
תרתוכ טסקטעבטממ"עמ + הנמזה ךרעקפסה םש
 חבטמ רובע .ריחמה תעצה י"פע , םיחבטמל םינוש םירצומ9,814.52ILS"מ"עב םילשורי גנידרט - "לאס לוא
9,814.52ILS"מ"עב םילשורי גנידרט - "לאס לוא
 הריחב תויורשפא 2 -ל קלוחמ ישה 4102 תנשל תדלויל יש12,869.08ILS"הניטנמלק"
12,869.08ILS"הניטנמלק"
 ידוהי אל רזגמ םיבדנתמ.9,586,918.50ILS"פולח יחרזא ימואל תורישל התומעה "לש
9,586,918.50ILS"פולח יחרזא ימואל תורישל התומעה "לש
 3102 תנשל בירעמ ןותיעל יונמ12,234.24ILS***מ"עב (הפוצה) דחואמה ןושאר רוקמ
12,234.24ILS***מ"עב (הפוצה) דחואמה ןושאר רוקמ
3105,451.60ILS מ"עב ן'זיווטנ

2,973.60ILSונוש תויוריהמ יפל םינותנ תרוסמת יתוריש תנמזה ספוט 
3108,425.20ILS מ"עב ן'זיווטנ
 הרוקת %8 תפסותב הכרדה זכרמל ע"בת יוניש890,845.72ILSמ"עב (5991) וינבו ןייטשפא .א
890,845.72ILSמ"עב (5991) וינבו ןייטשפא .א
 יע ימי ינשו 31.2.81 -ב הליצמל א"ת רוזאב הכרדה םוי2,569.69ILSמ"עב יטוקסיב .א
2,569.69ILSמ"עב יטוקסיב .א
 קוריפ ללוכ הדימ יפל ףוקשמ+מ"מ 6 יבועב תיכוכז רובע1,239.00ILSמ"עב דוד רמרק .א

8,064.12ILSמ תעצה יפ לע ל"כנמל הנשמ הכשל - תמסוחמ תיכוכז תלד 
1,357.00ILSתיכוכז תלדל טנגגמ ורטקלא ןונגנמ 

10,660.12ILSמ"עב דוד רמרק .א
 א"תב דרשמב בויב ווקב המיתס תחיתפ826ILSמ"עב בויב יתוריש םיעצבמה .א.א
826ILSמ"עב בויב יתוריש םיעצבמה .א.א
 ל"כנמ בכרב הזירכ רישכמו בהבהמ תנקתה2,950.00ILSמ"עב קווישו אובי .א.א

2,596.00ILS. םוריחב שומישל ןופאגמ 
1,416.00ILSל"כנמ בכרב םיבהבהמו הזירכ תכרעמ לש הבכרהו הנקתה 

17,464.00ILSד ירדחל םידיינ ןופלט יירישכמ 02 תנסחאל תרווכ ןורא 
2,065.00ILSהרגסנש 4183050054 רפסמ הנמזה םוקמב המקוה וז הנמזה 
1,829.00ILS.הנקתה ללוכ בכרל הזירכ תכרעמ 

28,320.00ILSמ"עב קווישו אובי .א.א
 102 תנשל דרשמב הקזחאו חבטמ ידבועל חספ גחל יש רובע1,390.13ILSמ"עב םריבא .א.א.א

677,889.35ILS002/41 זרכמ יפל הקזחאו םיחבטמ תורש ידבוע רכש רובע 
60,449.41ILSכב .-21/21 21/5 םיכיראתה ןיב, םידבועה רובע םישרפה 

1,755.25ILS2 תנשל דרשמב הקזחאו חבטמ ידבועל הנשה שארל יש רובע 
93,954.99ILS3102 ינוי ראוני םיכיראתה ןיב, םידבועה רובע םישרפה 



31,930.80ILS1מ 3102 תנש רובע ןויקינו הקזחא ידבועל תומלתשה ןרק 
867,369.93ILSמ"עב םריבא .א.א.א
 םויב ל"כנמס תכשלל יתדיחי םוי תרגסמב םיירהצ תחורא1,270.86ILSמ"עב תודעסמ .ש.א.א
1,270.86ILSמ"עב תודעסמ .ש.א.א
 דרשמל הלבוה ללוכ .ריחמ תעצה י"פע, ימעפ דח םירצומ50,410.42ILSמ"עב רדה קוויש .י.א

15,133.50ILS3102 תנשל ריחמ תעצה י"פע,'רג 005 תונוש תויגוע 
49,982.44ILSדרשמל הלבוה ללוכ .ריחמ תעצה י"פע, ימעפ דח םירצומ 
49,991.41ILSדרשמל הלבוה ללוכ .ריחמ תעצה י"פע, ימעפ דח םירצומ 

165,517.77ILSמ"עב רדה קוויש .י.א
 3102 רבמצד -ינוי הפוקתל בושחימ א"כ יתוריש0ILSמעב םיבשחמ ן.מ.א

371,983.20ILSשחימ א"כ יתוריש 4102 ינוי-ראוני בושחימ א"כ יתוריש 
371,983.20ILSמעב םיבשחמ ן.מ.א
 יראתב ןוידממב החפשמה םוי תרגסמב םיירהצ + רקוב 'רא67,711.23ILSמ"עב 'ץנארב .נ.א
67,711.23ILSמ"עב 'ץנארב .נ.א
0ILSמ"עב 4002 תוישעת רטנס הטסורינ .פ.א

1,404.20ILSב"צמה ריחמ תעצה יפ לע חבטמל הטסורינ ילוזנוק םיפד 
1,404.20ILSמ"עב 4002 תוישעת רטנס הטסורינ .פ.א
 אצוה ללוכ ומסדורפיה גוסמ רמוח תזתהב יבול גג םוטיא7,221.60ILSלאכימ לאיבא

49,347.60ILSח תזתה ללוכ תיתשתהמ קתנתי םוטיאה םהב תועירי ךותיח 
26,196.00ILSהקפסאו רמיירפ תחירמ ללוכ בל-רב םלוא לעמ גג םוטיא 

82,765.20ILSלאכימ לאיבא
 ריחמה תעצהל ףופכב זכרמ רוזא הליצמ ןויע םויל דוביכ749.95ILSמ"עב לוהינו ץועיי ןמרמיז ביבא
749.95ILSמ"עב לוהינו ץועיי ןמרמיז ביבא
 דרשמב םימקתשמ תקסעה.185,000.00ILSר"ע) רוביצה תואירבל הדוגא(
185,000.00ILSר"ע) רוביצה תואירבל הדוגא(
 ידוהי אל רזגמ םיבדנתמ15,216,092.09ILSר"ע) ימואל תוריש - תובדנתהל הדוגא(
15,216,092.09ILSר"ע) ימואל תוריש - תובדנתהל הדוגא(
 3102 - םיבלכ לודיג טקיורפ600,000.00ILSיתובשייתה ךונחל ףגא
600,000.00ILSיתובשייתה ךונחל ףגא
 םגד טרופס עבוכ A תספדה ללוכ לוחכ רוחאמ תלכת המידק1,557.60ILSמ"עב תוספדומ תוצלוח - בידא
1,557.60ILSמ"עב תוספדומ תוצלוח - בידא
 בשחה תדיחי רובע  חבטמל םיעקשו תרושקתל הנכהו םיעקש2,424.90ILSלייא רדא

2,708.10ILS"צמ ןיינבה תיזח לומ הינחב הרואת ידומעב הלקת רותיא 
10,030.00ILSמ ג"לנ ףוג תפלחהו זויפ ללוכ הרואת דומעל שגמ שודיח 



2,419.00ILSכ וד גתמ ללוכה לוצ 8 תינוויכ וד הטנו תנקתהו הקפסא 
17,582.00ILSלייא רדא
 ונרודב השיאה דמעמ לע יחרזמ המימי תינברה יפמ האצרה2,000.01ILSהלייא ירדא
2,000.01ILSהלייא ירדא
 נמל הנשמה תוסחב היגולונכט תצובק ב"הרא -לארשי שגפמ2,578.06ILSמ"עב ץועייו לוהינ קדיגוא

3,826.15ILSל 31.7.13 ךיראתב הדנקמ תחלשמ חוריא רובע ברע תחורא 
3,100.07ILS3102.21.71 ךיראתב םיפתתשמ 21 רובע ברע תחורא 

559.98ILS2.72 ךיראתב םוריח ףגא 'חי םוי תרגסמב םיירהצ תחורא 
10,064.26ILSמ"עב ץועייו לוהינ קדיגוא
 תומילא דדמ אשונב בויט ויל ןוטריס תקפה.12,168.00ILSיבא ןויחוא
12,168.00ILSיבא ןויחוא
 טנרטניאו םימוסרפ רובע תילגנאל תירבעמ הכירעו םוגרת9,912.00ILSמ"עב םימדקתמ דרשמ יתורש טסקטלוא
9,912.00ILSמ"עב םימדקתמ דרשמ יתורש טסקטלוא
 ל"כשח םכסהמ הכישמ יפל בושחמ תדיחי רובע םיקרוס26,163.43ILSמ"עב .א.ב.ש קטילוא

26,163.43ILSל"כשח םכסהמ הכישמ יפל בושחמ תדיחי רובע םיקרוס 
52,326.86ILSמ"עב .א.ב.ש קטילוא
 ל חכ יקפס- CP EMERTX  ריחמ תעצהל ףופכב.2,360.00ILSמ"עב תוכיא - קטינמוא
2,360.00ILSמ"עב תוכיא - קטינמוא
 שת היירי ילכ קוחב המרופר םודיק אשונב יעוצקמ ץועיי159,000.00ILSןליא רב תטיסרבינוא
159,000.00ILSןליא רב תטיסרבינוא
 42 :ךיראתב  גוזה ינב + דרשמה ת/ידבועל םירופ תביסמ34,796.03ILSמ"עב םיעורא הירופוא
34,796.03ILSמ"עב םיעורא הירופוא
 י ילכ תקלחמו תוליבק רובע  20127 םגד הלילג תונוליו2,360.00ILSמ"עב תונולחה בצעמ ןוגרוא

590ILSוצמה ריחמ תעצה יפ לע םיגהנ רדח רובע תונוליו תנמזה 
2,950.00ILSמ"עב תונולחה בצעמ ןוגרוא
 חמ תעצה ב"צמ מ"רמב  כ"בא ןוכיס תכרעמל תיתנש הקידב1,534.00ILSמ"עב ןוגימ תוכרעמ קטרוא
1,534.00ILSמ"עב ןוגימ תוכרעמ קטרוא
 םגד סקפל יאנכט רוקיב P- 0638 יחי רובע רדרב 'בח לש942.82ILSמ"עב ןוקירוא

1,522.20ILSתעצה יפ לע דרשמה תודיחיב םיסקפל 0638 םגדמ םירנוט 
230.1ILSריחמ תעצה ב"צמ רשה תכשלב סקפל יאנכט רוקיב 

2,695.12ILSמ"עב ןוקירוא
 םכסה תרגסמב טפוסורקימ ירצומ AE-  העשה תארוה יפ לע590,100.21ILSמ"עב (4891) תויגולונכט קטזא

1,073,059.97ILSהעשה תארוה יפ לע  -AE םכסה תרגסמב טפוסורקימ ירצומ 
83,455.50ILS-מ ןתינ תורישה 3102 תנשל טפוסורקימ תונוישיר תפסות 



568,149.70ILSטפוסורקימ יושיר הזוח רובע ההינש הנש םולשצ 
204,717.61ILSהנכות תוכרע 

43,719.00ILSMRC -ה תכרעמב הנשל הכימת תורש הזוח 
2,563,201.99ILSמ"עב (4891) תויגולונכט קטזא
 ומייק  ב"צמה תוינובשחל םאתהב הרבחל בוח רובע הלדגה7,060.40ILSמ"עב הרימשו ןויקנ יתורש הידבוע םיחא
7,060.40ILSמ"עב הרימשו ןויקנ יתורש הידבוע םיחא
 0561 תספדמל ירוקמ רנוט MBI ריחמ תעצהל ףופכב.20,296.00ILSמ"עב (לארשי) וקירגטניא .יט .נא .יא
20,296.00ILSמ"עב (לארשי) וקירגטניא .יט .נא .יא
 בע עדימ שפוח קוח םושייב םינוממל ןויע םויב תופתתשה1,869.12ILSורעתל ימואלניבה זכרמה - סקא .יס .יא

2,102.76ILSרטמל תוחוקל תורישו לארשי תדיעו אשונב סנכב תופתתשה 
3,971.88ILSורעתל ימואלניבה זכרמה - סקא .יס .יא
 ב ל"כנמל הנשמ + ל"כנמ 'חי םוי תרגסמב םיירהצ תחורא1,049.96ILSבומיגרביא+בומיגרביא
1,049.96ILSבומיגרביא+בומיגרביא
 3102 תנשל שונא יבאשמ ןוחריל יונמ842.52ILSמ"עב שונא ירושיכ חותיפ שויא
842.52ILSמ"עב שונא ירושיכ חותיפ שויא
 02.21.91 ךיראתב  היגטרטסא 'חי םוי תרגסמב רקוב 'רא493.07ILSמ"עב ןוזמ יז 2 ייא
493.07ILSמ"עב ןוזמ יז 2 ייא
 4102-3102 תסנכב רשל םידוביכ26,600.00ILSמ"עב 7991 ץלוש גנירטייק תוכיא
26,600.00ILSמ"עב 7991 ץלוש גנירטייק תוכיא
 צב טלס ףתירגלוב ,הבוהצ,םינוש םייולימב הלגיב תנמזה1,416.00ILSמ"עב קייק שילגניא

896.8ILSתנשל םיעוריאל דוביכו תוכשלל םיפאמו םיסקרוב תנמזה 
2,312.80ILSמ"עב קייק שילגניא
 נומיר לאיור ןולמל תוחפשמה ינבו םידבועל שוביג רויס834,729.64ILSמ"עב לארשי אתסיא

564,078.94ILSנומיר לאיור ןולמל תוחפשמה ינבו םידבועל שוביג רויס 
400,975.80ILSנומיר לאיור ןולמל תוחפשמה ינבו םידבועל שוביג רויס 

1,799,784.38ILSמ"עב לארשי אתסיא
 לע תוטירח יתש ללוכ, ףסכ עבצ טעו תוחתפמ קיזחמ זראמ1,593.00ILSמ"עב קוושו םוסרפ ןוקיא

1,911.60ILSכשלב הקולחל ץיבונורהא קחצי רשה רובע תועונצ תורושת 
2,124.00ILSריחמה תעצהל ףופכב, תונוש תורושת 

5,628.60ILSמ"עב קוושו םוסרפ ןוקיא
 ןארותיא תוכרעמב שומיש1,203.60ILSמ"עב הטילשו רותיא ןארותיא
1,203.60ILSמ"עב הטילשו רותיא ןארותיא
 ידוהי אל רזגמ םיבדנתמ .5,853,880.14ILSוהי תוהזל - תיתרבח תוברועמל - המולא
5,853,880.14ILSוהי תוהזל - תיתרבח תוברועמל - המולא



 ופכב  יחרזא ימואל תוריש הרשכהל רושיג אשונב תואצרה2,832.00ILSןיד יכרוע תרבח ,עובלג ןולא
2,832.00ILSןיד יכרוע תרבח ,עובלג ןולא
 ףרוצמ םיבלש 3 ולופ וקרמ סיווס םילגלג לע בשחמ קית528.99ILSמ"עב 0102 םיקיתו תודווזמ רטלא
528.99ILSמ"עב 0102 םיקיתו תודווזמ רטלא
 תטרופמה תינכותל םאתהב רשה יגהנל תיעצבמ הגיהנ תנדס1,699.20ILSמ"עב הגיהנ תוברת םירצוי - יביתנרטלא
1,699.20ILSמ"עב הגיהנ תוברת םירצוי - יביתנרטלא
 2102/40 לש הפוקתל םיכמסמ לוהינ תכרעמל הכימת יתורש1,243,987.16ILSמ"עב הנכות תוכרעמ דעלא

