,550.62 (329,194.77)

(1,885,343.58) 13,295,360.43 14,077,672.87 (2,667,656.02) 1.00 ספקNISד חברת שיפוצים בע"ממ3310100200

-     ספקNISלעבודות עפר' טלרן חב3310100256   10.39     -       -   10.39

-     ספקNISזכותלח.ה-גאוי יחזקאל3310100258   (10,153.60)     -       -   (10,153.60)

-     ספקNISצדוק יעקב-סיד וצבע 3310100279   (110,481.95) 1,623,814.98 1,565,001.66 (51,668.63)

-     ספקNISגורדון רפאל3310100289   (781,567.64) 5,853,234.29 6,457,951.16 (1,386,284.51)

-     ספק2NIS)בניה ותשתיות.מ.ז.א3310100325   (611,232.41) 2,303,709.54 2,252,690.81 (560,213.68)

-     ספקNISמ"המומחה לבנין בע3310100329   (317,789.63) 1,752,960.55 1,579,760.20 (144,589.28)

-     ספקNISעמר מאיר3310100340   (160,302.77) 760,664.25 829,044.96 (228,683.48)

-     ספקNISנחמן מסעוד3310100355   (1,063,769.05) 3,110,233.30 2,813,312.70 (766,848.45)

-     ספקNISאסדי עבד חברה לעבודו3310100503   (7,774.54) 992,312.60 1,561,625.65 (577,087.59)

-     ספקNIS.המ-מ"בע(.ר.מ)ארמתי 3310100522   (633.24)     -       -   (633.24)

-     ספקNISמ"מיכאל את דוד בע3310100641   (458,093.26) 3,972,490.20 4,441,985.27 (927,588.33)

-     ספקNISזעתרי עסאם3310100653   (1,455.41)     -       -   (1,455.41)

-     ספקNISמ"הנדסה בע. ר.ג.ד.ח3310100658   (140,380.97) 1,364,830.62 1,639,224.57 (414,774.92)

-     ספקNISמ"דקורה בלנקינטי בע3310100674   (689,554.62) 2,017,455.97 1,735,783.10 (407,881.75)

-     ספקNISמוחמד,הרייש  איחסאן3310100717   (737,243.04) 2,156,378.61 1,907,817.42 (488,681.85)

-     ספקNISדבח יוסף3310100810   (127,193.83) 396,228.70 346,787.48 (77,752.61)

-     ספקNISפרץ ניסים3310100829   (171,037.49) 791,903.55 666,327.02 (45,460.96)

-     ספקNISזיפות איט- פרץ חיים 3310100893   (36,195.85) 56,168.47 19,693.17 279.45

-     ספקNISחליבה יצחק איטום יזמ3310100930   (248,209.22) 813,196.95 572,462.11 (7,474.38)

-     ספקNISמ"עבד אלעאל הנדסה בע4310101306   (230,641.10) 534,801.21 350,548.46 (46,388.35)

-     ספקNISצמודים בניה ופיתוח ב4310101351   (60,083.05) 385,639.53 336,365.70 (10,809.22)

-     ספקNISמ"זליג את שמעון בע3310101385   (184,574.02) 987,642.80 928,609.64 (125,540.86)

-     ספקNISמ"אגרגט בע4310101445   (63,286.43) 879,334.94 824,791.50 (8,742.99)

-     ספקNISסודאי יוסף4310101481   (122,684.67) 840,898.65 721,157.49 (2,943.51)

-     ספקNIS"מלאי עבודות בנין בע3310101607   (989,262.83) 3,546,688.59 2,867,537.66 (310,111.90)

-     ספקNISמ"רמי תלמיד בע3310101715   (358,788.89) 1,922,602.54 1,852,380.41 (288,566.76)

-     ספקNISמ"בניה פרפקט בע. ס4310101782   (101,370.58) 595,031.23 623,438.69 (129,778.04)

-     ספקNISח עבודות חשמל וש.ש.ב3310101800   (412,865.47) 1,487,714.83 1,193,707.63 (118,858.27)

-     ספקNISי שירותי חשמל.כ.א.א3310101808   (6,435.00) 17,268.02 11,458.06 (625.04)

-     ספקNISרבידי איטום ובידוד ב3310101818   (137,227.30) 708,057.45 733,623.16 (162,793.01)

-     ספקNISיוקדי בניה והנדסה בע3310101826   (3,430.52) 821,228.38 831,104.47 (13,306.61)

-     ספקNISבונה הדרום-מור בוריס3310101859   (392,846.27) 1,975,450.94 2,204,408.17 (621,803.50)

-     ספקNISאבני שוהם חברה לבנין4310101891       -   537,580.14 556,721.61 (19,141.47)

-     ספקNISאחים איבגי3310101939   (131,674.54) 789,020.54 762,634.28 (105,288.28)

-     ספקNISאלקלעי עזרא3310101940   (287,536.57) 1,355,207.73 1,463,010.30 (395,339.14)

-     ספקNISטל דניאל3310101960   (135,476.14) 967,807.95 1,090,435.51 (258,103.70)

-     ספקNISבארין ניזאר'ג3310101962   (2,044,748.88) 6,627,534.10 5,275,622.73 (692,837.51)

-     ספקNISשובל שמי יזמות ובניה3310101965   (314,062.59) 2,661,469.61 3,189,903.53 (842,496.51)

-     ספקNISמ"גלנועם בע3310101986   (613,379.77) 1,145,459.97 542,490.15 (10,409.95)

-     ספקNISמ"יוסף הנדסה בע.ר.א3310101988   (293,413.79) 1,467,053.69 1,416,260.03 (242,620.13)

-     ספקNISחיל,אבו בנדורה מחמוד3310101991   (254,104.56) 446,715.06 192,330.65 279.85

-     ספקNIS"בע' חיים מעתוק ושות3310102005   (412,202.66) 1,322,771.74 975,450.13 (64,881.05)

-     ספקNISזכות חטיב.ה-ג.נאסר ל3310102046   (58,891.89) 328,305.20 413,717.86 (144,304.55)

-     ספקNISיתדות נהול פרוייקטים3310102047   (165,084.78) 743,673.14 721,870.04 (143,281.68)

-     ספקNISן"אופיר שי יזמות נדל3310102058   (5,848.14)     -       -   (5,848.14)

-     ספקNISלבניה משה יוסף-אור3310102066   (405,488.40) 1,055,398.35 841,360.44 (191,450.49)

-     ספקNISהמאירי שירותי הנ.מ.א3310102072   (246,184.41) 1,714,848.27 1,825,271.73 (356,607.87)

-     ספקNISמג.ד.א-דודלזון איגור3310102076   (192,534.62) 1,594,768.00 1,687,338.98 (285,105.60)

-     ספקNISמ"פאדל חלבי ובניו בע3310102079   (333,222.56) 1,617,881.51 1,473,555.42 (188,896.47)

-     ספקNISבניה וגגות ב.אל.בי.א3310102080   (68,446.17) 287,212.73 219,692.83 (926.27)

-     ספקNISויאאם חסן בניין ושיפ3310102122   (305,109.20) 1,210,315.88 912,644.18 (7,437.50)

-     ספקNISאלון ציפרבלט3310102184   (211,613.68) 1,176,656.53 1,175,888.50 (210,845.65)

-     ספקNISמ"ברוש נאה בע.ר.נ3310102202       -   136,409.29 323,501.29 (187,092.00)

-     ספקNISיוסף ראובן4310102214       -       -   7,111.14 (7,111.14)

-     ספקNIS'סופר אל ושות3310102260   (149,740.49) 804,539.61 880,031.77 (225,232.65)

-     ספקNISבניה ופיתוח בע.נ.ר.י3310102272   (1,085,115.65) 5,025,161.79 4,209,639.38 (269,593.24)

-     ספקNISנזרי יוסף ואליס3310102332   (138,292.42) 751,748.33 833,449.33 (219,993.42)

-     ספקNIS"מצארווה חסן בניה בע3310102335   (116,641.01) 1,327,072.67 2,018,409.63 (807,977.97)

-     ספקNIS הנדסה ומבנ2011פמאן 3310102353   (33,456.87) 310,759.30 302,174.50 (24,872.07)

-     ספקNISמחאמיד עלי אחמד3310102395   (1,597,528.56) 4,323,113.78 3,134,539.86 (408,954.64)

-     ספקNISמ"לין הנדסה בע3310102400   (1,486,853.58) 3,536,874.97 2,047,879.48 2,141.91

-     ספקNISש אקוסט.ח.א-עטיה אשר3310102428   (6,318.00)     -       -   (6,318.00)

-     ספקNISיוסף ראובן3310102534   (1,035,778.80) 3,724,395.60 3,869,414.92 (1,180,798.12)

-     ספקNISבנין ו-(1986)ביטוליט3310102535   (823,827.98) 1,342,656.28 713,940.32 (195,112.02)

-     ספקNISלתכ' וישיניה אלון חב3310102539   (13,788.25)     -       -   (13,788.25)

-     ספקNISאבו קוידר עפר ופיתוח3310102571   (19,750.30) 46,062.77 30,027.36 (3,714.89)

-     ספקNISברנשטיין יוסי צמרת ש3310102590   (244,344.49) 513,028.36 410,743.43 (142,059.56)

-     ספקNISיצח- מומחים לשיפוצים3310102612   0.01 23,400.00 23,400.00 0.01

-     ספקNISמ"אבוליל לדיקור בע3310102656   (218,128.12) 875,238.51 957,586.66 (300,476.27)

-     ספקNISרה ינוש'קולצ3310102657   (246,027.46) 1,340,249.82 1,307,100.22 (212,877.86)

-     ספקNISמ"מנסור הנדסה בע. א3310102658   (164,365.92) 891,641.33 1,074,880.29 (347,604.88)
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-     ספקNISמ"בונה הדרום בע. א.י3310102659   (11,107.48) 757,374.04 777,793.00 (31,526.44)

-     ספקNISביתן רפאל3310102662   (145,364.61) 582,004.19 520,510.57 (83,870.99)

-     ספקNISהמחאת-קרבצוב ארקדי 3310102664   (394,148.36) 1,361,168.49 1,122,300.25 (155,280.12)

-     ספקNISהרייש עדנאן את מרואן3310102665   (488,124.53) 1,607,955.65 1,374,171.39 (254,340.27)

-     ספקNISאזולאי אברהם3310102694   (47,207.42) 175,199.53 128,232.25 (240.14)

-     ספקNISקבלן לעבו, טועמה חסן3310102695   (16,899.22) 982,914.35 1,299,900.87 (333,885.74)

-     ספקNISחי ה- עטיה יוסף חיים3310102710   (385,535.41) 973,136.44 587,421.47 179.56

-     ספקNISמ"דורפברגר בע. ש3310102720   (2,301,147.71) 3,416,937.43 1,121,255.20 (5,465.48)

-     ספקNISמ"בניה פרפקט בע. ס3310102722   (503,503.25) 1,966,351.70 2,338,289.66 (875,441.21)

-     ספקNISכהן זדה אבי3310102723   (1,235,995.46) 2,540,588.54 1,382,663.47 (78,070.39)

-     ספקNISקבלן לעב- ניצן שפירא3310102769   (84,217.14) 973,958.34 962,114.17 (72,372.97)

-     ספקNIS"בונה כרמל בע. ח.ע.ר3310102777   (353,354.01) 743,768.79 477,668.38 (87,253.60)

-     ספקNISמ"המתמיד בע. ש3310102779   (57,271.65) 288,451.68 406,894.33 (175,714.30)

-     ספקNISסליס הנדסה ופרוייקטי3310102782       -   83,829.28 83,819.36 9.92

-     ספקNISלעב' רייס חב'אליאס ג3310102786   (355,621.43) 896,601.78 716,012.98 (175,032.63)

-     ספק42NISמזרחי .ב-עמית רמון3310102787   (133,624.46) 855,551.16 886,268.58 (164,341.88)

