
הרכוש המשותף
תיק בית משותף תיק יוצר שטר יוצר תקנון תת חלקות שטח במ"ר רשויות

516/75 10611/75 10611/1975 מוסכם 49 1,820.00 עיריית תל אביב -יפו

 תת חלקה 1
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 ראשונה 43.00

בעלויות
5310/2016/1 בשלמות 032562431 ת.ז  אבו דייה מוסא מכר 

משכנתאות
5310/2016/2 בשלמות 520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ משכנתה

ראשונה דרגה:

הערות
9663/2010/15 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

 תת חלקה 2
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 ראשונה 43.00

בעלויות
2158/2010/50 1 / 2 0372434 ת.ז  פפו אהרון מכר ללא תמורה 

2158/2010/50 1 / 2 01074808-5 ת.ז  פפו שרה מכר ללא תמורה 

הערות
2158/2010/51 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

 תת חלקה 3
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 ראשונה 43.00

עמוד 1 מתוך 20

09/01/2018
כ"ב טבת תשע"ח

שעה: 19:51

תאריך

35815 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים
נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7074     חלקה: 39



בעלויות
20501/2015/1 בשלמות 208431197 ת.ז  אבו שחאדה  חליל מכר 

הערות
2158/2010/54 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

 תת חלקה 4
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 ראשונה 43.70

בעלויות
8001/2013/1 1 / 2 039365630 ת.ז  חמד חליל מכר 

8001/2013/1 1 / 2 201277652 ת.ז  חמד קפיאה מכר 

משכנתאות
8001/2013/2 בשלמות 520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ משכנתה

ראשונה דרגה:

הערות
2159/2010/15 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

 תת חלקה 5
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 ראשונה 43.70

בעלויות
2159/2010/17 1 / 2 4749261 ת.ז  כהן יחזקאל מכר ללא תמורה 

2159/2010/17 1 / 2 7092043 ת.ז  כהן אלגרה (פרחה) מכר ללא תמורה 

הערות
2159/2010/18 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

עמוד 2 מתוך 20

09/01/2018
כ"ב טבת תשע"ח

שעה: 19:51

תאריך

35815 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים
נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7074     חלקה: 39



 תת חלקה 6
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 ראשונה 43.70

בעלויות
9663/2010/17 1 / 2 036521409 ת.ז  שקרא איסמעיל מכר ללא תמורה 

9663/2010/17 1 / 2 301007787 ת.ז  געסוס סמירה מכר ללא תמורה 

משכנתאות
31362/2007/2 בשלמות 520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ משכנתה

ראשונה דרגה:

הערות
9663/2010/18 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

 תת חלקה 7
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 ראשונה 43.70

בעלויות
9663/2010/20 1 / 2 309570380 ת.ז  יסטרובסקי מירה מכר ללא תמורה 

9663/2010/20 1 / 2 307392506 ת.ז  שרייר אלה מכר ללא תמורה 

הערות
50368/2008/1 יסטרובסקי מירה הערת אזהרה סעיף 126

בגין זכות מגורים הערות:

9663/2010/21 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

 תת חלקה 8
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 ראשונה 43.70

עמוד 3 מתוך 20

09/01/2018
כ"ב טבת תשע"ח

שעה: 19:51

תאריך

35815 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים
נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7074     חלקה: 39



בעלויות
29076/2012/1 1 / 2 309818086 ת.ז  סרי כרימה מכר 

29076/2012/1 1 / 2 037475589 ת.ז  סרי יוסף מכר 

משכנתאות
29076/2012/2 בשלמות 520007030 חברה   בנק דיסקונט לישראל בע"מ משכנתה

ראשונה דרגה:

הערות
2159/2010/21 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

 תת חלקה 9
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 ראשונה 43.70

בעלויות
2159/2010/23 1 / 3 007051121 ת.ז  צרפתי ויקטור מכר ללא תמורה 

2159/2010/23 1 / 3 00983574-5 ת.ז  צרפתי יהודה מכר ללא תמורה 

2159/2010/23 1 / 3 05427631-6 ת.ז  צרפתי ישראל מכר ללא תמורה 

הערות
2159/2010/24 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

 תת חלקה 10
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 ראשונה 43.00

בעלויות
4158/2012/1 בשלמות 056557879 ת.ז  לריה דוד מכר 

משכנתאות
4158/2012/2 בשלמות 520000225 חברה   בנק לאומי למשכנתאות בע"מ משכנתה

ראשונה דרגה:

עמוד 4 מתוך 20

09/01/2018
כ"ב טבת תשע"ח

שעה: 19:51

תאריך

35815 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים
נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7074     חלקה: 39