0ILS
1,243,987.16ILSמ"עב הנכות תוכרעמ דעלא
 ל"כשח זרכמ י"פע דרשמל ינחלוש רזייל סקפ1,912.40ILSמ"עב תוספדמו םיפוסמ אפלא

0ILSתכשל רובע ל"כשח זרכמ י"פע דרשמל ינחלוש רזייל סקפ 
3,824.80ILSתכשל רובע ל"כשח זרכמ י"פע דרשמל ינחלוש רזייל סקפ 

423.17ILS2 ל"כשח יריחמ יפלע דרשמל םירנוט 
2,868.60ILSשח יריחמ יפל ףוחד - דרשמה ידבועל הקולח רובע םיסקפ 

9,028.97ILSמ"עב תוספדמו םיפוסמ אפלא
 ריחמה תעצהל ףופכב. תירבע -תיתפרצ ךמסמ םוגרת.973.5ILSרשמ יתורש,םימוגרת אפלא

519.2ILS.ריחמה תעצהל יפל תירבעל תיברעמ ךמסמ םוגרת 
1,003.00ILSוי ןיבל פ"טבל רשה ןיב השיגפל תירבע- תיטאורק םוגרת 
2,920.50ILS. ריחמה תעצהל ףופכב ,תונוש תופשב םימוגרת 
2,714.00ILSב דרפס -לארשי שגפמ תבוטל תירבע- תידרפס בקוע םוגרת 

8,130.20ILSרשמ יתורש,םימוגרת אפלא
 מה ריחמ תעצה יפ לע םיטבזמ תונומת - םיטלש לע הטירח755.2ILSןימינב לאכימ ץיבורפלא
755.2ILSןימינב לאכימ ץיבורפלא
 ףרוצמ םיבלש 3 ולופ וקרמ סיווס םילגלג לע בשחמ קית624.22ILSתינור ץבקלא
624.22ILSתינור ץבקלא
 ןנס א"תב הכשלל םימ ןקתמ רובע חולשמ תולע + םחפ ןנס182.9ILSמ"עב (1591) הכירצ ירצומ הרטקלא

182.9ILSטמב5 המוק רובע םימ ןקתמ רובע חולשמ תולע + םחפ ןנס 
387.04ILSחמ 4 המוק רובע םימ ןקתמ רובע חולשמ תולע + םחפ ןנס 

182.9ILSהליצ רובע רובע םימ ןקתמ רובע חולשמ תולע + םחפ ןנס 
244.26ILSתנש לש  רובע םימ ןקתמ רובע חולשמ תולע  ללוכ הרונ 
494.42ILSפ לע 4 המוק חבטמב הרטקלא רישכמל הנשל תורשו תוירחא 

0ILSתוירחאו תורש + הכרדהו הנקתה + םיימ רב רישכמ תנמזה 
539ILSליצמ רובע רובע םימ ןקתמ רובע חולשמ תולע + םחפ ןנס 

538.99ILSחבטמ רובע רובע םימ ןקתמ רובע חולשמ תולע + םחפ ןנס 



538.99ILSליצמ רובע רובע םימ ןקתמ רובע חולשמ תולע + םחפ ןנס 
3,291.40ILSמ"עב (1591) הכירצ ירצומ הרטקלא
 2 ב"צמה ריחמ תעצה יפ לע דרשמל הקזחא רובע תוגרבמ2,679.71ILSמ"עב לילס ורטקלא
2,679.71ILSמ"עב לילס ורטקלא
 3102.8.82 ךיראתב םידעוס 01 רובע ברע 'רא2,360.00ILSמ"עב 6002 אליממ בורלא
2,360.00ILSמ"עב 6002 אליממ בורלא
 בע תומוקמל הגיל תרגסמב גנילואבה תוצובק 2 - ל דויצ2,708.10ILSמ"עב גנידרט טרופס .סא .י'ג .מא

4,928.99ILSדובע תומוקמל הגיל תרגסמב ,ןחלוש סינטה תצובקל דויצ 
1,340.19ILSיב הדובע תומוקמל הגיל תרגסמב ,םיינחמה תצובקל דויצ 

8,977.28ILSמ"עב גנידרט טרופס .סא .י'ג .מא
 2102 תנשל תיפרג הנכות3,000.00ILSמ"עב סרמוק-יא רווינא
3,000.00ILSמ"עב סרמוק-יא רווינא
 3102 רבמצד -ילוי הפוקתל בושחימ א"כ יתוריש0ILSמ"עב הנכות .לא .יפ .סא

311,732.40ILSשחימ א"כ יתוריש 4102 ינוי-ראוני בושחימ א"כ יתוריש 
311,732.40ILSמ"עב הנכות .לא .יפ .סא
 ל הנמזה 3102 רבמצד -ינוי הפוקתל בושחימ א"כ יתוריש0ILSמ"עב קניל .ויק .סא

1,178,820.00ILSשחימ א"כ יתוריש 4102 ינוי-ראוני בושחימ א"כ יתוריש 
1,178,820.00ILSמ"עב קניל .ויק .סא
 31.5.03 - 31.5.92 םיכיראתב חוריא2,832.00ILSמעב לוורט ימדקא
2,832.00ILSמעב לוורט ימדקא
 4 הנמזה תלטבמ וז הנמזה ש"בב םורד תלהנמב ןנס תפלחה295ILSמ"עב דנלוה רטנס וקא

489.7ILSעצה יפ לע עבש ראבב םיימ ןקתמל ןוקית + יאנכט תוריש 
784.7ILSמ"עב דנלוה רטנס וקא
 םימוכיסו םימויא חותינו החטבא ימוחתב ץועייו יוויל.50,000.00ILSמ"עב לוהינו החטבא םויסקא
50,000.00ILSמ"עב לוהינו החטבא םויסקא
 ב"צמה ריחמ תעצה יפ לע דרשמל לויב תנוכמל ויד תנמזה1,876.88ILSמ"עב םוקלט לסקא

0ILSב"צמה ריחמ תעצה יפ לע לויב תנוכמל יתנש יאנכט תורש 
1,357.00ILSב"צמ ריחמ תעצה יפ לע לויב תנוכמל יתנש תורש 

0ILSבו ש"בב היירי ילכל תוכשל רובע לויב תונוכמ 2 תנמזה 
26,625.52ILSבו ש"בב היירי ילכל תוכשל רובע לויב תונוכמ 2 תנמזה 

1,944.64ILSביכרא - 4 המוקב לויב תנוכמל לוחכ ויד 
31,804.04ILSמ"עב םוקלט לסקא
 ילוי  םיצעוי יתוריש -0ILSמ"עב .סא.יט.ייא סירפסקא
0ILSמ"עב .סא.יט.ייא סירפסקא



 א"פיא לש ימלועה סרגנוקל תוסח ןתמ40,000.00ILSארשי ףינס) ימואל ןיבה םירטושה ןוגרא
40,000.00ILSארשי ףינס) ימואל ןיבה םירטושה ןוגרא
 דרשמהמ הנמזה י"פע םיליגר םיכירכ תשיכר3,015.25ILSמ"עב ליג המורא
3,015.25ILSמ"עב ליג המורא
 ריחמה תעצהל ףופכב תונוש תורושת.5,656.92ILSמעב ןיילק הירא

7,367.92ILS.ריחמה תעצהל ףופכב  לכנמ/ רש תורושת 
13,024.84ILSמעב ןיילק הירא
 רשה רובע תונוש תוזירא + ןוליינ תויקש.2,271.50ILSמ"עב .ס.ר ינש ןוליינ תוזירא
2,271.50ILSמ"עב .ס.ר ינש ןוליינ תוזירא
 ל ףופכב . הרבעש היצנדק רש תכשל תומושר תצפהו הלבוה1,180.00ILSמ"עב 0002 ביכרא
1,180.00ILSמ"עב 0002 ביכרא
 ךיראתב  א"שמו להנימל ל"כנמס 'חי םוי תרגסמב תוליעפ1,775.95ILSמ"עב תישארב ץרא
1,775.95ILSמ"עב תישארב ץרא
 תיגולונכטב 3 הרוצת חיינ ןרקמ DCL ל"כשח זכרמ י"פע7,120.59ILSמ"עב לאו'זיו וקרא

8,300.59ILS,הפיכאה תלהנמ ,ש"בב היירי ילכ רובע םיחיינ םינרקמ 
9,094.03ILSל בל-רב םלואו 5 המוק םינויד רדח םיחיינ םינרקמ שכר 

24,515.21ILSמ"עב לאו'זיו וקרא
 31.11.31:םיכיראתה ןיב  .ךולה הסיט ללוכ  תליא סנכ9,056.50ILSארשי  הפועת יווק עיקרא

2,261.99ILSב םיחטבאמלו תרושקתה ץעוי,רשל בושו ךולה תליאל הסיט 
3,770.04ILSךיראתב םיצעוילו םיחטבאמל רשל בושו ךולה תליאל הסיט 

754ILS1 רשל הוולתמ - ינוחטבה ריכזמה ןגס רובע תליאל הסיט 
15,842.53ILSארשי  הפועת יווק עיקרא
 םולשתה 3102 תנשל דרשמה תודבוע רובע השאה םוי ןוגרא45,358.73ILSמ"עב תוריית יתורש ןוגרא - תשא
45,358.73ILSמ"עב תוריית יתורש ןוגרא - תשא
 ע יחרזא ןיד רדסב תויגוס אשונב תיעוצקמ תורפס תשיכר30022,627.76ILS) טפשמ ירפס לש רואל האצוה יסרוב
30022,627.76ILS) טפשמ ירפס לש רואל האצוה יסרוב
 ולש 61 +(תוטושפ) תוליגר תוחולש 61 לש  סיטרכ תנמזה22,184.00ILSמ"עב ימואלניב קזב

35,868.87ILSםינש שולש  WF יוביג תרש 
8,260.00ILSולש 61 +(תוטושפ) תוליגר תוחולש 61 לש  סיטרכ תנמזה 

66,312.87ILSמ"עב ימואלניב קזב
 םילשורי תוכשלב קזב תוחיש רובע םיישדוח שומיש ימד,2,096,999.11ILSמ"עב תרושקתל תילארשיה הרבחה קזב
2,096,999.11ILSמ"עב תרושקתל תילארשיה הרבחה קזב
 ב"צמ ריחמ תעצה י"פע הליצמ רובע הלריפס תרבחמ2,950.00ILSמ"עב הקפהו בוציע ןכואה ונר'זב

44,250.00ILSב"צמ ריחמ תעצה י"פע הליצמ רובע הלריפס תרבחמ 



2,029.60ILSב"צמ ריחמ תעצה  בוציע ללוכ פאלור 
2,950.00ILSסות - ב"צמ ריחמ תעצה י"פע הליצמ רובע הלריפס תרבחמ 
9,864.80ILSב"צמ ריחמ תעצה  םינוש םילדגב בוציע ללוכ פאלור 
2,998.38ILSי"פע - ב"צמ ריחמ תעצה י"פע הליצמ רובע הלריפס סקנפ 
8,496.00ILSשירד י"פע - ב"צמ ריחמ תעצה י"פע הליצמ רובע  רשורב 

73,538.78ILSמ"עב הקפהו בוציע ןכואה ונר'זב
 דבוע תודועתל הסינכ תרקבל תוקבדמ .1,770.00ILSמ"עב תוחכונו הרקב םוקויב
1,770.00ILSמ"עב תוחכונו הרקב םוקויב
 תכרעמ תקוזחתו תוירחא RVD תונקתומ תומלצמ ללוכ9,440.00ILSדוד ןוטיב
9,440.00ILSדוד ןוטיב
 הליצמ רובע ריחמה תעצהב טרפמה י"פע תנומתל תרגסמ472ILSקחצי יקסנויניב

9,994.60ILS5 ח רובע  חולשמ ללוכ סבנאג יבג לע תוספדומ תונומת  
10,466.60ILSקחצי יקסנויניב
 יריכב תושרב תואצמנש תוינומיזה לכ רובע ישדוח תוריש77,715.98ILSמ"עב לארשי תרושקת רפיב

7,189.74ILSידעלב קפס הייפצל מ"רמל תכרעמ 
84,905.72ILSמ"עב לארשי תרושקת רפיב
 4102.1.8 ךיראתב הליצמל השכהל ןויע םוי12,744.00ILSמעב תואנולמל יזכרמה רפסה - תיב
12,744.00ILSמעב תואנולמל יזכרמה רפסה - תיב
 00:80 העשמ שיא 021 -ל  21.7.71 ךיראתב ןויע םוי -9,912.00ILSמ"עב םילשורי ןגו תיב החראהה תיב
9,912.00ILSמ"עב םילשורי ןגו תיב החראהה תיב
 כ םילשוריב בהנשה תיבב םיירוביצ םיחטש לועפתו הקזחא11,410.60ILSמ"עב לועפתו הקזחא בהנשה תיב
11,410.60ILSמ"עב לועפתו הקזחא בהנשה תיב
 שח תוחול ןוקיתו הקידב ללוכ ץוח תרואת ןוקיתו הקידב9,959.20ILSחמצ ןרהא ןב
9,959.20ILSחמצ ןרהא ןב
 ליעפ םיאולימ תורש רובע תדבוכמ םינוש םיקתממ תלסלס,10,030.00ILSקירא ומח ןב
10,030.00ILSקירא ומח ןב
601.8ILSדוד בקעי ןב
601.8ILSדוד בקעי ןב
 תב  א"שמו להנימל ל"כנמס 'חי םוי תרגסמב םיירהצ 'רא1,679.94ILSתנע הנח תבש ןב
1,679.94ILSתנע הנח תבש ןב
 השירד י"פע  הליצמ  רובע ןויע םוי1,003.00ILSקחצי ןשוש ןב
1,003.00ILSקחצי ןשוש ןב
 רישכמל לוקת רישכמ תפלחה SPG תהנממ - 7091 םגד שדח400ILSמ"עב קיטנגמ אדנב
400ILSמ"עב קיטנגמ אדנב



 יצממ השירד יפע תוקד 01 ךרואב יתימדת ירטנמוקוד טרס47,500.90ILSלינוא שורב
47,500.90ILSלינוא שורב
 ש"מעוי תכשלב ןגזמ ןוקיתו יאנכט רוקיב631.3ILSמ"עב תוכרעמ גאמירב
631.3ILSמ"עב תוכרעמ גאמירב
 21.91 ךיראתב היגטרטסא 'חי םוי תרגסמב  םיירהצ 'רא.1,173.11ILSהנוטרופ וסבג
1,173.11ILSהנוטרופ וסבג
 רשה תיבב תספדמ םע בלושמ סקפ ןוקית408.28ILSיטומ דג
408.28ILSיטומ דג
 תונוישר htraE elgooG 3102 תנשל0ILSמ"עב סא .ייא .י'ג וג

245,801.08ILS3102 תנשל htraE elgooG תונוישר 
245,801.08ILSמ"עב סא .ייא .י'ג וג
 תוחתפמ ילופכש,עבצ :ןוגכ, דרשמל םינוש הקזחא ירזיבא50,427.30ILSמ"עב ןיינב ירמוח ןויצ הטאוג
50,427.30ILSמ"עב ןיינב ירמוח ןויצ הטאוג
 תעצה ב"צמה תיחול ג"ע רזיילב וגול תטירח + םיינזאמ247.8ILSמ"עב מ"דק רפוג
247.8ILSמ"עב מ"דק רפוג
 תעצה יפ לע םילשוריו א"תב הסינכ תורקב תכרעמ תנקתה249,999.52ILSלארשי) ןוגימ תויגולונכט סא רופ י'ג(
249,999.52ILSלארשי) ןוגימ תויגולונכט סא רופ י'ג(
 ינוריעה רוטישה רקסל היינש המיעפ רקס94,990.00ILSעב יבחרמ רקחמל ןוכמה היפרגוטרקואיג"
94,990.00ILSעב יבחרמ רקחמל ןוכמה היפרגוטרקואיג"
 3102 תנשל דרשמה ידבועל םינופ-אלפ תקזחאו תורש ימד0ILSמ"עב םוקטאס תליג