-     ספקNISדבח אברהם3310102801   (90,703.21) 341,652.47 250,601.28 347.98

-     ספקNISהנדסה וקבלנות- ארגמן3310102812   (953,357.47) 2,134,149.00 1,261,610.53 (80,819.00)

-     ספקNIS"יוסף עציון לפתוח בע3310102905       -   356,378.04 1,331,889.08 (975,511.04)

-     ספקNISא שיפוצים.ד.א3310102906       -   186,595.38 637,530.52 (450,935.14)

-     ספקNISחמו שי עבודות בנייה3310102907       -   60,511.74 140,247.15 (79,735.41)

-     ספקNISיצחק אנקאווה3310102911       -   188,752.40 292,184.23 (103,431.83)

-     ספקNISמערכות ב- יוספי עופר3310102912       -   32,038.19 84,899.27 (52,861.08)

-     ספקNISמ"מע קבלנים בבניה בע3310102913       -   262,912.30 1,303,577.40 (1,040,665.10)

-     ספקNISדוד יוסף בניה ושיפוצ3310102914       -   385,544.14 669,142.85 (283,598.71)

-     ספקNISהנדסה בנגב בע. פ.ס.א3310102915       -   236,378.28 714,904.18 (478,525.90)

-     ספקNISר יעקב בניה ופ.י.ב.א3310102916       -   121,594.96 218,743.43 (97,148.47)

-     ספקNISמ"ת בע.ש.פתרון ר3310102917       -       -   68,405.08 (68,405.08)

-     ספקNISגיי לע-שלאבנה ויסיאם3310102918       -   213,807.55 548,706.29 (334,898.74)

-     ספקNISמ"מ נתן בע.א3310102919       -   33,910.99 67,365.35 (33,454.36)

-     ספקNISא נגרות ושיפוצים.ע.ל3310102920       -   206,228.01 453,216.34 (246,988.33)

-     ספקNISחברה לבנייה- רם יגל3310102921       -   47,892.40 309,445.20 (261,552.80)

-     ספקNISנחום זיו ציון3310102922       -   121,230.28 250,288.22 (129,057.94)

-     ספקNISאהרון- אהרון שיפוצים3310102928       -   70,548.38 168,104.21 (97,555.83)

-     ספקNISמהנדס ח- מרדכי איציק3310102940       -       -   5,473.70 (5,473.70)

-     ספקNIS(1990)רשף קבלנים . ח3310102964       -       -   8,190.00 (8,190.00)

-     ספקNISאפיקי שחקים טיב4310901321   (572.68)     -       -   (572.68)

 1.00 (35,545,674.61) 142,308,068.73 134,266,035.38 (27,503,641.26)

-     ספקNISברעם אילן4310100054   (6,903.00) 42,681.60 36,831.60 (1,053.00)

-     ספקNISדני כודדי שמאות מקרק3310100079   (118,809.48) 351,973.44 307,192.67 (74,028.71)

-     ספקNISכדרי איריס4310100111   (1,053.00) 5,031.00 7,769.00 (3,791.00)

-     ספקNISהנדסה ושמ-מנחם רונן 3310100501   (67,473.90) 241,981.74 255,661.38 (81,153.54)

-     ספקNISפן שמואל4310100937   (11,583.00) 33,822.80 49,112.36 (26,872.56)

-     ספקNISגדעון קרול4310101084   (26,323.60) 57,842.00 50,285.00 (18,766.60)

-     ספקNISרז שמעון3310101104   (67,983.46) 269,977.50 289,942.38 (87,948.34)

-     ספקNISמ"טובי פרי בע4310101173   (1,053.00) 3,790.80 9,898.20 (7,160.40)

-     ספקNISפרלמן גדעון4310101327   (11,583.00) 28,262.52 34,285.12 (17,605.60)

-     ספקNISשמאי מקרק-גדעון קרול3310101341   (128,303.57) 378,222.96 373,971.46 (124,052.07)

-     ספקNISבן חיים נתן שמאי מקר3310101342   (32,350.50) 147,703.14 167,113.44 (51,760.80)

-     ספקNISמ"חפשי נטל כהן בע4310101376   (20,428.20) 62,618.40 52,603.20 (10,413.00)

-     ספקNISדורון יוסקוביץ3310101420   (6,841.22) 89,472.22 107,033.92 (24,402.92)

-     ספקNISאברם גלעד4310101451   (1,708.20) 10,614.30 16,206.90 (7,300.80)

-     ספקNISאחיד כלכלה ושמאות בע3310101787   (742.78)     -       -   (742.78)

-     ספקNISבן חיים שמאות מקרקעי4310101800   (7,628.40) 16,871.40 14,297.40 (5,054.40)

-     ספקNISואנונו אירית4310101811   (4,633.00) 26,055.00 22,241.00 (819.00)

-     ספקNISמור כלכלה ושמאות. א4310101813   (10,319.40) 36,527.40 31,262.40 (5,054.40)

-     ספקNISאבו ריא הנדסה ש. מ.א4310101816   (4,633.20) 19,702.80 15,888.60 (819.00)

-     ספקNISקידר גיל4310101820   (6,926.40) 24,102.00 28,922.40 (11,746.80)

-     ספקNISאבן חן שמאות  מקרקעי4310101825   (12,308.40) 42,952.60 46,181.80 (15,537.60)

-     ספקNISברעם אילן3310101867   (116,800.10) 280,399.16 221,059.10 (57,460.04)

-     ספקNISמ"חפשי נטל כהן בע3310101869   (46,715.54) 183,141.30 185,043.94 (48,618.18)

(18,274.80) 101,134.20 159,283.80 (76,424.40) 3.00 ספקNISלוי אברהם ויונתן שמא4310101962

-     ספקNISמ"רון רודיטי בע4310102014   (5,428.80) 14,905.80 23,634.00 (14,157.00)

-     ספקNISאדרי אשר4310102019       -   6,949.80 9,055.80 (2,106.00)

-     ספקNISשמאות מקרק-ירון שמבן3310102110   (26,250.12) 47,509.02 32,165.64 (10,906.74)

-     ספקNISדורון חזיזה שמאות מק3310102670   (8,318.70) 46,030.14 47,878.74 (10,167.30)

-     ספקNISאלדד חיימי שמאות מקר3310102671       -   33,089.94 52,315.38 (19,225.44)

-     ספקNISשמאות מקרק- גיא עמית3310102672   (9,243.00) 91,690.56 100,009.26 (17,561.70)

-     ספקNISאגרונום- רפאל אשכנזי3310102673   (5,545.80) 32,350.50 44,366.40 (17,561.70)

-     ספקNISרובל ואסולין משרד ש3310102674   (20,704.32) 64,331.28 58,415.76 (14,788.80)

-     ספקNISמיטלמן לב שמאות מקרק3310102675   (26,804.70) 82,632.42 88,547.94 (32,720.22)

-     ספקNISמקרק- אלעד משה חזיזה3310102676   (14,788.80) 51,021.36 44,551.26 (8,318.70)

-     ספקNIS"גנות נדל- עומר גנות3310102679   (32,719.62) 53,978.52 32,350.50 (11,091.60)

-     ספקNISזהר שלפמן שמאי מקרקע3310102680   (56,936.88) 155,652.12 99,639.54 (924.30)

-     ספקNISויסבלום וקלפון שמאי3310102681   (26,250.12) 85,405.32 87,253.92 (28,098.72)

-     ספקNISמשה בן גל שמאי מקרקע3310102683   (25,695.54) 73,019.70 70,986.24 (23,662.08)

-     ספקNISשמאי מ- ירון יוניצמן3310102684   (3,697.20) 20,149.74 24,586.38 (8,133.84)

-     ספקNISורי הנדסה ושמ'מאהר ח3310102691   (58,970.34) 195,951.60 213,143.58 (76,162.32)

-     ספקNISמ"יוסי אפלבום בע3310102882       -   41,408.64 62,482.68 (21,074.04)

-     ספקNISמדע חברה לשמאות מקרק3310102885       -   330,415.30 445,213.04 (114,797.74)

-     ספקNISברעם אילן9310200801       -   3,697.20 4,621.50 (924.30)

 3.00 (1,110,882.69) 3,943,218.84 3,965,155.03 (1,132,818.88)

-     ספקNISשרמן זקלין ואהרון4310100049   (52,247.52) 150,095.79 127,727.15 (29,878.88)

-     ספקNISדאהר מדידות הנדסה. ג4310101234   (17,175.60) 53,304.40 54,614.80 (18,486.00)

חיוב מכו) קבלני אחזקה3108כ משני "סה
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-     ספקNISאדריכל-אנדריי קרישן3310101366   (9,099.25) 35,135.74 28,042.36 (2,005.87)

-     ספק199NIS}בן נתן מדידות .ד3310101416       -       -   28,080.00 (28,080.00)

-     ספקNISמ"בע"  פאהום ושת.ח4310101468   (1,951.84) 46,499.93 68,306.34 (23,758.25)

-     ספקNISלמעי יצחק3310101841   (66.08) 17,616.04 17,550.00 (0.04)

-     ספקNISאבו ריא הנדסה מ. מ.א4310101933   (14,845.40) 87,753.75 110,760.87 (37,852.52)

-     ספקNISאדריכלים. אס.בי.איי4310102168   (6,318.00) 27,378.00 24,804.00 (3,744.00)

-     ספקNIS)ד ניהול  נכסים .ש.א9310201119   (48,928.70) 235,310.07 226,465.37 (40,084.00)

-     ספקNISגיאו מאפ הנדסה ומדיד9310201978   (30,841.20) 84,745.44 118,839.24 (64,935.00)

-     ספקNISשחר אלטמן9310202770   (12,826.00) 139,186.00 142,155.00 (15,795.00)

-     ספקNISקלין'שרמן ז9310300073   (1,053.00) 88,333.25 107,053.25 (19,773.00)

     -   (195,352.59) 965,358.41 1,054,398.38 (284,392.56)

-     ספקNISמכולת שמעון חיים גאנ3310100080   (313.40) 2,195.90 2,652.60 (770.10)

-     ספקNISמ"דף אור העתקות בע3310100122   (1.01) 587.00 3,147.11 (2,561.12)

-     ספקNISזחלאוי סאמי מעוקל לא3310100135   (601.85)     -       -   (601.85)

-     ספקNISבש יצחק ארסן מעוקל ל3310100138   (354.00)     -       -   (354.00)

-     ספקNISאור עקיבא-גיל הזהב3310100157   (6,300.00) 13,350.00 10,200.00 (3,150.00)

-     ספקNISמתן שירותי בריא-אילת3310100181   (86,828.00) 305,060.00 280,584.00 (62,352.00)

-     ספקNISע" מורשת יעקב"שוחרי 3310100194   (1,000.00) 4,000.00 4,500.00 (1,500.00)

-     ספקNISמ"מכלת עמור בע3310100195   (1,650.00) 3,900.99 3,121.89 (870.90)

-     ספקNISמשאבי מים פרדס חנה ב3310100227   (172.59)     -       -   (172.59)

-     ספקNISהעמותה למען ה" עלמה"3310100239   (7,500.00) 22,500.00 22,500.00 (7,500.00)

-     ספקNISעמותת גיל הזהב בירוח3310100252       -       -   10,000.00 (10,000.00)

-     ספקNISהאגודה למען הקשיש די3310100255   (7,500.00) 22,500.00 22,500.00 (7,500.00)

-     ספקNISשינדלר נחושתן מעליות3310100257   (11,466.00) 34,398.00 34,398.00 (11,466.00)

-     ספקNISפוליצר חדרה3310100267   (1,917.12) 5,056.15 3,680.94 (541.91)

-     ספקNISדניאל יוסף3310100288   (100.00)     -       -   (100.00)

-     ספקNISגז אליהו3310100296   (2,903.00) 9,653.00 8,750.00 (2,000.00)

-     ספקNISמשב הנדסת קרו-(אילת)3310100302       -   47,250.00 63,000.00 (15,750.00)