הערות
2159/2010/27 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

 תת חלקה 11
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 ראשונה 43.00

בעלויות
44686/2013/1 1 / 2 200975043 ת.ז  נג'אר ריהאם מכר 

44686/2013/1 1 / 2 021714332 ת.ז  נג'אר ניקולאיס מכר 

משכנתאות
44686/2013/2 בשלמות 520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ משכנתה

ראשונה דרגה:

הערות
9663/2010/24 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

 תת חלקה 12
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 ראשונה 43.00

בעלויות
5225/2015/1 1 / 2 056092729 ת.ז  קלו בן ציון מכר ללא תמורה 

5225/2015/1 1 / 2 057661648 ת.ז  קלו מרדכי מכר ללא תמורה 

הערות
9663/2010/27 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

עמוד 5 מתוך 20

09/01/2018
כ"ב טבת תשע"ח

שעה: 19:51

תאריך

35815 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים
נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7074     חלקה: 39



 תת חלקה 13
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 שניה 43.00

בעלויות
36791/2010/2 1 / 6 051707859 ת.ז  קריו יעקב ירושה 

36791/2010/3 1 / 6 051707859 ת.ז  קריו יעקב ירושה 

18041/2011/1 2 / 3 051707859 ת.ז  קריו יעקב מכר 

הערות
9663/2010/30 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

 תת חלקה 14
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 שניה 43.00

בעלויות
2159/2010/29 1 / 3 009589425 ת.ז  לוי דבורה (דורה) מכר ללא תמורה 

2159/2010/29 1 / 3 00958942-5 ת.ז  לוי דבורה (דורה) מכר ללא תמורה 

2159/2010/29 1 / 3 958944 ת.ז  פרידמן טליה (טנצ'ה) מכר ללא תמורה 

הערות
2159/2010/30 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

17136/2012/1 054042403 ת.ז  צופיה גינת צו ניהול ע"י אפוטרופוס

059060459 ת.ז  יוסף לוי

תיק בימ"ש לענייני משפחה בת"א א"פ 50197-09-11
מיום 23.2.12

ביחד ולחוד

הערות:

 תת חלקה 15
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 שניה 43.00

עמוד 6 מתוך 20

09/01/2018
כ"ב טבת תשע"ח

שעה: 19:51

תאריך

35815 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים
נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7074     חלקה: 39



בעלויות
9663/2010/32 בשלמות 1063015 ת.ז  בכר משה מכר ללא תמורה 

הערות
9663/2010/33 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

44783/2016/1 18613 עו"ד  עו"ד טל אילן א. הערה על מינוי מנהל עיזבון

תיק בימ"ש לענייני משפחה תל אביב, מס': ת"ע 16060-07-16, מיום: 08.11.2016 הערות:

 תת חלקה 16
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 שניה 43.70

בעלויות
383/2011/1 בשלמות 22272298 ת.ז  פציורקובסקי יוסף נסים מכר 

הערות
9663/2010/36 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

 תת חלקה 17
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 שניה 43.70

בעלויות
48281/2016/1 1 / 4 051555746 ת.ז  פיש זאב מנשה מכר 

48281/2016/1 1 / 4 054267893 ת.ז  פיש שרה מכר 

48281/2016/1 1 / 4 029634318 ת.ז  סגל רחל מכר 

48281/2016/1 1 / 4 059622522 ת.ז  סגל ישראל מכר 

הערות
9663/2010/39 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

עמוד 7 מתוך 20

09/01/2018
כ"ב טבת תשע"ח

שעה: 19:51

תאריך

35815 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים
נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7074     חלקה: 39



 תת חלקה 18
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 שניה 43.70

בעלויות
41414/2011/20 1 / 2 00329748 ת.ז  מזן לינדה (לאה) מכר ללא תמורה 

41414/2011/20 1 / 2 003297504 ת.ז  סלמונס אולי מכר ללא תמורה 

הערות
19320/1997/3 לראה בוקה הערת אזהרה סעיף 126

להמנע מכל פעולה ללא הסכמתב בכתב הערות:

13536/2011/1 מרכז משען בע"מ הערת אזהרה סעיף 126

על הימנעות מעשיית עסקה הערות:

41414/2011/21 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ט לחוק רשות מקרקעי ישראל תש"ך - 1960.              
              

סעיף 2 א לחוק מקרקעי ישראל תש"ך - 1960.