0ILSדכ הקחמנ רשא 2014670054 רפסמ הנמזה תלטבמ וז הנמזה 
141,941.02ILSונמזה  תא תלטבמ וז הנמזה םייניוול םינופלט םירישכמ 

141,941.02ILSמ"עב םוקטאס תליג
 4102.21.13 - 4102.1.1 לש הפוקתל תונוישר0ILSמ"עב תוכרעמ 11 סויני'ג
0ILSמ"עב תוכרעמ 11 סויני'ג
 ריחמה תעצהל ףופכב, דרשמה יבכרל דויצ.1,835.61ILSמ"עב בכרל הרואתו למשח יקלח רוא-לג
1,835.61ILSמ"עב בכרל הרואתו למשח יקלח רוא-לג
 מרכה ןוסא יללחל ןורכיזה םוי סקט רובע ןורכיז יזראמ17,700.00ILSריאי רואלג
17,700.00ILSריאי רואלג
 3102 תנשל סבולג ןותיעל יונמ:8,835.84ILSמ"עב (3891) תונותע רשילבפ סבולג
8,835.84ILSמ"עב (3891) תונותע רשילבפ סבולג
 3102.3.11 ךיראתב םידעוס 02 רובע ברע 'רא6,091.75ILSמ"עב סזיירפרטנא ילזירג

2,980.01ILS3102.8.82 ךיראתב םידעוס 01 רובע ברע 'רא 
9,071.76ILSמ"עב סזיירפרטנא ילזירג



 רובע 2102-20'סמ ל"כשח זרכמ י"פע,ידרשמ דויצ תשיכר49,999.95ILSעב ריינו ידרשמ דויצ קוויש - יטיפרג"
57.6ILSרשה תיבב סקפ רובע רנוט תנמזה 

72.93ILSבוהצ+םודא+לוחכ עבצב- רש תיב סקפל ויד תנמזה 
2,951.77ILS
4,432.96ILSל"כשח זרכמ יפל בושחימ תדיחי רובע םירנוטו תוללוס 

0ILSל"כשח םכסה יפ לע דרשמה ידבועל תומתוח 
3,000.00ILSל"כשח ןוריחמ יפ לע דרשמל יללכ תומתוח תנמזה 

37,017.43ILS4102 דע ל"כשח ריחמ יפל םוליצ ריינ 
2,132.40ILS3102 תנשל יללכ בושחימ דויצ 

493.24ILSל"כנמ תכשל רובע תכתממ תרגסמ םע קיחמ חול 
1,287.59ILS

430.11ILSBSU תאיצי + ליגר בשחמל תיטרדנטס תדלקמ 
50,000.00ILS02 היינש תיצחמ דרשמה תודיחי ללכל ידרשמ דויצ תנמזה 

151,875.98ILSעב ריינו ידרשמ דויצ קוויש - יטיפרג"
 ריחמ תעצהל ףופכב, םיבכר תפיטש3,025.52ILSמ"עב ריעה זכרמ בכר יתורשו ררג

2,973.60ILSריחמ תעצהל ףופכב, םיבכר תפיטש 
5,999.12ILSמ"עב ריעה זכרמ בכר יתורשו ררג
 בל רב םלואב עמש תכרעמ ןוקית1,360.54ILSמ"עב הסדנה (0003) .מ.ד

207,423.19ILSי רשה תכשל תובישי רדח רובע הידמיטלומ תכרעמ גורדיש 
21,924.23ILS4 המוק תובישי רדח רובע הידמיטלומ תוכרעמ גורדיש 
21,924.23ILSעקרק תמוק תובישי רדח רובע הידמיטלומ תוכרעמ גורדיש 

119,989.30ILSבלרב םלוא רובע הידמיטלומ תוכרעמ גורדיש 
26,398.72ILSרשה תכשל תובישי רדח רובע הידמיטלומ תוכרעמ גורדיש 

826ILS
19,364.08ILSלרב םלוא : תובישיה ירדח רובע הידמיטלומ דויצ תפסות 
81,614.37ILS. א"תב רשה תכשל רובע תימונוטוא הטלקה תכרעמל תפסות 
70,631.29ILS.ל"כשח זכרמל ףופכב ל"כנמ תובישי רדחל הידמיטלומ 
30,480.08ILSל"כשח זרכמל ףופכב, 5 המוקב הירפסל הידמיטלומ  
39,952.85ILSשחזרכמ יפל - הפיח היירי ילכ תכשל - םכח תובישי רדח 

641,888.88ILSמ"עב הסדנה (0003) .מ.ד
 ל דרשמה ידבוע רובע,"רשוא" בותיכה םע תידוחיי תרגסמ27,234.99ILSהרימ םחנמ קאוד

12,200.61ILSספוק-ד"עשת הנשה שאר תארקל םיאבכלל דרשמה ידבועל יש 
0ILSל דרשמה ידבוע רובע,"רשוא" בותיכה םע תידוחיי תרגסמ 

39,435.60ILSהרימ םחנמ קאוד



 לא אלל ריע רובע םידקומל הכרדהו םילהנ תורבוח תספדה8,142.00ILSמ"עב טנירפוקוד
49,347.60ILSל חולשמו הזירא ללוכ,תומילא אלל ריע ינחלוש הנש חול 

57,489.60ILSמ"עב טנירפוקוד
42,232.20ILSמ"עב םיבשחמ םוקרוד

118,855.50ILS
161,087.70ILSמ"עב םיבשחמ םוקרוד
 יטפשמ רגאמל יתנש יונמ ataDwaL 3102 תנשל2,948.82ILSמ"עב טפשמו קוח הטד
2,948.82ILSמ"עב טפשמו קוח הטד
 רובע תורישה 4102 תנשל "סי" תרבח רובע ןיול יתוריש27,258.00ILSמ"עב (8991) ןיוול יתורש .סא.יב.יד
27,258.00ILSמ"עב (8991) ןיוול יתורש .סא.יב.יד
 ףופכב . פ"טבל דרשמה תימדת אשונב רקסל המלשה עוציב3,025.65ILSב הכרדהו רקחמ ,ינוגרא ץועי - גולאיד

107,563.14ILSקוטורפ תישילש המיעפ - פ"טבל דרשמה תימדת אשונב רקס 
72,741.74ILSהינש המיעפ- םימחתמ רקס 

183,330.53ILSב הכרדהו רקחמ ,ינוגרא ץועי - גולאיד
 הליצמ רובע  םיסונמ םיחנמ 3 תייחנהב אלמ הרשכה15,145.00ILSמ"עב טייביד
15,145.00ILSמ"עב טייביד
 היירי ילכ יושיר 'חי רובע להונ בויטו הביתכ , יופימ474,283.30ILSהירא ישיד
474,283.30ILSהירא ישיד
 ל"כשח יריחמל ףופכב 0133 גנוסמס תספדמל םירנוט20,238.18ILSמ"עב םיבשחמ טוגנד

475.54ILS076 גנוסמס תספדמל הלקת ןוקית 
0ILSל"כשחל ףופכב 066 תספדמל רונת 

33,844.47ILSמ תספדמ ללוכ ל"כשח יריחמל ףופכב 086 תספדמל םירנוט 
23,572.09ILSל"כשח יריחמ יפל תינועבצו תבלושמ תוספדמ תנמזה 
16,447.43ILSמ תספדמ ללוכ ל"כשח יריחמל ףופכב 086 תספדמל םירנוט 
13,446.10ILSל"כשח יריחמ יפל 5385 תספדמל םירנוט 
24,931.60ILSרפסנרט ללוכ ל"כשח יריחמל ףופכב 066 תספדמל םירנוט 
14,347.03ILSל"כשח יריחמל ףופכב  - 7365 תספדמ 0133 תספדמ 

147,302.44ILSמ"עב םיבשחמ טוגנד
 תה, 3102.21.42 ךיראתב ב"תא 'חי םוי תרגסמב  תוליעפ1,566.10ILSמ"עב םיבלחסה קראפ - ילאינד
1,566.10ILSמ"עב םיבלחסה קראפ - ילאינד
 ריחמה תעצהל ףופכב. השק הכירכ קית5,950.50ILSמעב הקיתעה ריעה סופד

10,974.00ILSיחמה תעצהל ףופכב ,הריגסל םיכורשו ץנטש םע םותכ קית 
6,803.88ILS.ריחמה תעצהל ףופכב, היגטרטסא 'חי רובע תורבוח 
3,005.46ILSיחמה תעצהל ףופכב,  ל"כנמ תכשל רובע רירגש לוחכ קית 



932.2ILS.ריחמה תעצהל ףופכב,  םיקתוע 0041  * םע לבק ןולע 
6,626.88ILSעצהלו טרפמל ףופכב דליה םולשל ש"ב סנכל תרבוח תספדה 
9,973.36ILSמ תעצהל ףופכב החלשנש אמגוד י"פע םירהוס תוליבק קית 
3,469.20ILSיחמ תעצה ב"צמ םורח ףגא רובע םיסיכ 2 + סצורפ רדלופ 

18,620.40ILSצמ בצמ תכרעה ףוקית תרבוח - רש תוינידמ תרבוח תספדה 
826ILSבצמ םע תדודומתהל םיינושאר םיביגמ ןוסיח ח"וד תספדה 

4,708.20ILSב החלשנש אמגוד י"פע  רקבמה תדיחי רובע םיקית תנמזה 
11,027.10ILSובע 3102.5.72 םוימ ריחמה תעצהל םאתהב תורבוח תספדה 

2,960.86ILSםוי רובע םיסיכ 2 + ילטיגיד םיזרכמה תבוח קוח רדלופ 
1,852.84ILSעצהל םאתהב " תימואל תוריבע לס תניחב" תורבוח תספדה 

18,455.20ILSיקתוע 005 םירהוסו םירטוש תוליבק תוביצנ ח"וד תספדה 
2,950.00ILSידב חלשתש הקיפרג יפל תינוחטבה תוריכזמה רובע רדלופ 

991.2ILSל תורבוח רובע הלריפס םע הכירכ ללוכ תילטיגיד הספדה 
2,336.05ILS.ריחמה תעצהל ףופכב . ינוגרא םילקא רקסל ח"וד תרבוח 
6,088.80ILSחמה תעצהל ףופכב ב"תא רובע ס"בש יביצקת הוותמ תרבוח 
1,734.60ILSתעצהל ףופכב ב"תא רובע דרשמה לש יביצקת הוותמ תרבוח 

16,614.40ILSיחמה תעצהל ףופכב ב"תא-הרטשמ לש יביצקת הוותמ תרבוח 
2,979.26ILSדאה ףוגב םירז םימצע יוליג רקחמ - ןעדמה רובע תרבוח 

14,740.56ILSמ תעצהל ףופכב החלשנש אמגוד י"פע םירהוס תוליבק קית 
5,023.97ILSיחמה תעצהל ףופכב ה"בכ-הרטשמ לש יביצקת הוותמ תרבוח 

159,644.92ILSמעב הקיתעה ריעה סופד
 ב"צמ היגטרטסא רובע ימואל תומילא דדמ תורבוח תספדה33,394.00ILSב רואל האצוהו סופד יתורש-תיפסכ סופד

1,161.12ILSיחמ תעצה ב"צמ היגטרטסא רובע - תילגנאב ריילפ תספדה 
34,555.12ILSב רואל האצוהו סופד יתורש-תיפסכ סופד
 ןוחטיבה תדיחיב תפסכ תצירפ1,003.00ILSיחיבא סלס רורד

2,725.80ILS003K 006 םגדוSD םגד תופסכ 
861.4ILS.החטבא יכרוצל רשה תיבב םירוטקגורפו תורונ תפלחה 

9,465.96ILSיחמה תעצהל ףופכב. ץראה לכב היירי ילכ ןוסחאל תופסכ 
2,360.00ILSהדובע םיימוי- למשח ןוקחתו רותיא 

531ILSחודיק אלל תפסכל הצירפ תורש 
1,416.00ILSחתפמ 2 ללוכ רשה תיבב תסכב םייניש לופכ לוענמ תצירפ 

18,363.16ILSיחיבא סלס רורד
 תנשל דרשמה יבכר רובע 6 שיבכב העיסנ רובע םימולשת )46,800.00ILSמ"עב (7991) זייווייה ץרא ךרד
46,800.00ILSמ"עב (7991) זייווייה ץרא ךרד



 ה תשירד יפלו ריחמה תעצהב טרפמה י"פע  תונוש תוספדה51,708.78ILSמ"עב (4991) יפוק - ורטקלא ינומרד
708ILSע םיקתוע 3 -ב ץר רפסמ יפל חולשמ תודועת סקנפ תספדה 

1,026.95ILSב"צמ ריחמ תעצה יפ לע תובשחה רובע םילהנ רפס תספדה 
2,833.30ILS5 צרה ריחמ תעצה יפ לע רשה תכשל רובעA לדוגב תורבוח 
4,336.50ILS4 הספדה ללוכ דפורמ יאקס יומד תפיטע-A  לדוגב תויקת 

920.4ILSבצב העבטהב הספדה םע תילגנאב רשה לש וגול יפד תנמזה 
3,115.20ILSה תשירד יפלו ריחמה תעצהב טרפמה י"פע  תונוש תוספדה 
2,702.67ILSדובע םידומע 34 - חיר תועצמאב םדא ינב יוהיז תורבוח 

354ILSמב טנרטניאה רתאל ידדצ וד ינועבצ רוקיב סיטרכ תספדה 
67,705.80ILSמ"עב (4991) יפוק - ורטקלא ינומרד
 דייסונ'ג " סרוק"2,094.00ILSהחותפה הטיסרבינואה

2,200.00ILS" ןושארה רושעב לארשי" סרוק 
2,590.00ILS" גניטייריפוק " סרוק 

6,884.00ILSהחותפה הטיסרבינואה
0ILSמ"עב פוש-ייפס תשלובה
0ILSמ"עב פוש-ייפס תשלובה
 21.21.72 ךיראתב ל"כנמס תכשלל הדיחי םוי2,884.00ILSםילשורי - יאטיסרבינואה ינטובה ןגה )
2,884.00ILSםילשורי - יאטיסרבינואה ינטובה ןגה )

 ריחמ תעצהל ףופכב 31.2.82 -ב הליצמ רובע ןויע םוי3,266.50ILSלש הללכמו ןוכית ס"יב - םירוענ הסדה
3,266.50ILSלש הללכמו ןוכית ס"יב - םירוענ הסדה
  ריחמ תעצהל ףופכב יוניפו טולימל אסכ9,994.60ILSמ"עב םייאופר םיתורישו הכרדה - רדה
9,994.60ILSמ"עב םייאופר םיתורישו הכרדה - רדה
 ש"מעוי רובע ילהנימ טפשמ רפס1,404.20ILSןידה יכרוע תכשל לש רואל האצוהה

1,158.84ILSרואדפל יתנש יונמ 
2,563.04ILSןידה יכרוע תכשל לש רואל האצוהה
31,379.74ILSמ"עב לייבומ טוה
31,379.74ILSמ"עב לייבומ טוה
 ראו תוליעפ ללוכה יגטרטסאה ףגאל  הדצמב הדיחי םוי'1,901.09ILSמ"עב השדחה היוחה דנלילוה
1,901.09ILSמ"עב השדחה היוחה דנלילוה
 רובע 3102 תנשל רקרמ הד ןותיעל יונמ :854.41ILSמ"עב ץראה ןותע תאצוה