-     ספקNISאנוש העמותה הישראלית3310100312   (1,200.00) 4,800.00 5,400.00 (1,800.00)

-     ספקNISאגודת יד שרה3310100332   (9,217.61) 26,183.27 23,408.00 (6,442.34)

-     ספקNISצדק-תורה בציון3310100376   (15,400.00) 60,600.00 48,900.00 (3,700.00)

-     ספקNISמטב עמותה לשרותי טיפ3310100430   (4,997.00) 13,982.00 10,485.00 (1,500.00)

-     ספקNISברינר ובניו. ג3310100440   (478.30) 1,454.10 1,931.10 (955.30)

-     ספקNISהלפרין השקעות בע.א.א3310100462   (1,404.00) 9,828.00 12,636.00 (4,212.00)

-     ספקNISזכ. המ-השקעות. ר.פ.ג3310100489   (123,568.36) 134,177.62 74,959.28 (64,350.02)

-     ספקNISמ"כנעני  בע.ד3310100499       -       -   147.00 (147.00)

-     ספקNISהעתקות ב.ד.י.רובין ר4310100517   (1,112.00) 6,806.00 5,984.00 (290.00)

-     ספקNISנצרת עי-מ"שופר סל בע3310100568   (2,089.68) 9,930.52 9,020.38 (1,179.54)

-     ספקNISבקשי ארז3310100572   (765.00) 3,335.00 3,270.00 (700.00)

-     ספקNISגדיר הסעות וטיול.א.ת3310100581   (1,000.00)     -       -   (1,000.00)

-     ספקNISמ"אורן אקוסטיקה בע4310100583       -       -   468.00 (468.00)

-     ספקNISקב- מ "בע.ב.ש. ש.א.ג3310100676   (15,957.00) 73,330.00 70,580.00 (13,207.00)

-     ספקNISמ"בע. ש.ט.סדן י3310100687   (348,894.55) 299,132.55 10,180.00 (59,942.00)

-     ספקNISאלקטרה)מ"אלקטרה  בע3310100699       -   11,969.10 29,402.10 (17,433.00)

-     ספקNISמ" בע1996מגדל הקיסר 3310100726       -   81,399.00 93,947.00 (12,548.00)

-     ספקNISמ"מגדל דוד ואילן בע3310100731   (5,215.00)     -       -   (5,215.00)

-     ספקNISהובלות-י 'חי יעקב נג3310100779   (1,755.00) 13,690.00 15,679.00 (3,744.00)

-     ספקNISמ"בע[{1974}קרביץ 3310100828   (7,727.90) 39,761.60 37,681.40 (5,647.70)

-     ספקNISמ"הורן את ליבוביץ בע4310100835       -       -   2,360.00 (2,360.00)

-     ספקNIS ב2000דף אור העתקות 4310100877   (1,663.00) 9,485.00 10,721.00 (2,899.00)

-     ספקNISמ"גרפיטי בע4310100899   (6,931.74) 11,913.61 6,280.34 (1,298.47)

-     ספקNISמ" בע2000מחל משאבות 3310100941   (13,957.29) 42,247.89 30,209.40 (1,918.80)

-     ספקNISמעוקל-איגל פארם .ע.א3310100946   (4,720.00)     -       -   (4,720.00)

-     ספקNISפלד חותמות ויודאיקה3310100952   (1,558.01) 3,662.24 2,416.81 (312.58)

-     ספקNIS-האגודה למען הקשיש 3310100985       -   2,550.00 7,200.00 (4,650.00)

-     ספקNISיובל המ-ורטהיים יובל3310100987       -       -   3,600.00 (3,600.00)

-     ספקNISמ"צילום עתיק בע4310100991   (525.78) 1,622.66 1,963.70 (866.82)

(8,101.64) 34,968.70 40,596.16 (13,729.10) 65.60 ספקNISמ"מודיעין אזרחי בע3310101013

-     ספקNISמ"שטראוס מים בע3310101029       -   16,200.00 16,512.00 (312.00)

-     ספקNISהאגודה לתרבות הדיור3310101039       -       -   2,000.00 (2,000.00)

-     ספקNISמ"חסונה מברוק בע3310101064   (910.09) 6,250.19 5,963.90 (623.80)

-     ספקNISרחמים שמח- שמחה תומר3310101075       -   1,167.00 1,518.00 (351.00)

-     ספקNISאגודה להתנדבות בעם ב3310101111   (19,572.99) 58,172.92 46,766.09 (8,166.16)

-     ספקNISשרותי שמירה- עופרים 3310101147   (53,421.33)     -       -   (53,421.33)

-     ספקNISמ"שחר מוצרי נייר בע3310101176   (6,406.00) 14,525.00 10,459.00 (2,340.00)

-     ספקNISמ"איזוטופ בע4310101184   (877.50) 2,371.10 1,756.85 (263.25)

-     ספקNISמ"בע-הום סנטר 3310101187   (3,554.68) 12,511.23 9,511.50 (554.95)

-     ספקNISשרות הוגן חיפה תכנון4310101200   (6,787.00) 11,443.00 6,825.00 (2,169.00)

-     ספקNISבטיחות והנדסה יעקובי3310101220   (6,871.91) 19,590.84 15,381.91 (2,662.98)

-     ספקNISצילומעתיק3310101258   (6,671.09) 24,068.56 22,459.46 (5,061.99)

-     ספקNISמ"דויטש ובניו בע3310101259       -       -   3,159.00 (3,159.00)

-     ספקNISגרפיטי שיווק ציוד מש3310101284   (20,296.16) 61,148.91 55,465.78 (14,613.03)

-     ספקNISמ"הגרעין בע3310101294       -       -   1,093.80 (1,093.80)

-     ספקNISמ"נחשול מעליות בע3310101312   (67,762.32) 323,050.54 321,709.42 (66,421.20)

-     ספקNIS"חברת דואר בישראל בע4310101404   (491.20) 4,625.10 4,358.20 (224.30)

-     ספקNISמכון משרדי בע-קופיטק4310101461   (38.00) 121.00 112.00 (29.00)

-     ספקNISמ"איזוטופ בע3310101475   (3,992.14) 14,032.49 23,481.07 (13,440.72)

3310101509YESשר.אס.בי. דיNISספק     -       -   1,545.78 1,635.60 (89.82)

-     ספקNISשירותי בריאות רו-מתן3310101552   (1,877,256.81) 6,601,345.60 6,165,679.75 (1,441,590.96)

4310101565B.D.Iהפקת נסחים NISספק     -   (18,326.06) 55,383.42 40,482.66 (3,425.30)

-     ספקNISכפיר בטחון ומיגון אל3310101568   (197,140.68) 413,687.94 263,380.02 (46,832.76)

-     ספקNISמ" בע1995ר .י.ב.י4310101573       -       -   5,733.00 (5,733.00)

-     ספקNISצדוק הובלות ושליחויו3310101594   (8,190.00) 22,581.00 20,241.00 (5,850.00)

-     ספקNISעמי אלומה אמונה-בת3310101760   (124,411.00) 344,395.21 268,557.17 (48,572.96)

 מודדים3110כ משני "סה
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-     ספקNISאגודה תורני" עמינדב"3310101761   (20,303.00) 30,253.00 15,001.00 (5,051.00)

-     ספקNISגאש המרכז הישראלי לד3310101778   (128,891.89) 453,797.05 447,736.94 (122,831.78)

-     ספקNISמ"ל בע.ד.ת3310101780   (23,712.00) 37,911.00 23,495.00 (9,296.00)

-     ספקNISמ"שרות הוגן בע3310101781   (1,210.00) 58,975.74 72,647.99 (14,882.25)

-     ספקNISחותמות שלטי-פלד אריה4310101792   (482.84) 1,294.70 1,267.21 (455.35)

-     ספקNISיוסי לזר4310101796       -       -   8,424.00 (8,424.00)

-     ספקNISקופיטק מיכון משרדי ב3310101843   (1,223.00) 6,618.00 6,103.00 (708.00)

-     ספקNISשחק  מעליות וסוכנויו3310101853   (116,703.50) 214,104.59 124,365.59 (26,964.50)

-     ספקNISמ"חברת דואר ישראל בע3310101860   (7,916.27) 191,242.29 188,813.30 (5,487.28)

-     ספקNISארדע פרינט תעשיות בע4310101883   (12,285.00) 58,134.00 55,259.00 (9,410.00)

-     ספקNISמשרד קז-קזמוז מוניר 4310101886   (1,755.00) 5,265.00 5,265.00 (1,755.00)

-     ספקNISהאגודה למען הקשיש  ב3310101905   (12,600.00) 18,300.00 13,500.00 (7,800.00)

-     ספקNISמ מעו"ביצועית בע.ג.מ3310101908   (1,674.75)     -       -   (1,674.75)

-     ספקNISמ"מפעיל בע4310101915   (390.77) 1,087.15 878.67 (182.29)

-     ספקNISמ"פרח שקד בע4310102022   (29,871.21) 36,013.67 9,427.80 (3,285.34)

-     ספקNISחקשור הנדסה ניהול וא3310102071   (14,061.17) 18,579.63 25,871.29 (21,352.83)

-     ספקNISמ"שופרסל בע4310102099   (2,160.43) 6,754.31 6,616.32 (2,022.44)

-     ספקNISמ"בע. י.מאי מרקט מ4310102106   (614.80) 1,836.28 1,548.18 (326.70)

-     ספקNISמיטב מערכות כלל. צ.א3310102119       -       -   608.00 (608.00)

-     ספקNISמוטי ויזל ניהול ופית4310102129       -       -   60,606.00 (60,606.00)

-     ספקNISרשת בר הפצה ושליחויו4310102137       -   261.00 355.00 (94.00)

-     ספקNISגוטסמן ובניו החזקות4310102173   (1,136.60) 2,661.11 2,353.59 (829.08)

-     ספקNISמ"ליב א מארק בע4310102176   (11,326.00) 26,255.00 24,710.00 (9,781.00)

-     ספק19NISנחשון אספקה טכנית 3310102192   (1,234.00) 4,190.00 3,888.00 (932.00)

-     ספקNISמי עדן בר שרות מחלקה4310102192       -   744.15 1,140.29 (396.14)

-     ספקNISמ"תדמית בע-יונידרס4310102197       -   8,077.00 8,413.00 (336.00)

-     ספק19NIS}התאמה השמה ומידע 4310102203       -   61,144.00 73,501.00 (12,357.00)

-     ספקNISא-המרכז לחומרי בנין 3310102206   (1,866.00) 3,408.00 4,394.00 (2,852.00)

-     ספקNIS"איי אל וויופוינט בע4310102208       -   23,400.00 46,800.00 (23,400.00)

-     ספקNISשיווק למוסדות. ע.א.א4310102221       -       -   649.00 (649.00)

-     ספקNISמ"זליו דיאמנדי בע4310102225       -       -   1,170.00 (1,170.00)

-     ספקNISהפטריארכיה הארמנית3310102252   (98,884.00) 297,146.43 297,047.55 (98,785.12)

-     ספקNISאסו-מיני מרקט ותיקים3310102259   (1,755.00) 6,165.00 5,490.00 (1,080.00)

-     ספקNISמרחבים חברה לחנוך ות3310102303   (31,500.00) 34,500.00 3,500.00 (500.00)

-     ספקNISמרכז קהילתי בבית שאן3310102309   (4,000.00) 12,000.00 10,000.00 (2,000.00)

-     ספקNISאמיל הסעות ושווקים ב3310102311   (6,493.00) 17,995.00 15,830.00 (4,328.00)

-     ספקNISתי אחזקות.אס.קורן אמ3310102329   (37,945.00) 80,978.00 51,592.50 (8,559.50)

-     ספקNISבוקובזה יורם"דניאל"3310102351   (899.15) 2,125.22 1,903.08 (677.01)

(242,776.62) 953,924.60 975,966.30 (264,818.32) 20.00 ספקNISמ"פרח השקד בע3310102352