21,070.08ILSרובע 3102 תנשל ץראה ןותיעל יונמ 
21,924.49ILSמ"עב ץראה ןותע תאצוה
 3102 תנשל תוליבק 'חי רובע שדח יונמ687.94ILSמ"עב (0991) םיסימ ןנור תאצוה
687.94ILSמ"עב (0991) םיסימ ןנור תאצוה



 יתנש יונמ תובשחב רכש תודמע 2 רוביח1,132.80ILSמוקמה ןוטלשה להנימב היצמוטואל הרבחה
4,248.00ILSהרבחה תוכרעמל רושיק +תוריש ללוכ  NGN 008/5 רושיק 

5,380.80ILSמוקמה ןוטלשה להנימב היצמוטואל הרבחה
 יל ימוליצל תפסות תומילא אלל ריע רובע םינוטרס תקפה220,000.00ILSתיכוניחה היזיולטה
220,000.00ILSתיכוניחה היזיולטה
 תובשח רובע 0234 ףדמ הטנק הפןק רפס287ILSיתלשממה סיפדמה

9,355.00ILSןסחמב םיספט  ןוריחמ י"פע, םינוש םיגוס תופטעמ 
692ILSתפסות - תובשח רובע 0234 ףדמ הטנק הפןק רפס 

10,334.00ILSיתלשממה סיפדמה
 3102 דליה םולשל עבש ראב סנכל תוסח30,000.00ILSדליה םולשל תימואלה הצעומה

8,800.00ILS102.2.11 םיכיראתה ןיב עבש ראב סנכב םידבוע תופתתשה 
690ILS3102 תנשל  "לארשיב םידלי" םינותנש 

39,490.00ILSדליה םולשל תימואלה הצעומה
 ה רובע תירוביצו תימינפ תרוקיבב הדועת ידומילל סרוק31,711.32ILSמ"עב ל"ימה
31,711.32ILSמ"עב ל"ימה
 םידומילה תנשל שורה ןב תיור תדבועה רובע ל"כש םולשת4,558.00ILSר"ע) לרב תיב תימדקאה הללכמה(

4,941.00ILSםידומילה תנשל שורה ןב תיור תדבועה רובע ל"כש םולשת 
9,499.00ILSר"ע) לרב תיב תימדקאה הללכמה(

 תרטמל בונימא הנורש רובע יסנניפו ילכלכ לוהינ סרוק2,114.93ILSמ"עב םיגשהל הללכמה
2,114.93ILSמ"עב םיגשהל הללכמה
 תדבועה רובע םדקתמ + יסיסב 2+1 תונובשח ילהנמ סרוק6,550.00ILSקפה תורדתסה לש הדוסימ להנימל הללכמה
6,550.00ILSקפה תורדתסה לש הדוסימ להנימל הללכמה
 םיכיראתה ןיב "העישפ תעינמב םיחמומ " אשונב סרוק:43,729.80ILSהדוסימ להנימל הללכמה ימדקאה לולסמה
43,729.80ILSהדוסימ להנימל הללכמה ימדקאה לולסמה
 רובע םיטקילפנוק ןורתפו ןתמו אשמ רנימס2,106.30ILSמ"עב םיקסעב םינומיאל זכרמה
2,106.30ILSמ"עב םיקסעב םינומיאל זכרמה
 דרשמה קשנל ןוישיר שודיח.2,040.00ILSםינפ ןוחטבל דרשמה

1,020.00ILSהיירי ילכל הרגא 
3,060.00ILSםינפ ןוחטבל דרשמה
 ודבוע לכל יש תליבח קנעות 3102 תנשל השאה םוי תרגסמ16,500.83ILSיטמסוק תויונח לוהינ - הקוריה הדוקנה
16,500.83ILSיטמסוק תויונח לוהינ - הקוריה הדוקנה
 דרשמה יבכר רובע. א"תב ריהמה ביתנב תועיסנ.5,000.00ILSמ"עב ריהמה ביתנה
5,000.00ILSמ"עב ריהמה ביתנה
 םיכיראתה ןיב םידבוע ידעוול תוגיהנמ סרוקב תופתתשה1,585.00ILSדבוע לש יתרבחו יעוצקמ םודיקל התומעה



1,585.00ILSדבוע לש יתרבחו יעוצקמ םודיקל התומעה
 טרופסה תוצובק 3102 יאמ ךלהמב  הדאיזוחמל המשרה ימד6,250.00ILSדובעה תומוקמב טרופסל הקלחמה _ לעופה

3,625.00ILSםידבוע השימח רובע טרופס יזכר רנימס 
41,650.00ILSסמב םיקחשמב םיפתתשמה דרשמה ידבוע חוטיבו םושיר ימד 

51,525.00ILSדובעה תומוקמב טרופסל הקלחמה _ לעופה
 דרשמל תונוש תורושת.4,784.90ILSמ'עב םיפרוצה

4,843.90ILS.דרשמל תונוש תורושת 
9,628.80ILSמ'עב םיפרוצה
 רשה רובע .רחאו בכר,ןולמ,הסיט,העיסנ יתוריש תנמזה ,436,000.00ILSהלשממה יחוטיבל תימינפה ןרקה
436,000.00ILSהלשממה יחוטיבל תימינפה ןרקה
 ידבוע 9 כ"הס ח"שק + תורבודל תדיחי םוי תרגסמב רויס361.98ILSיברעמה לתוכה תשרומל ןרקה
361.98ILSיברעמה לתוכה תשרומל ןרקה
 ינוציח חישק ןנוכ  818.92ILS0020003 acts bg003 etagaesמ"עב עדימ תויגולונכט לארה

34,338.00ILSב"צמ בושחימ תדיחי רובע - MVK םיבשחמל רבחתמש רזיבא 
2,545.26ILS3  - מ תעצה ב"צמ בושיחמ תדיחי רובע BT ינוציח קסיד 
3,020.80ILSמ תעצה ב"צמ ימינפ ןוסחא חטש לעב רישכמל ימינפ קסיד 

100,359.00ILSי רובע ב"צמה ל"כשח תארוה יפל -  2 הצוצת חיינ בשחמ 
1,534.00ILSב"צמה ריחמ תעצה יפלע 02 לש תומכ DVD  ןנוכ תשיכר 

748.12ILSל"כשח יפל בושחימ תדיחי רובע הניגע תנחת 
2,714.00ILSבושחימ תדיחי רובע רטמ 8.1 לש םינוש םיעבצב םילבכ 
6,451.06ILSה ב"צמ בושחימ תדיחי רובע הנכות - MBI יתוריש תנמזה 

198.24ILSריחמ תעצה ב"צמ ךסמ סיטרכ 
848.42ILSריחמ תעצה ב"צמ בושחימ תדיחי רובע ברוצ תנמזה 

3,688.40ILSריחמ תעצה ב"צמ ךסמ סיטרכ 
40,285.20ILSושחימ תדיחי רובע םימכח םיסיטרכ ארוק+CP בשחמ תנמזה 

128,412.70ILSריחמ תעצה ב"צמ בושחימ תדיחי רובע MBI יתרש תנמזה 
32,326.78ILSריחמ תעצה ב"צמ בושחימב תרשל םיפלח 
51,330.00ILSע בושחימ תדיחי רובע - 2 הרוצת םידיינ םיבשחמ תנמזה 

833.08ILSריחמ תעצה ב"צמ םא חול תפלחה 
354ILSל"כשח םכזה י"פע בושחימ תדיחי רובע -  

495.6ILSבושחמ תדיחיל םיברוצ תנמזה 
2,301.00ILSמ תעצה ב"צמ בושחימ תדיחיל - BG 005 ספנב חישק קסיד 
4,649.20ILSעצה ב"צמ בושחימ תדיחי רובע - BG 2 -ל ןורכיז תלדגה 

418,251.78ILSמ"עב עדימ תויגולונכט לארה



 רובע 3102 תנשל תילגנאב ץראהל יונמ3,136.30ILSץראה - ןויבירט דלרה
3,136.30ILSץראה - ןויבירט דלרה
 ןולמב 2102.11.41 ךיראתב וירזועלו רשל דיקפתב הניל1,189.44ILSיו.יב 2 ןוטגנילרה.
1,189.44ILSיו.יב 2 ןוטגנילרה.

16,538,960.00ILSמ"עב (דנרב תצובקמ ) תוישעת ףוכתה
16,538,960.00ILSמ"עב (דנרב תצובקמ ) תוישעת ףוכתה
 ריחמה תעצהב טרפמה י"פע תונולח ןוקית2,950.00ILSמ"עב םוינימולא .ר.ס רבו
2,950.00ILSמ"עב םוינימולא .ר.ס רבו
 ה תנמזה 3102 רבמצד -ינוי הפוקתל בושחימ א"כ יתוריש581,304.34ILSמ"עב (7991) הנכות יתוריש ןאוו

1,068,796.80ILSל"כשח תארוה פ"ע 4102 ינוי-ראוני בושחימ א"כ יתוריש 
1,650,101.14ILSמ"עב (7991) הנכות יתוריש ןאוו
 שירד י"פע העובצ תכתממ יושע הליצמ ןומעפ תרוצב דמעמ50,420.69ILSטסילשיוו

7,640.50ILSצה ב"צמ תא'גהבמ השירד י"פע  הליצמ גתוממו רדוהמ טע 
36,108.00ILSב"צמ תא'גהבמ השירד י"פע הליצמ - חישק סיסב הנש חול 

94,169.19ILSטסילשיוו
 ריכש:ללוכה םיפתתשמ 07 -כל 31.6.03 ךיראתב ןויע םוי2,725.80ILSמ"עב םיעוריאו םינדעמ .ר.ז
2,725.80ILSמ"עב םיעוריאו םינדעמ .ר.ז
 רבפ- 3102 ראורבפ ס"מט אשונב עדימ רגאמל יונמ שודיח2,646.74ILSיאמ הירולג קטייז
2,646.74ILSיאמ הירולג קטייז
 ב תודוסי תחנהו םישגמ תרקת קוריפ- תיכוכז תלד קוזיח1,180.00ILSהשמ וניז

2,065.00ILSחמ תעצה ב"צמ 5 המוק עבצ תודובעו תיטסוקא הרקת תמקה 
3,245.00ILSהשמ וניז
 פל םיחמצ ללוכ מ"ס 08 רטוקב תורעק 6 לש הבצהו הקפסא1,711.00ILSרשוכ ילעבו םישישק תקוסעתל םקשמה בח

31,152.00ILSע םינפ תייחמצ לש הקזחאו תינוציח הניג ןוניג יתוריש 
8,850.00ILSה ידבוע רובע ידרפמ השירד י"פע, םינוש םיגוס תופטעמ 

41,713.00ILSרשוכ ילעבו םישישק תקוסעתל םקשמה בח
 ריחמה תעצהל ףופכב א"לע רובע םילהנ רפס ימוגרת.00023,083.34ILS תוכיא) ימואלניב םימגרתמה רבח(
00023,083.34ILS תוכיא) ימואלניב םימגרתמה רבח(

 תב הליהקו רוטיש ףגא יתדיחי ןויע םוי תרגסמב תוליעפ398.84ILSמעב הקיתעה ופי חותיפל הרבח
398.84ILSמעב הקיתעה ופי חותיפל הרבח
 ןויע םויל הליצמ רובע תוכירכ3,026.70ILSמ"עב 1991 ןוספדה יסלג תרבח
3,026.70ILSמ"עב 1991 ןוספדה יסלג תרבח
 לויב תנוכמ רובע 3102 תנשל ראוד ףוקישו לויב תוריש175,058.53ILSמ"עב לארשי ראוד תרבח

0ILSע תואבכה תוזוחמ לכ רובע ראוד יתוריש - םיצבק תדרוה 



175,058.53ILSמ"עב לארשי ראוד תרבח
 םולשת  עבש-ראבבו א"תב הפיחב הכשל רובע למשח ימולשת105,570.00ILSמעב לארשיל למשחה תרבח
105,570.00ILSמעב לארשיל למשחה תרבח
 +4102 3102 הירקה תחטבא1,436,999.92ILSמעב ןוחטבו הרימש םירמושה תצובק תרבח
1,436,999.92ILSמעב ןוחטבו הרימש םירמושה תצובק תרבח
 001 גוהה הבוצקל סרפ - טרופסב תוליעפ תינכתל תוצלוח3,000.00ILSר"ע) שדחמ םימתוח(
3,000.00ILSר"ע) שדחמ םימתוח(

18,071.70ILSמ"עב םיבשחמ ןויח
18,071.70ILSמ"עב םיבשחמ ןויח
 2 3 ב"צמ 2102 תנשל הפיחב םידבועה רובע הינח תומוקמ14,868.33ILSמ"עב (7891) םיסכנ לוהינ ןויח
14,868.33ILSמ"עב (7891) םיסכנ לוהינ ןויח
 6 לדוגב תסלופמ תיתשת ג"ע ןלצרופ טינרג יחירא תקבדה6,254.00ILSמ"עב חותיפו הינבל הרבח - ירזינ םייח

9,204.00ILSריחמ תעצה בצמ א"תב הכשלה רובע הפק תניפל הככס 
15,458.00ILSמ"עב חותיפו הינבל הרבח - ירזינ םייח
 ןופצה רוזא יזכר סנכל דוביכ531ILSמ"עב למרכ תריט תיתליהק הממח
531ILSמ"עב למרכ תריט תיתליהק הממח
 תובשחה 'חי רובע "ןותנ לכ" הנכות רובע יתנש יונמ2,194.80ILSמ"עב יקסע עדימ .ס.פ.ה םיבשח
2,194.80ILSמ"עב יקסע עדימ .ס.פ.ה םיבשח
 ובשח יפ לע עבש ראבב הפיכאה תלהנמב ילמשח רצק ןוקית354ILSוהילא יביבט
354ILSוהילא יביבט
 יד תפיכא ידרשמל תומלצמו הקעזא תכרעמל תוירחאו תורש3,540.00ILSבא תוכרעמ ןיל ןוא יבוט

2,973.60ILS.יוביג רבצמ+ קפס לש הקפסאו הקעזא תכרעמ תקידב 
4,130.00ILSרשמה רתאב תומלצמ םוקימ יונישו, תומלצמ, ןדוק תנקתה 
2,596.00ILSריחמה תעצהל ףופכב. RVD תכרעמ תנקתה 
5,168.40ILSילמשח רצק בקע רשה תיבב תומלצמל הטלקה תכרעמ תפלחה 
6,914.80ILS.בושחימ ףגאב הקעזא תכרעמל הליבכ + תיתשת תנקתה 

12,385.62ILSל"כנמל הנשמה 'חיל המלצמ + םוקרטניא תנקתה 
2,866.50ILSןוחטיבל תדיינ הזירכ תכרעמ 

11,220.30ILS.ףתרמ תמוקב בושחימה 'חיל הטלקה + תומלצמ תכרעמ 
11,185.20ILSתמוק - בושחמה 'חיב הכרדה תתיכל הקעזא תכרעמ תנקתה 

62,980.42ILSבא תוכרעמ ןיל ןוא יבוט
 ריחמה תעצהל ףופכב ,קשנ רדחל םיחדקא ןוסחאל הדווזמ1,982.40ILSמ"עב חטשב ןאג פוט

1,474.91ILSריחמה תעצהל ףופכב, םיצפכשל םירזיבא 
47,365.20ILSםוריחל ישיא ןוגימ דויצ 



2,230.20ILSריחמה תעצהל ףופכב ,םירה דרו רישכמל האישנ קית 
53,052.71ILSמ"עב חטשב ןאג פוט
8,744.29ILSמ"עב םיטיהר קווישו אובי ןייל-פוט

21,835.05ILS
27,589.57ILS

100,617.37ILSשוריו הפיח  ש"ב היירי ילכ תוכשל רובע תואסיכ תנמזה 
158,786.28ILSמ"עב םיטיהר קווישו אובי ןייל-פוט
 נמזה 3102 רבמצד -ילוי לש הפוקתל א"כ בושחימ יתוריש0ILSמ"עב םיצעוי רודלט