-     ספקNISכהן כל חברה לשיו.ח.מ3310102363   (987.99) 8,702.95 11,269.95 (3,554.99)

-     ספקNISאלד'נמאמסה ח3310102409       -   189,461.81 346,189.63 (156,727.82)

-     ספקNISלייזר מכוני העתקות ב3310102413   0.44     -       -   0.44

-     ספקNISקייטרינג הדרי קייטרי3310102425   (3,170.00) 7,382.00 6,107.00 (1,895.00)

-     ספקNISמ"רישא פתרונות בע3310102429   (11,200.00) 107,100.00 108,650.00 (12,750.00)

-     ספקNISמ"י בע.מאי מרקט מ3310102459   (5,284.06) 8,881.98 5,121.42 (1,523.50)

-     ספקNIS"חסון אספקה טכנית בע3310102482   (1,737.00) 2,782.00 2,046.00 (1,001.00)

-     ספקNIS(ר"ע)בני עירי מעלות 3310102485   (1,500.00) 5,000.00 4,500.00 (1,000.00)

-     ספקNISמ"שמואל מסעדות סע.ש3310102499       -   6,885.00 7,710.00 (825.00)

-     ספק2014NISמיטב מתקני מים 3310102511       -   2,333.00 2,977.00 (644.00)

-     ספקNISמ"מחסני השוק בע.נ.כ3310102514   (441.40) 1,625.64 2,558.41 (1,374.17)

-     ספקNISאדירם שיווק חומרי בנ3310102549   (1,278.51) 8,341.71 10,400.88 (3,337.68)

-     ספקNISגולדנברג רוברט3310102584       -   70,749.90 96,021.90 (25,272.00)

-     ספקNISעמותת שימור מסורת של3310102585       -   3,900.00 4,400.00 (500.00)

-     ספקNIS"נ-מ"מאפיית אריאל בע3310102592       -   3,233.90 3,472.90 (239.00)

-     ספקNISמ"מירה בע.ש3310102596   (4,867.20) 46,051.20 50,918.40 (9,734.40)

-     ספקNISדי למזיקי-ווקנין אשר3310102600   (15,210.00) 21,379.42 6,754.42 (585.00)

-     ספקNISויקטורי חברה. א.ב.א3310102622   (1,493.01) 4,770.66 5,348.42 (2,070.77)

-     ספקNISרשת חנויות רמי לוי3310102628       -   18,700.00 20,490.00 (1,790.00)

-     ספקNISמ"יאיר שיפוצים בע3310102636       -   182,831.29 372,795.84 (189,964.55)

-     ספקNISלאון פאדי- פאדי מרקט3310102641   (2,905.30) 8,452.90 6,732.00 (1,184.40)

-     ספקNIS"דמירל חומרי בנין בע3310102644       -   3,346.84 3,798.83 (451.99)

-     ספקNISברק המפרץ שיווק והספ3310102648       -   890.50 1,366.50 (476.00)

-     ספקNISאלהרר שיווק ומסחר. י3310102660   (591.00) 1,493.00 1,834.00 (932.00)

-     ספקNISרום הרקיע חניונים בע3310102692   (4,527.90) 36,223.20 41,254.20 (9,558.90)

-     ספקNISסטוקים ומציאות-השרוף3310102704   (600.00) 2,700.00 2,700.00 (600.00)

-     ספקNISדני חומרי בנין חש. ג3310102708   (373.00) 1,784.00 1,960.00 (549.00)

-     ספקNISשופרסל- סניף באר שבע3310102734   (3,533.90) 11,863.39 10,675.26 (2,345.77)

-     ספקNISחריטה אומנותי- ג.י.ד3310102737   (438.00) 1,096.00 838.00 (180.00)

-     ספקNISכל סחר אלקטרוני ב-אל3310102739   (15,163.64) 47,315.47 37,147.76 (4,995.93)

-     ספקNIS"ע)גליל - ברכת אליהו3310102740   (3,000.00) 6,600.00 5,400.00 (1,800.00)

-     ספקNISברוך ירמולינסקי3310102743       -   380,125.56 627,873.06 (247,747.50)

-     ספקNISוק'מאפיית רונצ3310102761   100.00     -       -   100.00

-     ספקNISאגמים נופש אשקלון בע3310102831       -       -   1,560.00 (1,560.00)

-     ספקNISקולק- קונדיטוריה אבא3310102843       -   320.00 1,065.00 (745.00)

-     ספקNISשופרסל- סניף דימונה3310102857   (4,012.44) 8,348.80 4,736.36 (400.00)

-     ספקNISמ"תדמית בע-יונידרס3310102871       -   46,654.00 57,995.00 (11,341.00)

-     ספקNISלב העיר מכירות. ו.ע3310102872       -   2,382.60 3,064.40 (681.80)

-     ספקNISמ"רשת בטחון בע3310102878       -   330,283.00 332,254.00 (1,971.00)

-     ספקNISמ"מסעדות בע. נ.ג.ל3310102881       -   2,595.00 3,955.00 (1,360.00)

-     ספקNIS"אור שיווק בע. ש.מ.מ3310102886       -   4,852.31 6,279.63 (1,427.32)

-     ספקNISמ"נספרסו ישראל בע3310102890       -   2,800.30 3,331.60 (531.30)

-     ספק19NIS)התאמה השמה ומידע 3310102904       -   600,629.00 854,269.00 (253,640.00)

-     ספקNIS"בלייכר תעשיות בע. א3310102930       -       -   15,924.00 (15,924.00)

-     ספקNISמ"מסג יבוא ושיווק בע3310102933       -   573.00 1,719.30 (1,146.30)
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-     ספקNISשרותי איחסון גנ. א.י3310102934       -   5,700.00 7,620.64 (1,920.64)

-     ספקNISמ"מירב משאבות בע3310102942       -   3,510.00 19,699.07 (16,189.07)

-     ספקNISאריאל בניסט. ב.ש.מ.ל3310102944       -       -   63,523.34 (63,523.34)

-     ספקNISאנפון תעשיות בע- פאר3310102949       -       -   15,678.00 (15,678.00)

-     ספקNISמורשה לנגי- נעמי שגב3310102955       -       -   3,510.00 (3,510.00)

-     ספקNISזכות לב.המח-רמות הגל3310102956       -       -   122,650.16 (122,650.16)

-     ספקNISלמעליות. אפיק בקרת ש3310102960       -       -   2,340.00 (2,340.00)

-     ספקNIS(ביג)מסעדת אוז הזהב 3310102961       -       -   600.00 (600.00)

-     ספקNISסופיה ניהול ואחזקה ב3310102965       -       -   4,987.13 (4,987.13)

-     ספקNISמ"ן בע"סופיה נדל3310102966       -       -   20,299.50 (20,299.50)

-     ספקNISדני אספקה ושיווק מפת3310102968       -       -   300.00 (300.00)

-     ספקNISמ"כיכר המוסיקה בע3310102970       -       -   2,867.00 (2,867.00)

-     ספקNISהימן פלג- פלג הדברות3310102971       -       -   585.00 (585.00)

-     ספקNISמאמנת אי- מירב אביטן3310102972       -       -   1,100.00 (1,100.00)

-     ספקNISמ"ציפורה אור בע3310102974       -       -   1,508.00 (1,508.00)

-     ספקNISמ"ארז מדידות בע3310102975       -       -   2,457.00 (2,457.00)

-     ספקNISמשי פיננס- פאפא פיצה3310102979       -       -   600.00 (600.00)

-     ספקNISלנקרי ארמנד- קפה.י.א3310102983       -       -   1,200.00 (1,200.00)

-     ספקNISרענן איתי- און-גיים3310102984       -       -   800.00 (800.00)

-     ספקNISמ"מעיינות השרון בע3310104581   (30.00) 502.94 1,049.81 (576.87)

-     ספקNISעזרא)מדד שרותי דפוס 9310200059       -   1,556.00 3,609.00 (2,053.00)

-     ספקNISע שיווק למוסדות.א.א9310200060       -   19,476.00 55,522.00 (36,046.00)

-     ספקNISארגון ומדעי ניהול יו9310200062   (186,826.77) 384,985.59 270,914.22 (72,755.40)

-     ספקNISמ"חברת חשמל בע4310200200   (5,179.01) 51,994.27 46,884.32 (69.06)

-     ספקNISהחברה לשרותים בהדר ד9310200206   (208,993.99) 519,938.00 384,807.00 (73,862.99)

-     ספקNISמ"פרטנר תקשורת  בע9310200208       -   5,444.68 7,482.78 (2,038.10)

-     ספקNISמ"י ב מ ישראל בע9310200227   (55,755.00) 167,095.00 166,982.00 (55,642.00)

-     ספקNISמ"צילומעתיק בע9310200245   (1,957.79) 90,072.24 110,830.23 (22,715.78)

-     ספקNISמ"מפעיל בע9310200279       -       -   9,306.52 (9,306.52)

-     ספקNIS"מרכז סליקה בנקאי בע9310200306   (3,827.00) 9,284.00 8,560.00 (3,103.00)

-     ספקNISמ"פלאפון תקשורת בע9310200320   (21,460.32) 293,346.90 317,772.07 (45,885.49)

-     ספקNISמסוף העברת מסמכי מחש9310200322   (27,798.00) 78,590.00 76,346.00 (25,554.00)

-     ספקNISן ניהול פרוייקט"אמיק9310200411   (122,077.80) 645,073.65 613,565.55 (90,569.70)

-     ספקNISב (1974)קרביץ עסקים 9310200426   (31,072.40) 69,337.40 49,144.30 (10,879.30)

-     ספקNISישראלית לתקש. בזק חב9310200438       -   759,561.18 817,903.63 (58,342.45)

(23,359.03) 1,090,148.59 1,149,478.92 (82,689.36) 19,506.00 ספקNISמ"חברת החשמל בע3310200443

-     ספק2NIS)אודית ניהול איכות 9310200446   (11,962.08) 35,886.24 35,886.24 (11,962.08)

-     ספקNISמגדל קיסר ניהול ואחז9310200472       -       -   14,347.00 (14,347.00)

-     ספקNISמ"דפוס דפס כל בע9310200493   (11,220.00) 10,087.00 491.00 (1,624.00)

-     ספקNISשמואל זדה9310200499       -   1,870.00 2,270.00 (400.00)

-     ספקNISמ"דפוס קמאי בע9310200500       -   16,120.00 17,232.00 (1,112.00)

-     ספקNISמיטווך ובניו בע. א.י9310200510   (11,232.00) 44,092.70 58,355.00 (25,494.30)

-     ספקNISמ"סינריון מערכות בע9310200524   (32,450.00)     -       -   (32,450.00)

-     ספקNISהראל טכנולוגיות מידע9310200635   (293,000.00) 345,466.00 96,794.00 (44,328.00)

-     ספקNISיפעת המרכז למידע תקש9310200680   (4,232.34) 25,942.02 24,845.68 (3,136.00)

-     ספקNISתיגבור מאגר כח אדם ב3310200762   (7,963.00) 23,255.00 21,925.00 (6,633.00)

-     ספקNISתיגבור מאגר כח אדם ב9310200762   (53,051.00) 100,244.00 66,776.00 (19,583.00)

-     ספקNISמ"שחר מוצרי נייר בע9310200775   (7,781.00) 7,781.00 2,106.00 (2,106.00)

-     ספקNISמ"אתגר משאבי אנוש בע3310200971       -   78,538.50 110,184.10 (31,645.60)

-     ספקNISמ"אתגר משאבי אנוש בע9310200971   (15,240.60) 15,240.60 23,420.50 (23,420.50)

-     ספקNISגרפיטי שיווק ציוד מש9310201173   (503.10) 32,898.54 44,193.19 (11,797.75)

-     ספקNISקופל ראם יצור תוכנות9310201201   (76,752.00) 361,295.00 305,612.00 (21,069.00)