0ILSתכרעמ - ןיעקרקמ יניד לש הפיכאו םואית תכרעמ תקוזחת 
0ILSמ"עב םיצעוי רודלט
 הה הזוחמ קלחכ םירקסה תינכות י"פע תודדוב תולאש רקס20,801.04ILSמ"עב (6891) םיבשחמ תוכרעמ רודלט

5,900.71ILSכרעה " אשונב רקחמה חוד לש םיקתוע 022 הספדהו לופכש 
91,399.74ILSתרטשמ יפלכ רוביצה תוכרעהו תודמע אשונב רקחמ עוציב 
64,999.13ILSל ה"בכ יפלכ רוביצה תוכרעהו תודמע אשונב רקחמ עוציב 

183,100.62ILSמ"עב (6891) םיבשחמ תוכרעמ רודלט
 רגאמ EGAS םיזרכמ תדעוו תטלחהל ףופכב .20,039.19ILSמ"עב עדימ תוכרעמ ןדלט

8,321.36ILSעדימ תדיחי רובע - TENPCAI רגאמ תשיכר 
28,360.55ILSמ"עב עדימ תוכרעמ ןדלט
  הנידמה ילמסו דרשמה רובע אישנהו מ"הר תונומת1,711.00ILSמ"עב םירע יכירדמו תופמ טגרט
1,711.00ILSמ"עב םירע יכירדמו תופמ טגרט
 בלח תיכוכז בולישב תרבצועמ רדגב רודילרט גרוס תנקתה22,420.00ILSמ"עב 1991 םילפקתמ םיגרוס רודילרט
22,420.00ILSמ"עב 1991 םילפקתמ םיגרוס רודילרט
 3102 תנשל םיעוריאלו תובישיל תונוש תויגוע תנמזה2,990.96ILSמעב ןמרב א תא י
2,990.96ILSמעב ןמרב א תא י
 מה י"פע תיתשתו יוניב תודובע לע חוקיפו לוהינל ץעוי252,077.50ILSעב ןינבו םיסכנ לוהנ ןולא ןדרי .ד.י"
252,077.50ILSעב ןינבו םיסכנ לוהנ ןולא ןדרי .ד.י"
 תרושקת תקידב5,074.00ILSמ"עב תוכרעמ .ס.ט.י
5,074.00ILSמ"עב תוכרעמ .ס.ט.י
 ב"צמה ריחמ תעצה יפ לע דרשמב תיורחא תלד ןוקית2,950.00ILSמ"עב 0102 םירעש ריאי
2,950.00ILSמ"עב 0102 םירעש ריאי
 -3א יטפשמ ץועיי49,996.60ILSןיד יכרוע , 'תושו ןונרא לאגי
49,996.60ILSןיד יכרוע , 'תושו ןונרא לאגי
 ןובשח רמג -3א יטפשמ ץועיי .26,265.35ILSד"וע 'תושו ןונרא לאגי
26,265.35ILSד"וע 'תושו ןונרא לאגי



 הל ףופכב רקבה תדיחיב םיפתתשמ 61 -ל םילשוריב הכרדה1,090.40ILSיבצ-ןב קחצי די
1,090.40ILSיבצ-ןב קחצי די
 ידבועה רובע 3102 תנשל טסילכלכ+ תועידי ןותיעל יונמ37,127.52ILSםייונימ תועידי
37,127.52ILSםייונימ תועידי
 תוכרעמ 2 לש הקוזחתו הנקתה,הקפסא SPU .זרכמל ךופכב109,426.60ILSמ"עב סקינורטקלא םורינוי
109,426.60ILSמ"עב סקינורטקלא םורינוי
 לועפת ל"כנמס :דרשמב תודיחי ישארל תויזיולט תנמזה,11,825.37ILSמ"עב תוכרעמ ריני

2,756.71ILS: רשק שיא תוגצמו תומלצמב הייפצ ךסמ 
6,648.12ILS

21,230.20ILSמ"עב תוכרעמ ריני
 כב 'חי 42 לש הזיראב  הדוס,םימ :ללוכה םינוש תואקשמ49,984.80ILSקוושל תלבגומ תופתוש-הרואפי

49,147.47ILSכב 'חי 42 לש הזיראב  הדוס,םימ :ללוכה םינוש תואקשמ 
99,132.27ILSקוושל תלבגומ תופתוש-הרואפי
 ראתב( םיביצקת)נ"ער זרכמל םינחוב תדעווב רוביצ גיצנ590ILSךורב םייח ףונ הפי
590ILSךורב םייח ףונ הפי
 רןבע,ריחמ תעצהל ףופכב יתרושקת עדימ, רופניא תנכות3,304.00ILSמ"עב יתרושקת עדימל זכרמה תעפי
3,304.00ILSמ"עב יתרושקת עדימל זכרמה תעפי
 ב"צמה ריחמה תעצהב טרפמה י"פע תונומתל תורגסמ4,484.00ILSיבא בוקחצי
4,484.00ILSיבא בוקחצי
 םינוטרק קר הליצמ תדיחיו היירי ילכב םידרשמה תרבעה2,950.00ILSמ"עב תולבוה קורי
2,950.00ILSמ"עב תולבוה קורי
 רושיא יפל דרשמל םיתורישב תולסא רובע ינייגה ןולינ50,689.26ILSמ"עב 0102 החונ הבישי
50,689.26ILSמ"עב 0102 החונ הבישי
 הליצמ רובע רטלזונ תקפה7,847.00ILSמ"עב םילימ לש קיטוב -טסקט לכ

7,670.00ILSהליצמ רובע רטלזונ תקפה 
7,670.00ILSהליצמ רובע - 6 רפסמ רטלזונ תקפה 
9,817.60ILSמ תועצה ב"צמ  הליצממ םירוה תרייס רובע דוריג סיטרכ 
6,844.00ILSהליצמ רובע 7 רפסמ רטלזונ תקפה 

20,301.90ILSהליצמ רובע רוויד ללוכ םילדומ תרבפוח תקפה 
60,150.50ILSמ"עב םילימ לש קיטוב -טסקט לכ
 3102 יאמ  הדאיזוחמה תרגסמב םירדח רובע93,540.02ILSמ"עב רות קשמ יפנכ

8,979.75ILS31.11.31:םיכיראתה ןיב  .ךולה הסיט ללוכ  תליא סנכ 
102,519.77ILSמ"עב רות קשמ יפנכ
 ב"צמ שיא 22 רובע 31.21.52 ךיראתב הליצמל ןויע םוי2,084.00ILSצ"לח) מ"עב םירעי רעונה רפכ(



2,084.00ILSצ"לח) מ"עב םירעי רעונה רפכ(
 יירהצ תחורא + ץר הפק + התיכו ןרקמ ללוכ םוירוטידוא4,800.00ILSד ש"ע יאלקח ןוכית רפס תיב רבליס רפכ
4,800.00ILSד ש"ע יאלקח ןוכית רפס תיב רבליס רפכ
 דרשמל הלבוה ללוכ ש"קז- רטיל 05 רב ינימ ררקמ תשיכר702.1ILSמ"עב קווישו אובי ןומיר-ןמטואל

702.1ILSכנמסל הלבוה ללוכ ש"קז- רטיל 05 רב ינימ ררקמ תשיכר 
702.1ILSרדחל הלבוה ללוכ ש"קז- רטיל 05 רב ינימ ררקמ תשיכר 

2,106.30ILSמ"עב קווישו אובי ןומיר-ןמטואל
 ח 3102.6.32 : האיצי רשה לש הרזחו האיצי יכילה להונ896.8ILSמ"עב יהג - הפועת רפואל

896.8ILSח 3102.8.11 : האיצי רשה לש הרזחו האיצי יכילה להונ 
896.8ILSח 3102.21.1 : האיצי רשה לש הרזחו האיצי יכילה להונ 

2,690.40ILSמ"עב יהג - הפועת רפואל
 צהל ףופכב םידעוס 31 רובע ,3102.5.7 ךיראתב ברע 'רא3,038.68ILSמ"עב טוקרטנאל

5,032.05ILSףופכב  םידעוס 02 רובע ,3102.21.61 ךיראתב ברע 'רא 
8,070.73ILSמ"עב טוקרטנאל
 ל הנמזה 3102 רבמצד -ילוי הפוקתל בושחימ א"כ יתוריש0ILSמ"עב הנכות ןוא-גול

261,960.00ILS9002- ל"כשח תארוה פ"ע 4102 תנשל בושחימ א"כ יתוריש 
261,960.00ILSמ"עב הנכות ןוא-גול
 צה יפ לע א"תב הכשלב תיתשת תודובע - םינופלט תרושקת1,062.00ILSרעס יסגול
1,062.00ILSרעס יסגול
 צמה ריחמ תעצה יפ לע תומילא אלל ריע תימדת טרס תקפה42,480.00ILSוהילא יול

24,898.00ILSתורבודה רובע תומילא דממ ןוטרס תקפה 
67,378.00ILSוהילא יול
 תעצה יפ לע רשה תכשל - תוגרד תקנעה סקט רובע דוביכ2,596.00ILSזיל יול
2,596.00ILSזיל יול
 םידרשמל תותלד תנמזה18,349.00ILSיזוע יול

3,079.80ILSריחמ תעצה ב"צמ רשה תכשלב תלד תפלחה 
8,142.00ILSרובע 5 המוק רדחלו תרושקת ירדחל םיחירפ 7 תלדלפ תלד 

29,570.80ILSיזוע יול
 םידבועה רכש רופיש רובע ץועיי.89,000.08ILSםייח ןליא ןיול
89,000.08ILSםייח ןליא ןיול
 תמלצמ STP תורשו הרדגה,הנקתה ללוכ, רשה תיבל תעונממ4,838.00ILSמ"עב תוכרעמ טיב ןייל

1,416.00ILSתב רשה תכשלב תומלצמו הקעזא תכרעמ ןוקיתל הדובע םוי 
1,003.00ILS. רשה תיבב המלצמל תיתשת תנקתה 
2,950.00ILSדרוביק תקפסה ללוכ, דרוביק רובע תיתשת תרבעה 



2,950.00ILSב תומלצמל תיתשת טוויח + הקעזא תכרעמל טוויח תורדגה 
13,157.00ILSמ"עב תוכרעמ טיב ןייל
 יורפו םואית) נ"ער זרכמל םינחוב תדעווב רוביצ תגיצנ590ILSהרש יקסבוסיל
590ILSהרש יקסבוסיל
 ריפש היבוטו ןהכ דוד םידבועה רובע םירקבמה תכשל סנכ980ILSר"ע) לארשי - םיימינפה םירקבמה תכשל(
980ILSר"ע) לארשי - םיימינפה םירקבמה תכשל(
 קשנ ילכ ףוסיאל ןייפמק281,000.00ILSיתלשממה םוסריפה תכשל

200,000.00ILSתושרו דרשמ ,ה"בכ יפל קלוחמ תונוש תועדומו םימוסרפ 
50,000.00ILS.תומילא אלל ריע לש קובסייפה דומע םודיק 

131,000.00ILSהנמזה תלדגה - קשנ ילכ ףוסיאל ןייפמק 
250,000.00ILS.א"לע תונצחיו םוסרפ 
150,000.00ILSעונ ינב תקוצמב דחוימ טקייורפ תועצמאב הליצמ תוליעפ 
350,000.00ILSסמ תודסומב ןימ ינירבע לש הקסעה תעינמ אשונב ןייפמק 

1,412,000.00ILSיתלשממה םוסריפה תכשל
 3102 תנשל  ם"ירמנמ םורופ4,600.00ILSר"ע) לארשיב עדימ תוכרעמ יחתנמ תכשל(
4,600.00ILSר"ע) לארשיב עדימ תוכרעמ יחתנמ תכשל(

 2 ב"צמ בושחימ תדיחיב םירטליפ תפלחהו םינגזמב לופיט5,310.00ILSמ"עב ריוא גוזימו רורויא - .ע.ד.מ
1,652.00ILSבושחימ תדיחיב גוזימ תכרעמ ןוקיתל ריחמ תעצה 

413ILSבושחימל ריוא גוזימ תדיחי תקידב ללוכ יאנכט רוקיב 
7,375.00ILSמ"עב ריוא גוזימו רורויא - .ע.ד.מ
 תכרעמ SAS תביבסל swodniW  21.41 - 31.21.51 ךיראתמ13,673.11ILSמ"עב םיבשחמ .ה.י.מ
13,673.11ILSמ"עב םיבשחמ .ה.י.מ
 כותל ףופכב תואבכב הקוזחתה ךרעמל זרכמ תביתכב ץועיי576,469.47ILSמ"עב ץועי ש.נ.מ
576,469.47ILSמ"עב ץועי ש.נ.מ
  ריחמ תעצה ב"צמ  א"תב רשה תכשל רובע הסרגמ ןוקית997.1ILSמ"עב 0991 רחס גצמ .ס.מ

1,368.80ILSצה ב"צמ  תומילא אלל ריע תוריכזמ רובע הסרגמ ןוקית  
2,542.90ILS078 צהל ףופכב  תובשחה תדיחי רובע XEPNIJםגדמ הסרגמ 
1,006.54ILSחמ תעצה ב"צמ  עבש ראב םורד תלהנמ רובע הסרגמ ןוקית 

497.96ILSריחמ תעצה ב"צמ  ל"כנמל הנשמ רובע הסרגמ ןוקית  
1,124.54ILSריחמ תעצה ב"צמ  ל"כנמס תכשל רובע הסרגמ ןוקית  
4,312.90ILSףופכב  תינוחטיבה תוריכזמל cc 199 derhs םגדמ הסרגמ 
1,368.80ILSריחמ תעצה ב"צמ  ש"מעוי תכשל רובע הסרגמ ןוקית  

13,219.54ILSמ"עב 0991 רחס גצמ .ס.מ
 ריחמה תעצהל ףופכב ןוטרס תקפה.3,025.64ILSדוד םירפא ריאמ



25,000.00ILSחלשנש ריחמ תועצה י"פע דרשמל תימדת -  םינוטרס תקפה 
28,025.64ILSדוד םירפא ריאמ
 דרשמל 3 רפסמ ןואטב רובע יפרג בוציע9,239.40ILSמ"עב טליב ריאמ

9,239.40ILSריחמ תעצה יפ לע דרשמל 4רפסמ ןואטב רובע יפרג בוציע 
9,239.40ILSריחמ תעצה יפ לע דרשמל5 רפסמ ןואטב רובע יפרג בוציע 

27,718.20ILSמ"עב טליב ריאמ
 לא לכ,םייאלא,סדוקלא תיברעב םיעובש םינותיע 4 תנמזה2,591.49ILSםר ריאמ
2,591.49ILSםר ריאמ
 ימואלניב קזב/קזב תרושקת רדחל השדח הנזה9,947.40ILSמ"עב למשח תודובעל הרבח ץמאמ
9,947.40ILSמ"עב למשח תודובעל הרבח ץמאמ
 11.7-3  הנולצרבל דרשמה תחלשמ רובע םייגוציי םיליעמ2,999.68ILSףסוי שדיגמ
2,999.68ILSףסוי שדיגמ
 היירי ילכ רובע ןורא6,105.56ILSמ"עב םוקלגמ

6,367.28ILS
7,888.24ILSםילשוריב תויתשת תפסות 
4,042.92ILSAGV ילבכ 01 רודיס 

10,324.12ILSריחמ תועצה ב"צמ בושחימ רובע  תרושקת תדוקנל הנמזה 
13,206.42ILSבושחימ תדיחי רובע םיחטבואמ תונורא שולש 
16,308.07ILSשח זרכמל ףופכב .ש"עתב תרושקת ןורא לש הנקתהו הקפסא 

64,242.61ILSמ"עב םוקלגמ
 הנושאר הרזע סרוק4,800.00ILSםדא דוד ןגמ
4,800.00ILSםדא דוד ןגמ
 טנרטניא רקס עוציבל רקס3,025.65ILSמ"עב רקחמו ץועי - םגדמ
3,025.65ILSמ"עב רקחמו ץועי - םגדמ
 3102 הנשה שאר סקטל טרס תכירעו םוליצ5,900.00ILSר"ע) הוקת-חתפ תרושקת הידמ(

2,880.00ILSב"צמה ריחמ תעצה יפ לע ןוטרס תכירע 
8,780.00ILSר"ע) הוקת-חתפ תרושקת הידמ(

 ורדנא תייצקילפאל רשקה ישנאו ל"אודל ןורכניסו רוביח2,928.95ILSמ"עב תויגולונכט קסיבומ
2,928.95ILSמ"עב תויגולונכט קסיבומ
 ג ללוכ- 8 דב ג"ע הספדללוכ מ"ס 001/005 דב טלש תקפה814.2ILSמ"עב קוויש ירזע ןיילודומ
814.2ILSמ"עב קוויש ירזע ןיילודומ
 3102 רבמבונ שדוחםירושיג סנכב תופתתשה2,800.00ILSר"ע) הנידמו הרבח ,תד -הקיאזומ(
2,800.00ILSר"ע) הנידמו הרבח ,תד -הקיאזומ(

 הליהקו רוטיש ףגא הדיחי םוי תרגסמב, ןואיזומב רויס624ILSןולוח םידליה ןואיזומ



1,440.00ILS.71 ךיראתב תובשחל הדיחי םוי תרגסמב, ןואיזומב רויס 
610.2ILSשל + ל"כנמל הנשמל הדיחי םוי תרגסמב, ןואיזומב רויס 

496ILS4102.2.72 ךיראתב םוריחה ףגא 'חי םוי תרגסמב תוליעפ 
3,170.20ILSןולוח םידליה ןואיזומ
 3102.21.91 ךיראתב תוליבק תדיחי רובע ןואיזומב רויס600ILSצ"לח) לארשי ןואיזומ(
600ILSצ"לח) לארשי ןואיזומ(

 ה"בכ ןצינ תכרעמל הצק 'חיו תויתשת83,000,960.46ILSלארשי סנשולוס הלורוטומ
83,001,406.50ILSה תרגוס וז הנמזה ה"בכ ןצינ תכרעמל הצק 'חיו תויתשת 

166,002,366.96ILSלארשי סנשולוס הלורוטומ
 31.5.22 :םיכיראתב תונויארו ןויע םוי1,500.00ILSנירג קחצי שע קחצי ינולאב יכונח דסומ
1,500.00ILSנירג קחצי שע קחצי ינולאב יכונח דסומ
 102.1.03 ךיראתל םיפתתשמ 04 הירי ילכ ףגאל ןויע םוי0ILSמ"עב ןוזמ יתורש בעומ

1,689.95ILS31.7.71 ךיראתל םיפתתשמ 04 הירי ילכ ףגאל ןויע םוי 
587.17ILS,יתדיחי ןויע םוי תרגסמב רקבמה 'חי רובע םיירהצ 'רא 

2,277.12ILSמ"עב ןוזמ יתורש בעומ
 הנשל עבש ראבב םידרשמל דקומ יתורש.1,982.40ILSמ"עב םיחטבאמ ביני דקומ
1,982.40ILSמ"עב םיחטבאמ ביני דקומ
 פע,םילשוריב דרשמב םיתורשהו םידרשמה ןויקחנ יתוריש"384,829.92ILSמ"עב 0002 החטבא יתוריש רועסי דקומ

119,702.51ILSיחו א"תב,ש"ב דרשמב םיתורשהו םידרשמה ןויקינ יתוריש 
2,006.00ILSספה גחל הרשמ יצח םידבועו האלמ הרשמ םידבועל גחל יש 
1,863.00ILS3102 הנשה שאר גח רובע ןלבקה םידבועל גחל יש 

110,898.76ILS102/01 דע 2102/5 ךיראתמ יצוביקה םכסהה ןיגב םישרפה 
619,300.19ILSמ"עב 0002 החטבא יתוריש רועסי דקומ
 ב היירי ילכ יושיר ףינסל הרקבו , רויס , דקומ יתורש1,982.40ILSמ"עב טניופ דקומ

1,982.40ILSב היירי ילכ יושיר ףינסל הרקבו , רויס , דקומ יתורש 
3,964.80ILSמ"עב טניופ דקומ
 ריחמ תועצה 2 ב"צמ םילשוריב 'ג ןיינב גג רדח םוטיא9,883.68ILSרמות יחרזמ
9,883.68ILSרמות יחרזמ
 תנשל דרשמה ידבועל י"פע טבשב וטל יש  תוליבח הנמזה29,998.80ILSמ"עב םיחוציפמ רתוי ,יחרזמ
29,998.80ILSמ"עב םיחוציפמ רתוי ,יחרזמ
 שכר,תויורשקתה)זכרמ זרכמל םינחוב תדעווב רוביצ גיצנ500ILSדילו הנ'גאחמ
500ILSדילו הנ'גאחמ
 זה ךשמה 3102 רבמצד -ינוי הפוקתל בושחימ א"כ יתוריש1,509,195.22ILSתומדקתמ עדימ תוכרעמ .יט .יא סקירטמ

3,650,412.60ILSשחימ א"כ יתוריש 4102 ינוי-ראוני בושחימ א"כ יתוריש 



5,159,607.82ILSתומדקתמ עדימ תוכרעמ .יט .יא סקירטמ
 102.2.42 ךיראתב דרשמה ידבוע רובע םירופ תביסמ תקפה15,128.21ILSיעור וסרטמ

14,160.00ILS11.42 ךיראתב דרשמב םידבועה ידליל הכונח תביסמ תקפה 
29,288.21ILSיעור וסרטמ
 הכרדה זכרמ טקיורפ םוחתב תיתשת תודובע7,000,000.00ILSמ"עב שמש ימ
7,000,000.00ILSמ"עב שמש ימ
 יירי ילכ רובע 6, דרשמה רובע 2 :דרשמה רובע םיפאלור3,747.68ILSמ"עב טסלפ עדימ

25,960.00ILSהיירי ילכ רובע וגול םע תורבחמ 
9,204.00ILSעצה 3 ב"צמ תרבודה רובע שולשמ תרוצב ינחלוש הנש חול 

38,911.68ILSמ"עב טסלפ עדימ
 ריחמה תעצהל ףופכב הריבע יעגפנ רקס.0ILSמ"עב םיצעוי - (.ייא.יס) יקוויש עדימ

3,000.00ILS.ריחמה תעצהל ףופכב יברעה רזגמב ןוחטיבה תשוחת רקס 
3,000.00ILS.ריחמה תעצהל ףופכב הריבע יעגפנ רקס 

6,000.00ILSמ"עב םיצעוי - (.ייא.יס) יקוויש עדימ
 ה ב"צמ רשה תכשל רובע הבע לגר םע ףוקש ינאמרא ןחלוש820.1ILSמ"עב תואסכ ןוילימ
820.1ILSמ"עב תואסכ ןוילימ
 תיב םחתמב ירי ילכ ללוכ הפיח םינבמל הריד רכש רובע139,963.00ILSיתלשממה רוידה להנימ

152,500.00ILSלשוריב בהנש תיבב םחתמב ירי ילכ הטמל הריד רכש רובע 
11,700.00ILSבל דרשמב הטמה תודיחי רובע המרגורפ תכירעל תובייחתה 

2,431,584.00ILS3102 תנשל םילשוריב דרשמל םייתנש שומיש ימד 
228,124.80ILS2 תנשל - א 01 ןגמ ףולא - א"תב הנבמל הריד רכש רובע 

5,000.00ILS3102 תנשל דחואמה רגאמה הקוזחת ירגאמ יונימ רובע 
21,240.00ILSןוחיגה תרבחל חותיפ ילטהב ןוכסחב לופיטו ץועיי רובע 

9,670.00ILSכ םילשוריב בהנשה תיבב םיירוביצ םיחטש לועפתו הקזחא 
2,999,781.80ILSיתלשממה רוידה להנימ
 םידומצ םיבכר תשיכר :420,000.00ILSיתלשממה בכרה להנימ
420,000.00ILSיתלשממה בכרה להנימ
 02.21.42 ךיראתב ב"תא 'חי םוי תרגסמב  םיירהצ תחורא1,440.07ILSמ"עב תודעסמ לוהינ הקימ
1,440.07ILSמ"עב תודעסמ לוהינ הקימ
 102.7.03 םיכיראתה ןיב " לוהינ תונמוימ חותיפ" סרוק1,890.00ILSרקחמל יצראה ןוכמה דלאס הטיירנה ןוכמ

1,260.00ILS- 3102.01.9 םיכיראתה ןיב " היגולוכיספל אובמ" סרוק 
1,260.00ILSםיכיראתה ןיב "  תילהנימ הביתכו תינושל הכירע" סרוק 
1,170.00ILS2.1.92: םיכיראתה ןיב " ולוהינו תורישה רופיש" סרוק 

600ILS1.1.02: םיכיראתה ןיב " ולוהינו תורישה רופיש" סרוק 



540ILS1.21.32 - 31.11.4  :םיכיראתה ןיב יסיסב ןומיא סרוק 
1,260.00ILS.62 - 31.21.81 ךיראתמ  תינוגרא תוגהנתהל אובמ סרוק 

450ILSיכיראתה ןיב תדבועה רובע תויביטרסא סרוק 
700ILS1.02 : םיכיראתה ןיב " תינוגרא תוגהנתהל אובמ" סרוק 

9,130.00ILSרקחמל יצראה ןוכמה דלאס הטיירנה ןוכמ
 01/52 זרכמ י"פע םינוש םינחבמ252,748.92ILSמ"עב יפש ןניק ןוכמ
252,748.92ILSמ"עב יפש ןניק ןוכמ
 -1.31 3102.1.71 םיכיראתה ןיב  רובע סרוק.591.01ILSמ"עב רמת ןוכמ

1,191.80ILSתדבועה רובע תילהנימ הביתכו תינושל הכירע סרוק 
1,191.80ILSתדבועה רובע תילהנימ הביתכו תינושל הכירע סרוק 
1,919.00ILSםיכיראתה ןיב דבועה רובע בשחמ ימושיי סרוק 
1,380.00ILS- 41.2.32 :םיכיראתה ןיב  רובע רושיג סרוק 

765.01ILS.51 - 4102.3.9 : םיכיראתה ןיב  רובע סרוק 
7,038.62ILSמ"עב רמת ןוכמ
 ואנובשח) םוחת להנמ זרכמל םינחוב תדעווב רוביצ גיצנ500ILSלאינד ךאלמ
500ILSלאינד ךאלמ
 כ םיפתתשמ 051ל היירי ילכל 31.3.02 ךיראתב ןויע םוי17,199.00ILSהשימחה הלעמ ןולמ
17,199.00ILSהשימחה הלעמ ןולמ
 כ םיפתתשמ 051ל היירי ילכל 31.4.01 ךיראתב ןויע םוי17,346.00ILSמ"עב (יממ) םילשורי הפצמ ןולמ

18,502.40ILS1-41 םיכיראתה ןיב םיימוי םוריחה ףגא רובע ןויע םוי 
9,829.40ILSפסמ הנמזה םוקמב 9.3 ךיראתל םורח ףגא רובע ןויע םוי 

45,677.80ILSמ"עב (יממ) םילשורי הפצמ ןולמ
 3102.01.92 ךיראתב םיפתתשמ 42 רובע ברע 'רא9,222.88ILSמעב 1791 ןטלופומסוק ןולמ
9,222.88ILSמעב 1791 ןטלופומסוק ןולמ
 םיירהצ תחורא ללוכ 31.6.62 ךיראתב ט"בזמל ןויע םוי1,705.20ILSלחר תמר ןולמ

3,242.24ILS2 ךיראתבו 41.1.12 ךיראתב דעווה ירבח רובע ןויע םוי 
4,947.44ILSלחר תמר ןולמ
 11.82 :ךיראתב םיחווטמ ילהנמ - היירי ילכ רובע סנכ.11,044.80ILSןליא הוונ) םולש ןולמ(
11,044.80ILSןליא הוונ) םולש ןולמ(

 ב"ע חוריא BB ,לוב ל"כפמ/ ל"כנמ תבוטל החוראו השיגפ12,649.60ILSמ"עב ןד תונולמ
23,806.15ILSBB ב"ע הירגלובמ הדובע תצובקו תיעוצקמ תחלשמ חוריא 

8,501.55ILSםיכיראתב הירגלובמ תחלשמ רוקיב תרגסמב םינויד ירדח 
2,129.55ILS01 רובע .א"ת ןד ןולמב 3102.3.12 ךיראתב רשה תשיגפ 

47,542.20ILSכטו עדמ ב"הרא - לארשי הדובע תצובק יתנש שגפמ ינויד 



3,009.00ILSםינפה רש םע רשה תשיגפל דוד ךלמה ןולמב רקוב תחורא 
8,673.00ILSאתב םילשוריב דוד ךלמה ןולמב פ"טבל רשה תוסחב חוריא 

43,612.80ILS52  :םיכיראתב א"תב ןד ןולמב פ"טבל רשה תוסחב חוריא 
149,923.85ILSמ"עב ןד תונולמ
 ךיראתב א"תב רטנס יטיס ה'זאלפ ןוארק ןולמב  ברע 'רא5,438.80ILSמ"עב .י.ה.מ ןדריה תונולמ

1,349.01ILSןולמב  3102.21.31 ךיראתב םיוולנלו רשל דיקפתב הניל 
6,787.81ILSמ"עב .י.ה.מ ןדריה תונולמ
 4-2 םיכיראתה ןיב םינומיר ןולמב רשה גהנ רובע הניל1,600.08ILSמעב בושיה תרשכה תונולמ
1,600.08ILSמעב בושיה תרשכה תונולמ
 4102.8.82 דע םילימ בר רגאמ4,130.00ILSמ"עב וגנילמ
4,130.00ILSמ"עב וגנילמ
 דרשמה ידבוע רובע םיבשחמ21,358.00ILSמ"עב םית - םלמ

2,655.00ILSהניגע תנחת 
48,026.00ILSשחימ תדיחי רובע הניגע תנחת ללוכ 7 הרוצת ריינ בשחמ 

72,039.00ILSמ"עב םית - םלמ
  41/3102 תנש ץוח רוקימ6,598,206.00ILSמ"עב תוכרעמ םלמ

218,241.00ILSצ"לשארב תישאר תואבכ רתאב הכימת 
348,100.00ILS3102 תשק רתאב הכימת 
350,460.00ILS
188,800.00ILSר"מת תכרעמ רובע ךירדמ 
171,619.20ILSמזהה םוכס םיחרוא תסינכ תכרעמ טקייורפ יווילו ץועיי 
218,241.00ILS70054 הנמזהל ךשמהב צ"לשארב תישאר תואבכ רתאב הכימת 

8,093,667.20ILSמ"עב תוכרעמ םלמ
 3102 תנשל תורוכשמ יתוריש504,273.00ILSמ"עב רכש םלמ
504,273.00ILSמ"עב רכש םלמ
 םגד טרופס עבוכ A תספדה ללוכ לוחכ רוחאמ תלכת המידק1,557.60ILSבקעי ץלמ
1,557.60ILSבקעי ץלמ
 ריחמ תעצה יפל דרשמה רובע ר"ע יקית1,743.14ILSמ"עב יאופר דויצ קוויש םרממ
1,743.14ILSמ"עב יאופר דויצ קוויש םרממ
 דרשמה רובע תורושת3,439.47ILSלאפר ףסוי ןמ