-     ספקNISמ"מכון קינן שפי בע9310201276   (7,579.26) 74,170.99 136,735.57 (70,143.84)

-     ספק9NIS)אחים יששכר הובלות 9310201520   (54,140.00) 54,140.00 117,000.00 (117,000.00)

-     ספקNIS" בע1997' קרטונג.ת.א9310201531       -   20,343.00 23,502.00 (3,159.00)

-     ספקNISמ"בע.   ד.י.רובין ר9310201534   (24,030.00) 33,049.00 9,444.00 (425.00)

-     ספקNISמ"רוסלם פוסט בע'ג9310201546       -   3,766.00 3,681.00 85.00

-     ספקNIS)אלקטרה מוצרי צריכה 9310201554       -       -   2,618.00 (2,618.00)

-     ספקNISמ"טופ ליין רהיטים בע9310201582   (20,789.00) 28,643.00 12,552.00 (4,698.00)

-     ספקNIS(.ש.ד)בר טכנולוגיות 9310201635   (77,614.00) 260,909.00 244,545.00 (61,250.00)

-     ספקNISמ"קל גב בע9310201679   (3,896.00) 3,896.00 7,020.00 (7,020.00)

-     ספקNISכפיר בטחון ומיגון אל9310201720   (68,877.90) 78,237.90 10,062.00 (702.00)

-     ספקNISיוניק תשתיות תקשורת9310201744   (3,320.00) 18,794.00 23,348.00 (7,874.00)

-     ספק19NIS)דרך ארץ הייווייז 9310201775   (5,605.29) 72,001.73 77,967.12 (11,570.68)

-     ספקNISאינפוגרף מוצרי נייר3310201896   (885.00) 2,655.00 2,180.00 (410.00)

-     ספקNISשרות הוגן תכנון וביצ9310201906       -   2,853.49 3,157.49 (304.00)

-     ספקNISידיעות אחרונות מנויי9310201908   1,722.70 30,170.90 31,852.18 41.42

-     ספקNIS'ברימאג דיגיטל אייג9310201999   (72,384.00) 213,793.00 163,699.00 (22,290.00)

-     ספקNISמ"בזק בינלאומי בע9310202072   (214,278.18) 214,278.20     -   0.02

-     ספקNISמ"הום סנטר בע9310202093   (6,262.67) 9,493.70 3,622.51 (391.48)

-     ספקNISמ" בע1989שחף אבטחה 9310202118   (107,012.53) 162,629.35 55,617.22 (0.40)

-     ספקNISמ"מלם מערכות בע9310202126   (21,374.00) 129,608.00 151,008.00 (42,774.00)

-     ספקNISמ" בע1995. ר.י.ב.י9310202158   (31,753.00) 70,666.90 86,647.90 (47,734.00)

-     ספקNISמ"  נטוויזין בע9310202231013       -   121,991.87 140,458.37 (18,466.50)

-     ספקNISמ"וובטק אינוביישן בע9310202250   (788,085.00) 1,644,782.96 1,649,895.85 (793,197.89)

-     ספקNISמ"תים תוכנה בע9310202333       -       -   1,357.00 (1,357.00)

-     ספקNISמ"בע (2000)סנסנטר 9310202369   (150.00) 1,250.00 1,250.00 (150.00)

-     ספקNIS"ארכיב מקצועי בע.מ.א9310202374       -   240,122.00 317,863.00 (77,741.00)

-     ספקNISמ"נאור בע-תג9310202378   (4,119.00) 11,326.00 7,897.00 (690.00)

-     ספקNISיעל תוכנה ומערכות בע9310202389   (265,210.00) 610,052.00 572,198.00 (227,356.00)

-     ספקNISמ"קומסיין בע9310202406   (8,470.00) 13,310.00 13,200.00 (8,360.00)

-     ספקNISמ"דגל ושלט בע9310202409   (3,375.00) 6,379.36 3,799.96 (795.60)

-     ספקNISקלמנטינה עיצוב מתנות9310202423   (994.50) 5,768.10 5,370.30 (596.70)

-     ספקNIS" בע2007שלמה תחבורה 9310202469   (12,013.70) 54,999.50 48,368.40 (5,382.60)
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-     ספקNISפלד חותמות ויודאיקה9310202476   (2,855.40) 5,990.40 3,473.00 (338.00)

-     ספקNISהנדסה בע (3000). מ.ד9310202478   (837,924.00) 869,405.00 60,784.00 (29,303.00)

-     ספקNISאביב פתרונות מתקדמים9310202495   (43,490.02) 176,858.96 133,912.94 (544.00)

-     ספקNISנירמערכות בט.קבוצת ש9310202513   (158,610.00) 549,686.00 508,755.00 (117,679.00)

-     ספקNISמ"הנתיב המהיר בע9310202521   (450.00) 415.00 104.00 (139.00)

-     ספקNISב בע.ה.טופ סלושינס ל9310202527   (12,593.00) 17,931.46 22,036.70 (16,698.24)

-     ספקNISאנדרי קרישן אדריכל9310202560       -       -   7,350.70 (7,350.70)

-     ספקNISמ"בע.סי.אר.אי.בי9310202561   (20,621.25) 48,993.75 42,558.75 (14,186.25)

-     ספקNISמ"קבוצת כרמלטון בע9310202564   (973.07) 9,763.95 9,488.32 (697.44)

-     ספקNISמ"דכנית בע"עו9310202565       -       -   23,734.62 (23,734.62)

-     ספקNISמ"איי דיגיטל סטור בע9310202569   (0.05)     -       -   (0.05)

-     ספקNISאורדע פרינט תעשיות ב9310202592   (53,238.00) 535,847.00 603,444.00 (120,835.00)

-     ספקNISמ"טלדור יועצים בע9310202593   (168,480.00) 497,885.01 440,374.39 (110,969.38)

-     ספקNIS"ח בע"מלון שפיים אגש9310202594       -       -   8,476.99 (8,476.99)

-     ספקNISקל אוטו שירותי מימון9310202598   (454,578.32) 2,212,421.27 2,478,442.41 (720,599.46)

-     ספקNISטקניון-גלובל ישראל 9310202604   (80,882.00) 80,882.00 70,516.00 (70,516.00)

-     ספקNISלסקר ניהול פרויקטים9310202638   (425,880.00) 1,934,010.00 1,966,770.00 (458,640.00)

-     ספקNISשרותי לויין.אס.בי.די9310202649   87.63 2,062.02 1,988.39 161.26

-     ספקNISמ"בריליקס בע9310202653   (7,616.70) 49,339.83 90,857.05 (49,133.92)

-     ספקNISמ"בע.א.ב.אוליטק ש9310202655   (24,146.00) 115,583.00 128,831.00 (37,394.00)

-     ספקNISאלפא מסופים ומדפסות3310202658   (210.00) 1,378.00 1,792.00 (624.00)

-     ספקNISמ"יניר מערכות בע9310202675       -   10,327.00 12,896.00 (2,569.00)

-     ספקNISנדב פרחים ועיצובים.ע9310202693       -       -   1,313.10 (1,313.10)

-     ספקNISמ"בע. ג.קבוצת גבים ע9310202723       -       -   7,488.00 (7,488.00)

-     ספקNISבר הפצה ושליחויות9310202725   (4,203.00) 12,949.00 14,026.00 (5,280.00)

-     ספקNISאשנב מערכות מידע ומי9310202730   (21,715.00) 50,471.00 310,519.00 (281,763.00)

-     ספקNISמ"נספרסו ישראל בע9310202731   (5,098.20) 17,219.70 16,493.50 (4,372.00)

-     ספקNISאיגוד השיווק הישראלי9310202741   (1,924.65) 5,066.75 4,388.15 (1,246.05)

-     ספקNISקרן מחקרים ושירותי ב9310202751       -   1,450.00 5,900.00 (4,450.00)

-     ספקNISהארגון תקשורת שיווק9310202752       -       -   10,530.00 (10,530.00)

-     ספקNISאיקון פרסום ושיווק ב9310202764       -       -   2,700.00 (2,700.00)

-     ספקNISזמיר שרותי כח אדם בע3310202791   (69,193.35) 124,141.71 106,133.03 (51,184.67)

-     ספקNISזמיר שרותי כח אדם בע9310202791   (175,414.60) 407,310.69 314,884.97 (82,988.88)

-     ספקNISאיתם מערכות מידע מתק9310202801       -   3,569.00 9,653.00 (6,084.00)

-     ספקNISבכר כובעים וחולצות9310202829       -       -   1,170.00 (1,170.00)

-     ספקNISיוטו טכנולוגיות מידע9310202845       -       -   7,999.56 (7,999.56)

-     ספקNISכהן אברהם9310202849   (36,855.00) 165,084.25 165,084.25 (36,855.00)

-     ספקNISמ"לינק בע.קיו.אס9310202884   (158,457.97) 393,473.53 321,237.54 (86,221.98)

-     ספקNISמ"קולפלו תוכנה בע9310202889   (8,188.00) 70,396.00 67,351.00 (5,143.00)

-     ספקNISפרחים ביין9310202902   (400.00) 1,000.00 1,000.00 (400.00)

-     ספקNIS(ר"ע)תור המדבר 9310202914   (48,320.00) 148,280.00 149,940.00 (49,980.00)

-     ספקNISר,חינוך,מעורבות-מחר 9310202915   (33,320.00) 149,940.00 149,940.00 (33,320.00)

-     ספקNISאינטגרצ.טי.מטריקס אי9310202921   (15,520.00) 54,571.00 52,640.00 (13,589.00)

-     ספקNISמ"בע.טי.מטריקס איי9310202931   (637,868.71) 1,905,263.00 1,895,827.48 (628,433.19)

-     ספקNISקונדור מוצרי פרסום ו9310202936       -       -   2,527.00 (2,527.00)

-     ספקNISמ"אוראפלייר בע9310202940   (18,437.78) 18,437.78 48,519.90 (48,519.90)

-     ספקNISש"בתי חינוך ע-דרור 9310202951   (99,600.00) 199,200.00 116,200.00 (16,600.00)

-     ספקNISמ"גטר גרופ בע3310202953   (47,349.28) 189,211.71 184,017.98 (42,155.55)

-     ספקNISמ"גטר גרופ בע4310202953   (8,063.27) 21,121.58 19,277.42 (6,219.11)

-     ספקNISמ"גטר גרופ בע9310202953   (96,837.80) 121,541.69 30,603.47 (5,899.58)

-     ספקNISמעלות יע"ע "ישיבת בנ9310202963   (33,320.00) 149,940.00 149,940.00 (33,320.00)

-     ספקNISמ" בע2015ארטגרף .א9310202978   (3,702.80) 8,723.83 9,684.35 (4,663.32)

-     ספקNISשראד שרותי הנדסה ואד3310202982       -       -   13,652.50 (13,652.50)

-     ספקNISשראד שרותי הנדסה ואד9310202982       -       -   37,252.97 (37,252.97)

(328,950.82) 1,124,611.32 888,833.15 (93,172.65) (17,807.00) ספקNISמ"פזומט מקבוצת פז בע9310202986

-     ספקNISהנדסה ב. ב.י.ס.א.ב.י3310202993   (7,005.00) 195,228.78 199,336.06 (11,112.28)

-     ספקNISהנדסה ב. ב.י.ס.א.ב.י9310202993       -   17,785.00 19,774.00 (1,989.00)

-     ספקNISמ"אגם מחשבים בע9310203000   (153,370.00) 160,946.00 8,500.00 (924.00)

-     ספקNISמ"אספירקום מערכות בע9310203001       -   725.00 16,637.00 (15,912.00)

-     ספקNISמ"וויזקום תקשורת בע9310203005   (19,887.00) 45,841.00 37,592.00 (11,638.00)

-     ספקNISמ"תים נטקום בע9310203023   (149,874.00) 302,011.26 155,803.26 (3,666.00)

-     ספקNISאיתמר נמיה9310203032   (12,900.00) 41,492.10 36,291.65 (7,699.55)

-     ספקNISמפעלות חינוך וחברה ב9310203034   (232,750.00) 1,409,702.00 1,507,375.00 (330,423.00)

-     ספקNISים מרכזי"החברה למתנס9310203035   (79,437.00) 168,044.00 115,593.00 (26,986.00)

-     ספקNISמילגם חניה סלולארית9310203043   (752.61) 8,112.87 7,381.36 (21.10)

-     ספקNISן ניהול קשרי'גוד ויז9310203054       -       -   11,115.00 (11,115.00)

-     ספקNISמיכאל ריבשטיין9310203055   (11,700.00) 52,650.00 52,650.00 (11,700.00)

-     ספקNISדבי משה תקשורת  יחסי9310203078   (175,500.00) 339,300.00 210,600.00 (46,800.00)

-     ספקNISדרורי ארועטי ברמן בע9310203087   (3,035,531.00) 4,812,333.00 1,975,177.00 (198,375.00)

-     ספקNISמ"ביסקוטי בע.א9310203088   (22,118.56) 62,208.00 47,553.00 (7,463.56)

-     ספקNISמ"גינדי סטודיו בע9310203106   (90,090.00) 90,090.00 4,095.00 (4,095.00)

-     ספקNISללין נרות וסבונים בע9310203117       -   14,750.00 17,751.00 (3,001.00)

-     ספקNISאל כל סחר אלקטרוני ב9310203128   (120,206.47) 274,746.16 179,987.36 (25,447.67)

-     ספקNISסנסקום יעוץ וניהול פ9310203130   (138,185.87) 225,730.42 143,334.83 (55,790.28)

-     ספקNISאופטימום פתרונות רכש9310203143   (24,570.00) 31,590.00 18,720.00 (11,700.00)

-     ספקNISמ"מגלקום  בע9310203146   (515,937.99) 521,118.85 23,962.28 (18,781.42)

-     ספקNISקוד קוד אור שיווק חד9310203150   (136,589.00) 258,426.00 133,635.00 (11,798.00)

-     ספקNISוואן שילוב מערכות בע9310203161   (128,214.00) 229,658.00 113,073.00 (11,629.00)

-     ספקNIS"בע (2000)יו .פור.זר9310203162   (48,335.17) 96,543.81 57,764.64 (9,556.00)

-     ספקNISצפ-מרכז תורני לאומי 9310203164   (43,336.00) 145,424.00 131,256.00 (29,168.00)

-     ספקNISמ"אריה דסל תעשיות בע9310203165   (1,721.00) 31,417.00 37,162.00 (7,466.00)

-     ספקNISלבטח הנדסה ובטיחוות9310203166   (48,016.80) 92,055.60 76,611.60 (32,572.80)

-     ספקNISרוא' משיח אטיאס ושות9310203169       -   161,460.00 182,520.00 (21,060.00)

-     ספקNISקנית השלום השקעות בע9310203172   (3,452,879.00) 5,951,727.00 2,564,716.00 (65,868.00)
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-     ספקNISהגרעין התורני רמלה9310203173   (44,913.00) 149,710.00 134,739.00 (29,942.00)

-     ספקNISנועם הפקות וארועים ב9310203183   (9,454.00) 18,229.00 13,162.50 (4,387.50)

-     ספקNISטלאול קונטקט סנטר בע9310203188   (971,723.10) 3,612,166.73 3,694,111.22 (1,053,667.59)

-     ספקNISי)מרכז עזריאלי חולון9310203196   (306,623.00) 932,253.00 635,164.00 (9,534.00)

-     ספקNISמ"נט בע-מטרופולי9310203198       -   5,177.77 15,264.77 (10,087.00)

-     ספקNISמיתר ליקוורניק גבע ל9310203200   (12,636.00) 254,106.00 324,041.00 (82,571.00)

-     ספקNISקרית מלאכי-מרכז נריה9310203206   (75,000.00) 180,000.00 135,000.00 (30,000.00)

-     ספקNISמ"רנעד טק בע9310203209       -   40,482.00 49,374.00 (8,892.00)

-     ספקNISמ"לנדרס טריידינג בע9310203213   (13,227.00) 14,750.00 3,092.00 (1,569.00)

-     ספקNISאלפי.ס.ח9310203215   (26,698.10) 88,525.70 62,357.60 (530.00)

-     ספקNIS"אי מובמנט הע.ווי.אן9310203216   (23,985.00) 25,535.25 26,573.04 (25,022.79)

-     ספקNISגוטסמן ובניו החזקות3310203222       -   2,785.92 2,966.36 (180.44)

-     ספקNISבע (ס.מ.ע.ט)שוק העיר9310203222   (2,717.70) 13,623.07 13,184.95 (2,279.58)

-     ספקNIS"פאוזה שירותי קפה בע9310203230   (3,095.82) 10,835.37 13,931.19 (6,191.64)

-     ספקNISמטאור מערכות טכנולוג9310203233   (25,199.00) 38,508.00 37,441.00 (24,132.00)

-     ספקNISדפרון מוצרי נייר וצי9310203236       -   28,112.00 31,622.00 (3,510.00)

-     ספקNISזילברברג ארז9310203240   (19,217.00) 45,220.98 30,047.98 (4,044.00)

-     ספק19NIS)התאמה השמה ומידע 9310203243       -   107,168.00 169,121.00 (61,953.00)

-     ספקNISכושר עזריאלי חולון ב9310203261   (3,280.00) 13,720.00 16,992.00 (6,552.00)

-     ספקNISמ"פורטק תוכנה בע9310203265   (199,309.50) 199,309.50 3,217.50 (3,217.50)

-     ספקNISמ"קונסיסט מערכות בע9310203266   (193,015.00) 173,713.50 37,289.00 (56,590.50)

-     ספקNISמ. ד.א-דודלזון איגור9310203267   (31,177.47) 31,177.47 4,344.21 (4,344.21)

-     ספקNIS"סודקסו פאס ישראל בע3310203269       -   4,511.00 7,516.00 (3,005.00)

-     ספקNIS"סודקסו פאס ישראל בע9310203269   (36,371.00) 202,049.00 218,002.00 (52,324.00)

-     ספקNISמ"טיב טעם רשתות בע9310203270   (1,889.47) 5,511.49 5,285.13 (1,663.11)

-     ספקNISמ"פוינט בע-גיאו9310203272       -   2,457.00 20,023.38 (17,566.38)

-     ספקNISמ"מאפ בע-פוטו 9310203273       -   16,339.05 46,993.05 (30,654.00)

-     ספקNISאביב את דורון חנויות9310203279       -   1,454.70 1,786.45 (331.75)

-     ספקNISמוניות-עובדיה מרדכי 9310203280       -   2,289.00 3,927.00 (1,638.00)

-     ספקNISמ"ליאקום מערכות בע9310203291       -   67,105.63 170,137.35 (103,031.72)

-     ספקNISק מיטרני תעשיות ני'ז9310203293       -   47,024.00 47,580.00 (556.00)

-     ספקNISבלום יורם9310203295       -   3,600.00 7,040.00 (3,440.00)

-     ספקNIS)אקספרס חשמל ותקשורת9310203311       -   3,510.00 5,112.90 (1,602.90)

-     ספקNISמ"פרח השקד בע9310203313       -   22,098.05 30,549.08 (8,451.03)

-     ספקNISאיזי פארק פתרונות חנ9310203314       -   5,126.45 5,607.45 (481.00)

-     ספקNISבהט יעוץ ארגוני טכנו9310203318       -   21,383.00 24,147.71 (2,764.71)

-     ספקNISברק צילו-יוסף ישראל 9310203340       -   3,900.00 4,500.00 (600.00)

-     ספקNISמ"תמורות בע9310203341       -   32,760.00 45,396.00 (12,636.00)

-     ספקNISסלופארק  טכנולוגיות9310203345       -   3,090.43 4,894.68 (1,804.25)

-     ספקNISיוסף חיים יבוא ושיוו9310203346       -   110,440.00 111,100.00 (660.00)

-     ספקNISסוכנות)אמסלם לימור 9310203354       -       -   2,047.50 (2,047.50)

-     ספקNISטריגר פרסום ושיווק ב9310203357       -       -   4,950.00 (4,950.00)

-     ספקNISנורית דאבוש יעוץ וני9310203363       -       -   5,000.00 (5,000.00)

-     ספקNISטברסקויי אלכסנדר9310203365       -   2,844.00 3,555.00 (711.00)

-     ספקNISבע.י.מערכות בטיחות ג9310203368       -       -   36,860.00 (36,860.00)

-     ספקNISרודוי י)הקלמן ובניו 9310203370       -       -   600.00 (600.00)

-     ספקNISנזרי יוסף9310203372       -       -   2,485.08 (2,485.08)

-     ספקNISגרעין יחד בית שאן וה9310203374       -       -   20,000.00 (20,000.00)

-     ספקNISכתף לכתף למען החברה9310203375       -       -   6,000.00 (6,000.00)

-     ספקNISערן ירוחם דרך הבישול9310203376       -       -   5,703.75 (5,703.75)

-     ספקNISאמילי יבוא-נעים אורי9310203377       -       -   19,773.00 (19,773.00)

-     ספקNISמ"מתודה מחשבים בע9310203378       -       -   51,421.50 (51,421.50)

-     ספקNISאינטרגריטי דיאגנוסטי9310203380       -       -   43,524.00 (43,524.00)

9310203381hrsפתרונות במשאבי א NISספק     -       -       -   2,808.00 (2,808.00)

-     ספקNISמקור ראשון9310203382       -       -   948.00 (948.00)

-     ספקNISמ"שמואל מסעדות בע.ש9310203383       -       -   825.00 (825.00)

-     ספקNISחזית ניהול אחזקה ושי3310300007   (1,397.00) 2,390.00 1,383.00 (390.00)

-     ספקNISגלובס פבלישר עיתונות9310300015       -   11,702.60 12,904.07 (1,201.47)

-     ספקNISי)יבמ גלובל סרוויסס 9310300021   (62,845.00) 85,677.00 34,248.00 (11,416.00)

-     ספקNISמכון התקנים הישראלי9310300051       -   26,732.40 30,534.90 (3,802.50)

-     (2.00) ספקNISבולוס יוסף נחאס4310300063   (754.45) 5,212.27 (5,966.72)

-     ספקNISקוסטודיה די טרה סנטה4310300080   (29,942.00) 29,942.00 1,009.00 (1,009.00)

-     ספקNIS"פסגות ניירות ערך בע9310300565       -   46,541.00 62,330.00 (15,789.00)

 1,782.60 (21,833,857.62) 58,656,307.94 49,755,141.70 (12,932,691.38)

-     ספקNISד פרץ אדלר"עו4310410418   (33,462.00) 158,095.50 126,330.00 (1,696.50)

     -   (33,462.00) 158,095.50 126,330.00 (1,696.50)

-     ספקNISשיפמן ספיר שטורם ושו3310102237   (3,510.00)     -       -   (3,510.00)

-     ספקNISחברת' עדי קפלן ושות9310410687       -   1,287.00 1,989.00 (702.00)

     -   (3,510.00) 1,287.00 1,989.00 (4,212.00)

-     ספקNISראבד מגריזו בנקל ושו9310202981   (128,543.50) 296,453.50 270,540.00 (102,630.00)

(19,639.12) 243,014.95 232,509.14 (9,133.31) 257,244.00 ספקNISעורכ-מוסקוביץ אושרית3310410006

-     ספקNISאמיר אמיר כץ חברת עו3310410013   (42,580.00) 190,766.39 192,650.77 (44,464.38)

-     ספקNISנאסר מוח,ד עוסמאן"עו3310410014   (4,521.92) 28,010.34 41,328.64 (17,840.22)

-     ספקNISד פורת עופר דב"עו3310410015   (12,665.52) 52,242.92 66,622.09 (27,044.69)