3,864.68ILSדרשמה רובע תורושת 
7,304.15ILSלאפר ףסוי ןמ
 3102.21.71 ךיראתב תחלשמ חוריא0ILSמ"עב ספירגא אמא תדעסמ
0ILSמ"עב ספירגא אמא תדעסמ



 3102.3.11 ךיראתב םידעוס 02 רובע ברע 'רא0ILSמ"עב 7002 (.ד.ז.ר) לאירבג תדעסמ
0ILS3102.3.11 ךיראתב םידעוס 02 רובע ברע 'רא 
0ILS3102.21.61 ךיראתב םידעוס 02 רובע ברע 'רא 

0ILSמ"עב 7002 (.ד.ז.ר) לאירבג תדעסמ
 ךיראתב שיא 03 -כ תובשח תדחי םוי תרגסמב םיירהצ 'רא2,099.93ILSמ"עב בויבא השולשה תניפ תדעסמ
2,099.93ILSמ"עב בויבא השולשה תניפ תדעסמ
 רובע 3102 תנשל בירעמ ןותיעל יונמ:12,130.56ILSמעב ןיעידומ תאצוה - בירעמ
12,130.56ILSמעב ןיעידומ תאצוה - בירעמ
 תי םולשתה ריחמה תעצהל ףופכב 3102.8.21 ךיראתב חורא2,688.10ILSמ"עב ופי שגפמ
2,688.10ILSמ"עב ופי שגפמ
 לויב ללוכ ריחמ תעצהל ףופכב 3 ןואטב תספדה27,469.78ILSמ"עב רוקמה ילעפמ

25,547.00ILSדמ + ףוקש ןולייניב ףוטיע ללוכ ריחמה 4 ןואטב תספדה 
0ILSב דרשמל ןועידי אשונב תרבוח רובע יפרג עוציבו בוציע 

25,547.00ILSבדמ + ףוקש ןולייניב ףוטיע ללוכ ריחמה5 ןואטב תספדה 
78,563.78ILSמ"עב רוקמה ילעפמ
 ע ימואל תוריש - הליצמ יזכר רובע תואנדסו שוביג םוי49,984.80ILSמ"עב ףונב םדא - תומזויו םיכרע .םוקמ

227,976.00ILSואל תוריש - הליצמ יזכר רובע  קראפ הנולב שוביג םוי 
277,960.80ILSמ"עב ףונב םדא - תומזויו םיכרע .םוקמ
 צמ דרשמה תויוליעפ םוסרפו קוויש ךרוצל םיעורא תקפה"0ILSלט ץבולמ-םורמ

49,000.00ILSתעינמל ימואלניב סנכל צ"חי םוחתב ץועיי יתוריש ןתמ 
49,000.00ILSלט ץבולמ-םורמ
 נמזה 3102 רבמצד -ילוי לש הפוקתל א"כ בושחימ יתוריש1,011,968.00ILSמ"עב בושחימ יתוריש ןמפוה סנטרמ
1,011,968.00ILSמ"עב בושחימ יתוריש ןמפוה סנטרמ
 יאבצ הבור תרכשה 5,593.20ILS61-mרואנ ליג ירמ

16,472.80ILS. ריחמה תעצהל ףופכב A3- םגד םוריחל ןוגימ הדסקכשה 
22,066.00ILSרואנ ליג ירמ
 דומו עדימ םוחת שאר זרכמל םינחוב תדעווב רוביצ גיצנ590ILSןד בונירמ

590ILSשמו רכש) םוחת להנמ זרכמל םינחוב תדעווב רוביצ גיצנ 
590ILSיביצקת) םוחת להנמ זרכמל םינחוב תדעווב רוביצ גיצנ 
500ILSשכר,תויורשקתה זכרמ זרכמל םינחוב תדעווב רוביצ גיצנ 

2,270.00ILSןד בונירמ
 שמ זרא 31.21.61 םישנ דגנכ תומילאל קבאמה םויל הגצה5,900.00ILSזרא םלושמ
5,900.00ILSזרא םלושמ
 ק"וד תכרעמ גורדש17,400.00ILSרצואה דרשמ



19,924.30ILS. םימכח םיסיטרכ תקפנה 
195,712.00ILS3102 תנשל ק"ודו הליהת 3102 תנשל םיבויח 

29,205.00ILS. םימכח םיסיטרכ תקפנה 
262,241.30ILSרצואה דרשמ
 רשמל 'וכו ,הקוזחת  ,למשח ,םימ ימולשת תובע םימולשת2,294,440.00ILSןוכישהו יוניבה דרשמ
2,294,440.00ILSןוכישהו יוניבה דרשמ
 תואירבה דרשמב עדימה ךרעמב תופתתשה187,000.00ILSתואירבה דרשמ
187,000.00ILSתואירבה דרשמ
 ולע %05 יוסיכ . 2102 רבמצדב ידרפסה םינפה רש חוריא12,384.00ILSץוחה דרשמ

19,825.00ILSהיגרוגו דרפס - ח"השמ רובע תובייחתה 
32,209.00ILSץוחה דרשמ
 4102 תנשל דרשמה ידבוע םיטילקרפ תומלתשה44,000.00ILSםיטפשמה דרשמ
44,000.00ILSםיטפשמה דרשמ
 מ.ד.ק טקיורפ 3102 תנשל תובייחתה600,000.00ILSםילשורי זוחמ-החוורה דרשמ

342,000.00ILS. 3102 תנשל תונזה אשונב רקחמב פ"טבל דרשמה תופתתשה 
942,000.00ILSםילשורי זוחמ-החוורה דרשמ
 וכ 01 ןגמ ןמלק 'חר א"ת דרשמב ההובג סוקיפ ץע םוזיג9,794.00ILSמ"עב לאגי קלופ תולתשמ

1,346.38ILS"צמה ריחמ תעצה יפ לע א"תב רשה תכשלל םיציצעו םיחמצ 
11,140.38ILSמ"עב לאגי קלופ תולתשמ
 ולעב םידבוע 7 כ"הסב הדיחי םויב א"לע ידבוע תופתתשה980ILSר"ע) תעגל אנ(
980ILSר"ע) תעגל אנ(
 יונמ 3102 ףוסל דע תודמע 61 - יטפשמ רגאמ רובע יונמ23,600.00ILSמ"עב רואל האצוה ובנ
23,600.00ILSמ"עב רואל האצוה ובנ
 ה רטסמל ךשמה 2 רטסמ מ"מ 16 רטסמ רדניצ לוענמ תקפסה2,991.30ILSמעב בובנ
2,991.30ILSמעב בובנ
 102 תנש - םישדח םידבועל תוריגמו ןחלושל תוחולש שכר2,260.75ILSמעב ןריש תירגנ
2,260.75ILSמעב ןריש תירגנ
 ב"צמה ריחמה תעצהל ףופכב לצ תשר תילת2,065.00ILSמ"עב ה'צחנ

590ILSב"צמה ריחמה תעצהל ףופכב לצ תשר קוריפ 
2,655.00ILSמ"עב ה'צחנ
 2.8.52 ךיראתב החפשמה ינבו דרשמה ידבועל החפשמה םוי58,635.14ILSמ"עב (2991) תינושחנ
58,635.14ILSמ"עב (2991) תינושחנ
292.5ILSמ"עב תומדקתמ םימ תוכרעמ רב - וינ

0ILS4 הנמזה תלטבמ וז הנמזה ש"בב םורד תלהנמב ןנס תפלחה 



283.2ILSש"בב הכשלל יאנכט תעגה 
575.7ILSמ"עב תומדקתמ םימ תוכרעמ רב - וינ
 םינדי םילעופ י"ע דרשמב השיג יכרדמ גלש יוניפ1,770.00ILSעב (89) חותיפו היינב ןמלס תא ירזינ"

2,360.00ILSיינחה תבחרמ רוטקרט י"ע דרשמב השיג יכרדמ גלש יוניפ 
4,130.00ILSעב (89) חותיפו היינב ןמלס תא ירזינ"
 ריחמ תעצהל ףופכב סקוריז רנוט514.36ILSמ"עב תויפרג תוכרעמ קט - רינ

4,472.20ILSתספדמו רטולפל םינש שולשל תוירחא תלדגה 
3,025.64ILSריחמה תעצהל ףופכב יק וא קסיד 
1,755.84ILSבושחימ תדיחי רובע - םינוש םיעבצב רטולפל םירנוט 

49,654.40ILSבושחימ תדיחי רובע  םינוש םיעבצ 086 םירנוט 
16,461.00ILSU46SC MVK NETA םגד גותימ תואספוק 
21,735.60ILSבושחימ תדיחיל 086 גנוסמס םגדמ תוספדמ 

97,619.04ILSמ"עב תויפרג תוכרעמ קט - רינ
 יתעה ריעב רופגניסמ םימחא 'בק תבוטל תיתוריית הכרדה1,763.60ILSהרול יול-ןוסלנ
1,763.60ILSהרול יול-ןוסלנ
 ל הנמזה 3102 רבמצד -ילוי הפוקתל בושחימ א"כ יתוריש0ILSמ"עב .ט.א סנ

3,982.50ILSבושחימ תדיחי רובע םינש 3 -ל הקוזחת סוריו יטנא 
1,233,831.60ILS"כ יתוריש תכראה 4102 ינוי-ראוני בושחימ א"כ יתוריש 

1,237,814.10ILSמ"עב .ט.א סנ
 יבשחמל, בכרל יפילח ןעטמ תנמזה 549.64ILS.PHרחש ןבס
549.64ILSרחש ןבס
 ריחמ תעצה יפ לע א"דח - מ"רמ שא יוליג תכרעמ ןוקית1,947.00ILSמ"עב וקליוס
1,947.00ILSמ"עב וקליוס
 71 תובשח תדיחיב םידבוע 42רובע גרג הפקב רקוב תחורא647.96ILSמ"עב םוח רכוס
647.96ILSמ"עב םוח רכוס
 ל ימואל תוריש תונב רובע "תע לכל תוטטיצ" רפס תשיכר2,576.18ILSמ"עב (5002) יקצמיטס
2,576.18ILSמ"עב (5002) יקצמיטס
 םידבוע 6 תופתתשה :1,499.90ILSמ"עב םיט אמגיס
1,499.90ILSמ"עב םיט אמגיס
 א"תב רשה תכלב הסינכ תרקב ןוקית.1,292.10ILSמ"עב ייווייפ ללמ לאניס
1,292.10ILSמ"עב ייווייפ ללמ לאניס
 תונכות IRSE תואסריג ינוכדע ללוכ  דרשמה רובע30,566.62ILSמ"עב .ג.ר תויגולונכט סקיטמטסיס
30,566.62ILSמ"עב .ג.ר תויגולונכט סקיטמטסיס
 3102.21.13-3102.70.10 לש הפוקתל ץיברק ןצינ תקסעה112,926.00ILSמ"עב הנכת - תנסיס



112,926.00ILSמ"עב הנכת - תנסיס
 5 ח 9 רובע ,םורד תלהנימב םידבועה רובע הינח תומוקמ18,607.73ILSמ"עב .ק לליה רודבלס
18,607.73ILSמ"עב .ק לליה רודבלס
 ועפתל ריכב ל"כנמס זרכמל םינחוב תדעווב רוביצ תגיצנ590ILSרמת ןמילס
590ILSרמת ןמילס
 ןחלוש סינטה תצובק רובע םיטבחמל יוסיכ.799265.5ILS) 0002 תויונכוס ןורוד - סינטרופס

2,065.00ILS.ןחלוש סינטה תצובק רובע יוסיכ +  םיטבחמ 
7992,330.50ILS) 0002 תויונכוס ןורוד - סינטרופס
 רוטילקת תקפה DC  ירי ילכ רובע ריחמה תעצהל ףופכב531ILSמ"עב (דרשמ יתוריש) 88 ויפרוקס
531ILSמ"עב (דרשמ יתוריש) 88 ויפרוקס
0USDמ"עב טנרויקס

700.39ILSצמ בושחימ תדיחי רובע  וגול אלל םימכח םיסיטרכ ארוק 
700.39ILSמ"עב טנרויקס
0USDמ"עב טנרויקס
 ריחמה תעצהל ףופכב . רקב תפלחה- 1 'סמ רלי'צ ןוקית.16,697.00ILSמ"עב הקזחאו תורש רוק סיוורס

9,912.00ILSםינורטקלא תוטשפתה ימותסש תפלחה- 2 'סמ רלי'צ ןוקית 
9,770.40ILSפכב ןמש ץחל ןגמ תפלחהו זג יולימ עצוב ןוקיתל ףסונב 

33,169.80ILSחה 2 רפסמ רלי'צ ריוואה רוזימ תכרעמב םייוקיל ןוקית 
69,549.20ILSמ"עב הקזחאו תורש רוק סיוורס
 3102.21.42 ךיראתב ב"תא 'חי םוי תרגסמב רקוב תחורא500.03ILSמ"עב םימודא .ת.נ.י.ע
500.03ILSמ"עב םימודא .ת.נ.י.ע
 גהבמ השירד י"פע הליצמ - תגתוממ קיטסלפמ תימרת סוכ'18,638.10ILSמ"עב תיקוויש תרושקתו הקיפרג םיבוציע

12,761.70ILSהרשואש המגוד יפל ססצורפ םידדצ ינש A4- לדוגב רדלופ 
29,488.20ILS5 י"פע םיפד 021 תורבחמ - השק הכירכ-A לדוגב תורבחמ 

60,888.00ILSמ"עב תיקוויש תרושקתו הקיפרג םיבוציע
 שדוחב םיבדנתמ 551 )ידוהי אל רזגמ םיבדנתמ(.5,393,721.97ILSגמב ימואל תורשו יתרבח ןויוושל התומע
5,393,721.97ILSגמב ימואל תורשו יתרבח ןויוושל התומע
 צהל ףופכב 31.3.91 ימואל תוריש תורשכה תרגסמב תוגצה2,000.00ILSר"ע) ןיעיקפ חרפלא תתומע(
2,000.00ILSר"ע) ןיעיקפ חרפלא תתומע(
 הדובע תומוקמל הגילב תופתתשה רובע חוטיבו םושיר ימד7,700.00ILSו הדובע תומוקמב טרופסל הקלחמה תתומע
7,700.00ILSו הדובע תומוקמב טרופסל הקלחמה תתומע
 דוח -21ל תולוספק 001 + תולוספק לע הפק תנוכמ תרכשה3,384.24ILSלאפר רמע
3,384.24ILSלאפר רמע
 הכרדה זכרמ טקיורפ רובע ץועיי435,071.90ILSמ"עב חוטיבל הרבח לבנע



435,071.90ILSמ"עב חוטיבל הרבח לבנע
 וריב פאכ-שרפ ינקתמב תוסוכ יחידמל הקזחאו תורש רובע3,332.32ILSמ"עב הפק יתוריש הזואפ

2,972.42ILSוריב פאכ-שרפ ינקתמב תוסוכ יחידמל הקזחאו תורש רובע 
2,972.42ILSוריב פאכ-שרפ ינקתמב תוסוכ יחידמל הקזחאו תורש רובע 

9,277.16ILSמ"עב הפק יתוריש הזואפ
 שמש תיבב הכרדה זכרמ- תויגולואיכרא תוריפח עוציב .164,043.60ILSמ"עב יטיסילופ
164,043.60ILSמ"עב יטיסילופ
 4102+3102  לסרודכה תצובק רובע  ןומיא25,100.00ILSהזוח רוטסנ ןמרופ
25,100.00ILSהזוח רוטסנ ןמרופ
 םיזרבה לש המאתה + רוריקל הרבעה ינפל תידוסי הקידב649ILSלאכימ זפ