-     ספקNISעורוק וש,פיין,פיניאן3310410022       -       -   8,905.46 (8,905.46)

(75,323.96) 417,705.59 377,973.85 (35,592.22) 26,583.00 ספקNISש-שיפמן-ד גוטגליק"עו3310410023

-     ספקNISד שלום יוסף"עו3310410035   (4,294.90) 26,823.54 32,815.39 (10,286.75)

-     ספקNISן שכ"ח-ד כהן אהוד"עו3310410046   (17,078.12) 242,749.53 253,061.30 (27,389.89)

-     ספקNISשכ-ד עאישה עוסמאן"עו3310410056   (15,606.18) 32,209.63 26,222.95 (9,619.50)

-     ספקNISקולה/ד תפארת דמתי"עו3310410067       -   16,224.61 19,084.03 (2,859.42)

-     ספקNIS'ד ושות"מוזר עו,פלס9310410070   (5,700.89) 5,682.69 47,904.48 (47,922.68)

-     ספקNISאו לאון אמ/ד גד ו"עו3310410077   (11,024.00) 29,282.36 20,220.86 (1,962.50)

-     ספקNISן"ח=פיס.ע-גנס.ד מ"עו3310410081   (39,189.58)     -       -   (39,189.58)

-     ספקNISט"שכ-ד סמי ישראל"עו3310410082   (585.00) 2,340.00 2,340.00 (585.00)

פ פסק די"דין ע- עורכי3113כ משני "סה

שרותים אחר- עורכי דין3112כ משני "סה

 ספקים ונותני שירותים3111כ משני "סה
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-     ספקNIS"שכ-ד פייביש הירש"עו3310410091   (4,369.75) 19,035.70 16,362.45 (1,696.50)

-     ספקNISרינקו, ד משה נסים"עו3310410102       -   2,396.95 3,566.95 (1,170.00)

-     ספקNISסנדרוב,רינקוב ,ניסים9310410104       -   253,792.81 422,016.28 (168,223.47)

-     ספקNISד סחייק אורלי"עו4310410183   (880.86) 4,122.88 4,561.58 (1,319.56)

-     ספקNISן"ח-ד אלברק יוסף"עו3310410184   (22,333.43) 49,322.19 36,899.02 (9,910.26)

-     ספקNISד בן עליזה חן ושו"עו3310410195   (541.42) 2,209.26 37,448.01 (35,780.17)

-     ספקNISסטולוב משרד עו-אבנון3310410198       -   8,764.26 11,733.91 (2,969.65)

-     ספקNIS"משרד עו-שמואל מיכאל3310410199   (5,223.00) 17,157.00 41,203.00 (29,269.00)

-     ספקNISד גדי דהן"עו9310410201   (44,070.55) 156,228.98 446,940.64 (334,782.21)

-     ספקNISאמיר וכץ חברת ע,אמיר9310410267   (53,852.77) 81,744.93 47,594.96 (19,702.80)

-     ספקNISגרוס קלינהנדלר חודק9310410277   (58,264.59) 166,536.54 228,640.18 (120,368.23)

-     ספקNISד אושרית מוסקוביץ"עו9310410282       -   8,770.32 15,004.08 (6,233.76)

-     ספקNISד איציק חן"עו9310410283   (185,964.47) 963,923.23 879,140.00 (101,181.24)

-     ספקNISד"שיפמן עו-גוטגליק 9310410285   (34,079.78) 39,851.39 11,923.18 (6,151.57)

-     ספקNISד אסף הורניק"עו9310410293       -       -   9,360.00 (9,360.00)

-     ספקNISד גד ירדני לאון א"עו4310410300       -   6,712.88 8,467.88 (1,755.00)

-     ספקNISד גנס וולפגנג מיכ"עו4310410327   (36,480.03)     -       -   (36,480.03)

-     ספקNISד סוהיר זידאן"עו4310410333   (11,867.31) 99,388.52 179,275.34 (91,754.13)

-     ספקNISד פייביש הירש"עו4310410408   (48,847.24) 191,195.39 187,204.78 (44,856.63)

-     ספקNISד מגער עמיחי"עו4310410411       -   64,296.03 74,056.03 (9,760.00)

-     ספקNISעו" -גרינר ינאי ושות4310410520   (13,160.16) 35,017.11 28,615.90 (6,758.95)

-     ספקNISד מוחמד כבהא"עו4310410526       -   4,680.00 6,435.00 (1,755.00)

-     ספקNISד רותם גלעדי ואהר"עו4310410535   (103,016.08) 731,748.35 724,263.40 (95,531.13)

-     ספקNISד בכר נמרוד"עו4310410539   (8,661.51) 22,190.22 20,226.96 (6,698.25)

-     ספקNISמ" שחם את שמואל ושות4310410548       -   7,348.77 8,167.77 (819.00)

-     ספקNISד דן פרטוש"עו4310410551   (11,934.00) 55,276.65 62,998.65 (19,656.00)

-     ספקNISד אסף הורניק"עו4310410566   (105,106.45) 356,681.93 307,863.01 (56,287.53)

-     ספקNISד עופר נתנאל"עו4310410567   (6,581.25) 41,593.50 41,593.50 (6,581.25)

-     ספקNISא, ד שרקון בן עמי"עו4310410576       -   329,065.91 464,459.19 (135,393.28)

-     ספקNISמשרד' ד שדה ושות"עו3310410588       -   7,528.76 14,379.11 (6,850.35)

-     ספקNISד עופר נתנאל"עו9310410627   (114,813.28) 146,861.93 105,965.45 (73,916.80)

-     ספקNISד ונ"שלוש עו. יוסף א4310410639   (3,276.00) 20,156.00 21,706.25 (4,826.25)

-     ספקNISד פייביש הירש"עו4310410659   (72,353.86) 179,523.22 140,682.84 (33,513.48)

-     ספקNISאהוד גולן חברת עורכי4310410663   (7,548.84) 38,964.86 40,729.22 (9,313.20)

-     ספקNISנסים רינקוב סנדרוביץ4310410667       -   150,556.20 201,685.20 (51,129.00)

 283,827.00 (1,279,741.77) 5,795,911.17 6,493,586.23 (1,977,416.83)

-     ספק749NIS.הנסיכה  פועלים ס9310500001   (1,440,923.48) 4,345,088.24 4,348,096.92 (1,443,932.16)

-     ספקNIS.הגבעה מזרחי טפחות ס9310500078   (580,655.22) 3,298,708.79 4,071,075.08 (1,353,021.51)

-     ספק96NIS. ל ס"צרפתי בל.נ.כ9310500083   (945,717.91) 5,381,820.73 6,641,481.61 (2,205,378.79)

-     ספקNISהר יונה אנגל משאבים9310500088   (711,770.18) 2,153,043.26 2,151,116.80 (709,843.72)

-     ספקNIS.געתון דיור נהריה אל9310500097   (1,071,312.09) 3,235,482.24 3,251,180.11 (1,087,009.96)

-     ספקNIS'ח426. קמפוס מזרחי ס9310500107   (218,207.20) 1,548,438.58 1,998,627.97 (668,396.59)

-     ספקNIS ח749. פ ס"טיראן בנה9310500108   (746,181.05) 2,252,055.71 2,253,384.62 (747,509.96)

-     ספקNISבית עמק קיבוץ בית עמ9310500111   (292,051.22) 734,501.22 660,372.75 (217,922.75)

-     ספק43NIS. זאב  פועלים ס. פ9310500112   (405,199.23) 2,860,969.93 3,680,246.08 (1,224,475.38)

-     ספקNISראש פינה פרופיל נאה9310500114   (213,861.84) 644,363.23 643,606.52 (213,105.13)

-     ספקNIS ח876. ל ס"יהושפט בל9310500121   (1,173,831.74) 3,534,909.93 3,531,145.66 (1,170,067.47)

-     ספק500NIS.פ ס"הפרדסנות בנה9310500124   (269,964.31) 1,535,242.17 1,894,091.04 (628,813.18)

-     ספק072NIS. פ ס"אורנים בנה9310500128   (592,975.63) 3,375,884.43 4,157,679.79 (1,374,770.99)

-     ספקNISמבשרת אנקום גרופ  בע9310500129   (6,621,659.13) 19,499,029.74 17,514,872.63 (4,637,502.02)

-     ספקNISאחים-עזרא פרופיל נאה9310500132   (415,775.96) 1,255,689.04 1,284,514.79 (444,601.71)

-     ספקNISהגלבוע אנגל השקעות ו9310500137   (872,444.13) 2,606,157.27 2,595,493.82 (861,780.68)

-     ספק618NIS. ל ס"בית תמר בל9310500139   (274,336.18) 1,566,933.65 1,935,381.52 (642,784.05)

-     ספקNIS ח876. ל ס"התקווה בל9310500142   (486,662.44) 1,472,528.82 1,478,028.79 (492,162.41)

-     ספק7NIS' ח876.ל ס"הגנים בל9310500143   (626,609.26) 3,557,333.17 4,388,494.44 (1,457,770.53)

-     ספק744NIS. ל ס"ככר העיר בל9310500145   (744,129.73) 2,247,962.51 2,245,212.92 (741,380.14)

-     ספק61NIS.ל ס"אורן הסלע  בל9310500148   (782,925.39) 2,372,236.05 2,376,267.71 (786,957.05)

-     ספק4NIS' כפר גנים פועלים ס9310500149   (940,984.95) 2,840,514.38 2,839,190.69 (939,661.26)

-     ספקNIS.ורד הכרמל  פועלים ס9310500150   (1,071,145.30) 3,238,559.22 3,240,502.61 (1,073,088.69)

-     ספקNIS' ח429. אלמוג מזרחיס9310500152   (709,358.82) 2,143,275.34 2,143,730.19 (709,813.67)

-     ספקNISנווה הדרים בינלאומי9310500153   (1,098,766.38) 3,304,556.14 3,294,747.53 (1,088,957.77)

-     ספק800NIS. ל ס"ב בל"משה. א9310500156   (608,724.66) 3,481,173.39 4,296,500.04 (1,424,051.31)

-     ספקNISתל חי אופק ים יעוץ ו9310500160   (818,519.54) 2,481,479.91 2,490,577.35 (827,616.98)

-     ספק5NIS. פ ס"רחובות בנה. ק9310500163   (416,792.98) 1,255,171.23 1,254,645.10 (416,266.85)

-     ספקNIS.החשמונאים דיסקונט ס9310500164   (615,607.00) 3,495,591.66 4,313,502.17 (1,433,517.51)

-     ספק62NIS. פ ס"נאות חן  בנה9310500166   (442,771.49) 1,335,504.09 1,335,729.78 (442,997.18)

-     ספקNIS.פ ס" הפרדסנות בנה93105001692   (270,488.32) 1,542,635.36 1,905,701.99 (633,554.95)

-     ספק876NIS.ל ס"נוף גלים בל9310500170   (965,788.24) 2,911,109.45 2,920,180.49 (974,859.28)

-     ספק800NIS. ל ס"גני יער בל9310500171   (505,181.58) 2,908,877.08 3,587,576.21 (1,183,880.71)

-     ספקNIS' ל455. שניר מזרחי ס9310500172   (406,321.12) 2,319,843.58 2,862,115.59 (948,593.13)

-     ספק428NIS. בית פרץ מזרחי ס9310500176   (903,043.19) 2,717,456.87 2,716,490.95 (902,077.27)

-     ספק1NIS. יהלומית  פועלים ס9310500180   (1,207,496.46) 3,656,475.58 3,664,694.26 (1,215,715.14)

-     ספק1NISל ס "מרכז העיר הבינ9310500181   (477,968.25) 3,413,240.13 4,390,842.05 (1,455,570.17)

-     ספקNIS ח095.שזר  דיסקונט ס9310500182   (419,026.52) 2,401,343.24 2,958,314.80 (975,998.08)

-     ספקNISחיפה וילאר נכסים. או9310500184   (511,328.40) 2,909,270.15 3,586,956.96 (1,189,015.21)

-     ספקNISנאות כרמלי  חברה לבנ9310500186   (1,263,722.09) 3,823,613.00 3,942,655.00 (1,382,764.09)

-     ספקNIS ח70.חניתה דיסקונט ס9310500188   (908,821.93) 2,735,007.42 2,743,858.55 (917,673.06)

-     ספקNISל"ראשוניים בל931050019440.85%   (0.01)     -       -   (0.01)

-     ספק953NIS. ל ס"מתן חן  בל9310500196   (408,712.05) 1,232,773.00 1,232,981.40 (408,920.45)

-     ספק49NIS. נתנאל דיסקונט ס9310500198   (1,166,165.56) 3,511,905.22 3,510,433.10 (1,164,693.44)

-     ספק72NIS. פ ס" אלפא בנה931050020870%   (1,427,899.75) 4,302,019.13 4,143,933.82 (1,269,814.44)

-     ספקNIS' ח717. פ ס" בנה931050020930%   (356,973.94) 1,075,504.78 1,262,736.02 (544,205.18)

-     ספקNISמ"מרום הקריה בע9310500220   (62,333.50) 355,030.80 437,948.70 (145,251.40)

-     ספקNISגני אביב  אביבי לוד9310500232   (692,308.91) 3,943,162.81 4,864,094.20 (1,613,240.30)

פ חוזה"דין ע- עורכי3114כ משני "סה
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-     ספק1NIS)זגורי וילאר נכסים 9310500234   (672,319.52) 3,799,757.15 4,667,544.90 (1,540,107.27)

-     ספקNISלב אשדוד  מרכזי מסחר9310500235   (693,124.17) 3,943,247.05 4,864,667.00 (1,614,544.12)

-     ספקNISלב בלפור  מרכזי מסחר9310500236   (559,054.91) 3,188,283.59 3,930,650.00 (1,301,421.32)

-     ספק800NIS. ל ס"דרך הים בל9310500238   (1,113,145.38) 4,671,216.25 5,323,294.42 (1,765,223.55)

-     ספק90NIS. ל ס"בראשית בל. נ9310500239   (490,712.29) 2,793,912.12 3,446,426.88 (1,143,227.05)

-     ספק618NIS. ל ס"בל' עייש א9310500241   (469,386.98) 1,412,287.20 1,415,000.68 (472,100.46)

-     ספק618NIS. ל ס"בל' עייש ב9310500242   (644,581.86) 1,941,278.86 1,940,226.91 (643,529.91)

-     ספק618NIS. ל ס"בל' עייש ג9310500243   (616,199.78) 1,855,058.73 1,851,496.80 (612,637.85)

-     ספק96NIS. ל ס"בן גוריון בל9310500244   (698,684.20) 2,101,532.43 2,097,207.65 (694,359.42)

-     ספקNISזיסו חברה לבניין ופי9310500246   (829,743.94) 4,726,995.96 5,831,741.10 (1,934,489.08)

-     ספק968NIS. ל ס"רמת רבין בל9310500247   (773,928.12) 4,401,960.08 5,433,174.98 (1,805,143.02)

-     ספק968NIS. ל ס"שער הגיא בל9310500248   (349,813.21) 1,988,920.11 2,452,983.77 (813,876.87)

-     ספק70NIS. גני סלע פועלים ס9310500249   (1,708,841.74) 5,163,549.00 5,169,195.00 (1,714,487.74)

-     ספק09NIS. אביסרור  איגוד ס9310500250   (422,539.08) 3,006,984.00 3,861,892.54 (1,277,447.62)

-     ספקNISב.ל.בת גלים איילון ח9310500251   (351,933.43) 2,004,143.70 2,472,021.02 (819,810.75)

-     ספקNISב.ל.הבונים איילון ח9310500252   (1,158,488.30) 6,603,003.75 8,145,557.61 (2,701,042.16)

-     ספקNIS.ביץ בינלאומי ס. אש9310500253   (1,064,891.59) 3,203,501.60 3,200,151.25 (1,061,541.24)

-     ספקNIS ח416.המכבים מזרחי ס9310500254   (864,249.89) 2,607,447.82 2,610,196.33 (866,998.40)

-     ספק96NIS. ל ס"נווה ספיר בל9310500255   (435,777.66) 2,501,823.26 3,092,693.20 (1,026,647.60)

-     ספקNISדניאל  אייל צבי ב. ב9310500257   (519,817.93) 2,972,298.67 3,669,284.55 (1,216,803.81)

-     ספקNISש בהר יז.בית ועליה ש9310500258   (714,383.54) 2,156,303.63 2,158,385.36 (716,465.27)

-     ספקNISמ"חן אייל צבי בע. מ9310500259   (891,384.30) 5,055,595.83 6,237,547.63 (2,073,336.10)

-     ספקNIS חש802. ל ס"רזיאל בל9310500260   (475,585.52) 2,722,355.72 3,362,474.00 (1,115,703.80)

-     ספקNIS' ח618' ל ס"סיטי בל9310500261   (987,986.96) 2,984,337.86 3,000,289.29 (1,003,938.39)

-     ספקNISראשונים בינלאו931050026259.15%   0.01     -       -   0.01

-     ספקNISכו)ד בועז בן צור "עו9310500263   0.23     -       -   0.23

-     ספק063NISפ סניף "רסידו בנה9310500265   (452,394.73) 1,364,251.00 1,364,251.00 (452,394.73)

-     ספק60NISל סניף "השופטים בל9310500266   (501,794.04) 2,870,769.92 3,533,975.60 (1,164,999.72)

-     ספקNIS.א.מ ש"מקבץ קצרין בע9310500267   (479,246.06) 1,412,580.71 1,369,557.87 (436,223.22)

-     ספק60NIS. ל ס"השיטה  בל. א9310500268   (868,317.63) 2,621,419.30 2,620,800.38 (867,698.71)

-     ספקNIS.דיפלומט  דיסקונט  ס9310500270   (2,881,329.58) 16,357,695.89 20,200,351.07 (6,723,984.76)

-     ספקNISקיבוץ רמת רחל9310500271   (893,362.42) 2,695,462.00 2,692,498.00 (890,398.42)

-     ספקNISהחברה הכלכלית לראשון9310500272   (638,946.24) 3,651,481.24 4,504,883.64 (1,492,348.64)

-     ספקNIS- ח651' ל ס"האורן בל9310500273   (661,773.37) 3,774,204.39 4,661,402.22 (1,548,971.20)

-     ספקNISללא חשב)מקבצים שונים9310599990   6.00     -       -   6.00

     -   (63,047,176.39) 251,367,130.49 280,222,833.77 (91,902,879.67)

-     ספקNISמ"כלל חברה לבטוח בע9310600166   (81,765.00) 194,755.00 218,067.00 (105,077.00)

-     ספקNISבגי-לביטוח.מנורה חב 9310600168   (7,690.00) 26,211.00 52,081.00 (33,560.00)

     -   (89,455.00) 220,966.00 270,148.00 (138,637.00)

-     ספקNISהתנור מפעלי מים3310100109   (1,860.19) 10,368.10 8,726.21 (218.30)

-     ספקNISמ"מי רקת טבריה בע3310100368   (1,753.21) 14,117.89 15,765.05 (3,400.37)

-     ספקNISפלג הגליל החברה האזו3310100406   (307.10) 10,006.66 9,820.26 (120.70)

-     ספקNISמ"מעינות אתא בע3310100530   (23.40) 7,376.30 13,730.00 (6,377.10)

-     ספקNISמ"מי לוד בע3310100538   (86.29) 2,681.72 8,479.44 (5,884.01)

-     ספקNISשרונים מפעלי מים ובי3310100556       -   413.20 425.57 (12.37)

-     ספקNISמ"בע" מעיינות זיו"3310100624   4,807.48 4,017.89 4,724.58 4,100.79

-     ספקNISמ"מי הרצליה בע3310100677   4.41 93,604.68 1,508.51 92,100.58

-     ספקNISמ"מי כרמל בע3310100799   112.31 39,695.38 49,989.72 (10,182.03)

-     ספקNISמ"מי עכו בע3310100805   (1,197.86) 6,129.56 5,621.00 (689.30)

-     ספקNISתאגיד מעינות הד3310100880   (57,693.26) 70,734.27 12,699.47 341.54

-     ספקNISמ"מי שמש בע3310100896   (49.12) 795.40 2,552.74 (1,806.46)

-     ספקNISמי אשקלון תאגיד מים3310100915       -   5,593.68 5,632.41 (38.73)

(2,417.72) 13,870.89 12,716.09 (1,262.92) 58.00 ספקNISתאגיד" מ"מי שבע בע"3310101096

-     ספקNISמ"מי כרמל בע4310101750   (808.61) 3,900.64 3,994.26 (902.23)

-     ספקNISמ"מי עכו בע4310101781       -   282.30 321.10 (38.80)

-     ספקNISמים-ת"פ" מיתב"3310101845   (5,584.85) 6,286.09 1,028.89 (327.65)

-     ספקNISמפעל מים-כפר סבא3310101846   (8,646.45) 37,519.95 31,890.50 (3,017.00)

-     ספקNIS-מ"בע (2003)מי נתניה3310101847   (918.00) 7,543.40 9,239.56 (2,614.16)

-     ספקNISמ"מניב ראשון בע3310101931   5,264.30 2,095.12 591.90 6,767.52

-     ספקNIS-מ"בע (2008)גת .מי ק3310101952   (36,554.78) 66,868.11 51,049.65 (20,736.32)

-     ספקNISמ"עין אפק בע3310102117       -   2,324.97 2,855.97 (531.00)

-     ספקNISמ"מעיינות החוף בע3310102230       -   27,463.36 33,724.03 (6,260.67)

 58.00 (106,557.54) 432,534.76 288,241.71 37,735.51

-     ספקNISפאהן קנה ניהול בקרה9310202650   (49,073.00) 115,353.00 97,282.00 (31,002.00)

     -   (49,073.00) 115,353.00 97,282.00 (31,002.00)

-     ספקNISמושבי-דותן יעקב לכיש3310800010   (2,761.87)     -       -   (2,761.87)

-     ספקNISט- נועם אונגיל מודד 4310900094   (1,000.00)     -       -   (1,000.00)

-     ספקNISר השקעות טיב עבו.פ.ג3310900489   (40,000.00)     -       -   (40,000.00)

-     ספקNISמ טיב"אחים שחאדה בע4310900715   (63,217.29)     -       -   (63,217.29)

-     ספקNISמ מע"איטום אקספרס בע3310900734   (16,482.50)     -       -   (16,482.50)

-     ספקNISטיב עבו-שחאדה פאוזי 4310901111   (17,000.00)     -       -   (17,000.00)

-     ספקNISשלבי אדהם3310901139   (833.19)     -       -   (833.19)

-     ספקNIS-אבני שהם חברה לבנין3310901959       -       -   3,500.00 (3,500.00)

-     ספקNISטיב עב-שלמה כהן שקד 3310902333   (3,300.00)     -       -   (3,300.00)

-     ספקNISטיב עבודה-קרהיה בנין3310902632   (20,000.00)     -       -   (20,000.00)

-     ספקNISחברה לבנייה ו-רם יגל3310902921       -       -   5,000.00 (5,000.00)

     -   (164,594.85)     -   8,500.00 (173,094.85)

 285,706.10 (127,693,168.05) 484,068,113.86 497,526,938.87 (141,151,993.06)

 285,706.10 (127,693,168.05) 484,068,113.86 497,526,938.87 (141,151,993.06)

 טיב עבודה ומושבים3119כ משני "סה

 חייבים וזכאים3כ חוצץ   "סה

ח"כ לדו"סה** 

מלון ומקבצים- בתי3115כ משני "סה

 חברות ביטוח נותני שי3116כ משני "סה

 תאגידי מים3117כ משני "סה

בי) משרדי רואי חשבון 3118כ משני "סה
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