1,475.00ILSרלי'צ תקידב ללוכ תרקובמ הלעפהו גוזימ תכרעמ תקידב 
2,124.00ILSלאכימ זפ
 4102 + 3102 תנשל קלד רובע תיתנש הנמזה2,831,392.98ILSמ"עב זפ תצובקמ טמוזפ
2,831,392.98ILSמ"עב זפ תצובקמ טמוזפ
 דיינל תיפילח הללוס + םילבכ 1,722.80ILS.LLEDמ"עב יס ייא יס יפ

8,024.00ILSבושחימ תודיחיל ןורכיז סיטרכ 
2,085.06ILSהבירצל םיקסיד ,ייק ןוא קיס :בושחימ תדיחיל דויצ 
4,130.00ILSמ תועצה ב"צמ בושחימ תדיחי רובע םימכח םיסיטרכ ארוק 

0ILSצמ בושחימ תדיחי רובע  וגול אלל םימכח םיסיטרכ ארוק 
2,987.76ILSייק ןוא קיס :בושחימ תדיחיל דויצ 

40,474.00ILSBMI 0561 ירוקמ רנוט :בושחימ תדיחיל דויצ 
59,423.62ILSמ"עב יס ייא יס יפ
 םולשתה .רימה תעצהל ףופכב 3102.3.21 ךיראתב ברע 'רא5,083.09ILSמ"עב תונדעסמו ןוזמ יתורש יביפ
5,083.09ILSמ"עב תונדעסמו ןוזמ יתורש יביפ
 תנשל דרשמה ידבועל י"פע טבשב וטל יש  תוליבח הנמזה30,255.20ILSמ"עב םיקתממה םלוע - םילשורי יחוציפ
30,255.20ILSמ"עב םיקתממה םלוע - םילשורי יחוציפ
 3102 תנשל דרשמה ידבועל םינופ-אלפ תקזחאו תורש ימד847,998.94ILSמ"עב תרושקת ןופאלפ

21,325.08ILS'ב גרדב םיעיגמב םישדח םידבועל ןופ-אלפ רישכמ תשיכר 
869,324.02ILSמ"עב תרושקת ןופאלפ
 ובע ) תיזעולה הנשה דובכל הכרב יסיטרכ תספדהו השיכר2,029.50ILSמ"עב קוויש טופלפ
2,029.50ILSמ"עב קוויש טופלפ
 4 המוקב םיתורשב ץיפקב המיתס תחיתפ708ILSמ"עב בויב יתורש ליעפ
708ILSמ"עב בויב יתורש ליעפ
 סיטרכ ללוכ תירבעב לולמתו תוטלקה DS - ב ןויד רובע-1,911.60ILSמ"עב 3991 דרשמ יתורש לוקוטורפ



1,911.60ILSמ"עב 3991 דרשמ יתורש לוקוטורפ
 תורבוד + ח"שק- יתדיחי ןויע םוי תרגסמב םיירהצ 'רא630.08ILSמ"עב ולאק הדירפ
630.08ILSמ"עב ולאק הדירפ
 ד ןולמב 2102.21.72 ךיראתב רש .עלו רשל דיקפתב הניל3,025.66ILSמ"עב חלמה םי דיירפ
3,025.66ILSמ"עב חלמה םי דיירפ
 הרטשמ) םוחת שאר זרכמל םינחוב תדעווב רוביצ תגיצנ ,0ILSלנואיל םלוקלמ םיירפ
0ILSלנואיל םלוקלמ םיירפ
 צה יפ לע 31.2 ב"גמ ןקתמב םישנ דגנ תומילא סנכל טלש2,016.62ILSיח םולש ץרפ

7,375.00ILSתומילא אלל ריע פאלורו תרבוח 
3,016.14ILSב"צמה ריחמ תעצה יפ לע דרשמה לש םירדחל טוליש 
1,989.00ILS"צמה ריחמ תעצה יפ לע דרשמב תודיחי 'ר ירדחל םינועש 
3,004.87ILSתוירח + היצמולבוס + הנווכהו תוטירח םע םינוש םיטלש 
1,770.00ILS. ל"כנמ/רש תורושתל תושדקה 
2,999.56ILSשירד יפל תובישי רובע ידדצ-וד סקלפסרפמ ינחלוש דנטס 
1,475.00ILSלועפת ל"כנמס לש ןויע םויל השדקה + םיטע 005 תנמזה 

23,646.19ILSיח םולש ץרפ
 פע עצבתי םולשתה תוליבק 'חי םוי תרגסמב םיירהצ 'רא"559.98ILSמ"עב תוצוח םשפ
559.98ILSמ"עב תוצוח םשפ
 ש"ב ,הפיח ,א"ת ,םילשורי :םידרשמה לכב םוליצ תונוכמ59,922.95ILSמעב קיתעמוליצ
59,922.95ILSמעב קיתעמוליצ
 הרטשמ) םוחת שאר זרכמל םינחוב תדעווב רוביצ תגיצנ ,500ILSרתסא םיירפ ןמפיצ
500ILSרתסא םיירפ ןמפיצ
 3102.21.92  םידבועה רובע רושיג סרוק -7,530.23ILSמ"עב .ג.ע םיבג תצובק

49,276.80ILSהליצמ רובע לגרודכב תומילא תעינמל היחנה תועש רובע 
56,807.03ILSמ"עב .ג.ע םיבג תצובק
 ריחמה תעצהל ףופכב ואדיו תמלצמ0ILSמ"עב ינועמש תורבח תצובק

798.51ILS
1,810.71ILS

798.51ILSה ריחמ תעצהל ףופכב תומילא אלל ריעל תילטיגיד המלצמ 
1,811.01ILS"צמה ריחמ תעצהל ףופכב תומילא אלל ריעל ואדיו תמלצמ 

5,218.74ILSמ"עב ינועמש תורבח תצובק
 03:91 העשב 3102.1.7 ךיראתב ץוח ימרוג רובע ברע 'רא1,896.06ILSמ"עב תויליל תצובק

5,399.95ILS0:02 העשב 3102.6.42 ךיראתב ץוח ימרוג רובע ברע 'רא 
7,307.98ILSעצהל ףופכב 31.11.62 ךיראתב ץוח ימרוג רובע ברע 'רא 



14,603.99ILSמ"עב תויליל תצובק
 סורופ חטש סנפ+ דב בג קית ללוכ םירוה תורייסל הכרע,50,002.50ILSמ"עב רחס טראדוק
50,002.50ILSמ"עב רחס טראדוק
 3102 תנשל החטבאה תכרעמל הדועת2,999.56ILSמ"עב ןייסמוק
2,999.56ILSמ"עב ןייסמוק
 םיסיטרכ תספדמל תוירחאו הקוזחת תורש2,684.50ILSמ"עב 5991 תויגולונכט דרגרטויפמוק

2,997.20ILSריחמ תעצה ב"צמ .הדועתל םירזיבא 
814.2ILS. ינוריע רוטיש עייסמ חקפ תדועתל הפולג 

6,495.90ILSמ"עב 5991 תויגולונכט דרגרטויפמוק
 זיאב םוליצ 2102 תנשל דרשמב םיעוריאל םינוש םימוליצ22,689.63ILSרואיל באוי יחרזמ ןמלפוק
22,689.63ILSרואיל באוי יחרזמ ןמלפוק
 השירד י"פע הליצמ רובע ייק וא קסיד תנמזה50,409.60ILSמ"עב תונתמ קוושו אובי טקרוק

14,042.00ILSצמ וגול תספדה ללוכ תוחתפמ קיזחמ םע ינימ סנפ תנמזה 
4,899.36ILSועצה ב"צמ הליצממ םירוה תורייס רובע טע ללוכ םיסקנפ 

69,350.96ILSמ"עב תונתמ קוושו אובי טקרוק
 3102 תנשל דרשמב םיעוריאל םינוש םימוליצ49,998.96ILSדוד רהז ןמגילק
49,998.96ILSדוד רהז ןמגילק
 דרשמל תואמצעה םוי רובע םילגד5,015.00ILSמ"עב 3002 (םילגדו המקר) ןמרב ןמלק

2,973.60ILSישארו תובושי ירדחל הטסורינמ םואל לגדל יתפציר דמעמ 
2,973.60ILSםואל ילגד ללוכ דרשמה רובע םילגד 

10,962.20ILSמ"עב 3002 (םילגדו המקר) ןמרב ןמלק
 ש"בב הפיכאה תושרב םינגזמל זג יולימ826ILSישי יבטעק
826ILSישי יבטעק
 1 תובשח תדיחיב םידבוע 82 רובע גרג הפקב רקוב תחורא755.96ILSמ"עב ןולוח טיפורפ גרג הפק
755.96ILSמ"עב ןולוח טיפורפ גרג הפק
 םיזרכמה תבוח קוח האצרה1,770.00ILSןיד יכרוע ןולא ןלפק
1,770.00ILSןיד יכרוע ןולא ןלפק
 רובע 2102-20'סמ ל"כשח זרכמ י"פע,ידרשמ דויצ תשיכר0ILSמעב (4791) ץיברק

2,923.45ILSבשחמל םינוש םירזיבא תשיכר 
690.3ILSתנכדועמ הסרג רשה בכרל טווינ תכרע תשיכר 

3,613.75ILSמעב (4791) ץיברק
 דרשמה ידבועל  חווטמ.3,016.08ILSמ"עב יריו העילק.מ-ברק

2,873.30ILS.דרשמה ידבועל חדקאל םירזיבא 
2,988.94ILS.קשנל הקירפ תדמע 



8,878.32ILSמ"עב יריו העילק.מ-ברק
 ריחמה תעצהב טרפמה י"פע שא יוליג תכרעמ תקזחאו תורש2,655.00ILSמ"עב (.ג 2991) שא ןרק

6,254.00ILSריחמה תעצהב טרפמה י"פע שא יוליג תכרעמ תקזחאו תורש 
2,832.00ILSא"ת רובע הנקתהו קוריפ ללוכ שא יאלג תפלחה 

11,741.00ILSמ"עב (.ג 2991) שא ןרק
 יעצבמ םואית ןיצק זרכמל םינחוב תדעווב רוביצ תגיצנ504.27ILSםייח ףסוי ישק

504.27ILSבקעמו להנמ) נ"ער זרכמל םינחוב תדעווב רוביצ תגיצנ 
504.27ILSהלצהו תואבכל רקבמ זרכמל םינחוב תדעווב רוביצ תגיצנ 

2,000.01ILSונרודב השיאה דמעמ לע יחרזמ המימי תינברה יפמ האצרה 
3,512.82ILSםייח ףסוי ישק
 ב"צמ ריחמ תעצה יפ לעמ םיגהנ רדחל ןורזמו הטמ2,000.10ILSמ"עב םילשורי ינורזמ - ןוירפא יטיהר
2,000.10ILSמ"עב םילשורי ינורזמ - ןוירפא יטיהר
 יראתב   ישאר רזוע זרכמל םינחוב תדעווב רוביצ תגיצנ590ILSלחר ןור
590ILSלחר ןור
 הלצהו תואבכל םיינוחטב םיריקחת100,097.81ILSמ"עב המוחה ןהכ .ש
100,097.81ILSמ"עב המוחה ןהכ .ש
 הפיכאה תלהנמב םינגזמ תנקתה ללוכ תושרל ןגזמ תנקתה0ILSמ"עב םילשורי גוזימ טסב .מ.ש

3,000.00ILSי ןגזמ קוריפ ללוכ רשה תיבב םירמוש רדחב ןגזמ תנקתה 
3,000.00ILSמ"עב םילשורי גוזימ טסב .מ.ש
 תוקרי ,תוריפ, יוקינ ירמוח, בלח :ןוגכ םינוש םיכרצמ0ILSמ"עב לסרפוש

49,998.96ILSכ תודיחי ישארו ל"כנמ ,רש תובישי רובע םינוש םיכרצמ 
49,998.96ILSמ"עב לסרפוש
 עצה ב"צמ םילשוריב רשה תכשלב םימ ןקתמל יאנכט תוריש241.9ILSמ"עב םימ סוארטש

0ILSשק תשא עבש-ראבב םורד תלהנמב םימ ןקתמל יאנכט תוריש 
587.64ILSריחמ תעצה ב"צמ םילשוריב רש תכשלב ןקתמל םחימ תפלחה 
559.74ILSיפ לע תוליבקו תובשחב 4 ימת רישכמ רובע יאנכט תוריש 

5,406.29ILSש"בב הפיכא תושרו ש"ב ירי ילכ רובע םימ ינקתמ 
2,981.15ILSללוכ יללכ - םידרשמב 4 ימת רישכמ רובע יאנכט תוריש 

382.32ILSןנס תפלחה א"תב הליצמ תכשלב םימ ןקתמל יאנכט תוריש 
0ILSא"תב רשה תכשל רובע םימ ינקתמ 

2,703.14ILSל"כשח ריחמ יפל א"תב רשה תכשל רובע םימ ןקתמ 
12,862.18ILSמ"עב םימ סוארטש
 יזרכמ תדעו רוטפ ללוכ םיידוסי ס"יבב תיכוניח תוליעפ36,634.28ILSןנח ןיאלש
36,634.28ILSןנח ןיאלש



 שדוחב םיבדנתמ 55 )ידוהי אל רזגמ םיבדנתמ(.3,385,832.93ILSורישל םיבדנתמ תלעפהל התומע - תימולש
47,150.70ILSזכרמ בחרמב םיבדנתמ 

3,432,983.63ILSורישל םיבדנתמ תלעפהל התומע - תימולש
 3102.21.91 ךיראתב היגטרטסא 'חי םוי תרגסמב תוליעפ750.04ILSרמות שולש
750.04ILSרמות שולש
 1 ךיראתב ימואל תוריש יבדנתמ ןויע םויל םירהצ תחורא8,773.89ILSמ"עב באימש
8,773.89ILSמ"עב באימש
 זיאב םוליצ 3102 תנשל דרשמב םיעוריאל םינוש םימוליצ9,932.06ILSםירמ ץיבונועמש
9,932.06ILSםירמ ץיבונועמש
 ךיראתב הליהקו רוטיש ףגא 'חי םוי תרגסמב םיירהצ 'רא917.79ILSמ"עב היליזורטפ עש
917.79ILSמ"עב היליזורטפ עש
 י"ע  תינובשח רשוא א"ת תכשלל ילמשח רעש תלקת ןוקית1,121.00ILSמ"עב (רעש-בא) םירעש

2,124.00ILSא"תב רשה תכשלב םיבכרל ילמשח רעש תלקת ןוקית 
1,534.00ILSתכשלב  - חולשמ ללוכ אל ילמשח רעש תחיתפל קוחר טלש 

4,779.00ILSמ"עב (רעש-בא) םירעש
 תנשל דרשמה ידבועל הקולחל טבשב וטל יש תוליבח תנמזה34,407.86ILSמ"עב תוישעת עבג הידקש
34,407.86ILSמ"עב תוישעת עבג הידקש
 תופסונ תוחולש תנקתה ללוכ א"תב הכשלב םיווק תקתעה483.8ILSלארשיב תרושקת יתורש - םוקלט ןארידת-
483.8ILSלארשיב תרושקת יתורש - םוקלט ןארידת-

 מ השירד י"פע םינש שולש תוירחא םיתרש רדחל ישאר תרש36,875.00ILSמ"עב םוקטנ םית
36,875.00ILSמ"עב םוקטנ םית
 כא יניד תלהנימ שאר זרכמל םינחוב תדעווב רוביצ גיצנ590ILSהואנ רימת
590ILSהואנ רימת
 דרשמה רובע תיקשבו ןוטרקב בלח רובע ריחמ תועצה ב"צמ99,876.99ILSאלקח תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונת
99,876.99ILSאלקח תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונת
 תנשל דרשמה ידבוע רובע תדלוה ימיל הנתמ ירבוש תשיכר26,550.00ILSעב םוסריפו קווישל תונורתפ - טנזופת"
26,550.00ILSעב םוסריפו קווישל תונורתפ - טנזופת"

285,390,298.94ILS
0USD