הערות:

 תת חלקה 19
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 שניה 43.70

בעלויות
43157/2012/1 בשלמות 056034101 ת.ז  לוי ליאורה מכר ללא תמורה 

הערות
2159/2010/33 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

 תת חלקה 20
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 שניה 43.70

עמוד 8 מתוך 20

09/01/2018
כ"ב טבת תשע"ח

שעה: 19:51

תאריך

35815 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים
נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7074     חלקה: 39



בעלויות
44585/2012/35 בשלמות 051173789 ת.ז  המבורגר שושנה מכר ללא תמורה 

הערות
44585/2012/36 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ט לחוק רשות מקרקעי ישראל תש"ך - 1960.              
              

סעיף 2 א לחוק מקרקעי ישראל תש"ך - 1960.

הערות:

 תת חלקה 21
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 שניה 43.70

בעלויות
2159/2010/35 בשלמות 022298806 ת.ז  לוי ישראל מכר ללא תמורה 

משכנתאות
30510/1997/2 בשלמות 520000225 חברה   בנק לאומי למשכנתאות בע"מ משכנתה

ראשונה דרגה:

הערות
2159/2010/36 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

 תת חלקה 22
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 שניה 43.00

בעלויות
24245/2011/44 1 / 2 58713959 ת.ז  ניניו שמעון מכר ללא תמורה 

24245/2011/44 1 / 2 58713959 ת.ז  ניניו שמעון מכר ללא תמורה 

הערות
24245/2011/45 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ט לחוק רשות מקרקעי ישראל תש"ך - 1960.              
              

סעיף 2 א לחוק מקרקעי ישראל תש"ך - 1960.

הערות:

עמוד 9 מתוך 20

09/01/2018
כ"ב טבת תשע"ח

שעה: 19:51

תאריך

35815 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים
נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7074     חלקה: 39



 תת חלקה 23
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 שניה 43.00

בעלויות
24245/2011/47 1 / 2 300951209 ת.ז  עטאללה סועאד מכר ללא תמורה 

24245/2011/47 1 / 2 061003273 ת.ז  מדבק אנטון מכר ללא תמורה 

משכנתאות
5157/2010/2 בשלמות 520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ משכנתה

ראשונה דרגה:

הערות
24245/2011/48 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ט לחוק רשות מקרקעי ישראל תש"ך - 1960.              
              

סעיף 2 א לחוק מקרקעי ישראל תש"ך - 1960.

הערות:

 תת חלקה 24
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 שניה 43.00

בעלויות
49520/2013/63 1 / 2 5417083 ת.ז  דוד חיים מכר ללא תמורה

49520/2013/63 1 / 2 300472 ת.ז  גוטמן דוד מכר ללא תמורה

הערות
49520/2013/64 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ט לחוק רשות מקרקעי ישראל תש"ך - 1960.              
              

סעיף 2 א לחוק מקרקעי ישראל תש"ך - 1960.

הערות:

 תת חלקה 25
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 שלישית 43.00

עמוד 10 מתוך 20

09/01/2018
כ"ב טבת תשע"ח

שעה: 19:51

תאריך

35815 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים
נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7074     חלקה: 39



בעלויות
46589/2015/1 1 / 2 039166855 ת.ז  סטל  אחמד  מכר 

46589/2015/1 1 / 2 039672449 ת.ז  סטל  ריים מכר 

משכנתאות
46589/2015/2 בשלמות 520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ משכנתה

ראשונה דרגה:

הערות
9663/2010/42 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

 תת חלקה 26
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 שלישית 43.00

בעלויות
9663/2010/44 1 / 2 010190064 ת.ז  ניניו עמליה מכר ללא תמורה 

9663/2010/44 1 / 2 1019006 ת.ז  ניניו עמליה מכר ללא תמורה 

הערות
9506/2009/1 מרכז משען בע"מ הערת אזהרה סעיף 126

על הימנעות מעשיית עסקה הערות:

9663/2010/45 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

 תת חלקה 27
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 שלישית 43.00

בעלויות
2159/2010/38 1 / 2 321980880 ת.ז  נמצ'נקו אלכסיי מכר ללא תמורה 

2159/2010/38 1 / 2 317798544 ת.ז  נמצ'נקו אירינה מכר ללא תמורה 

עמוד 11 מתוך 20

09/01/2018
כ"ב טבת תשע"ח

שעה: 19:51

תאריך

35815 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים
נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7074     חלקה: 39



משכנתאות
39576/2008/2 בשלמות 520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ משכנתה

ראשונה דרגה:

הערות
2159/2010/39 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

 תת חלקה 28
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 שלישית 43.70

בעלויות
11066/2016/1 בשלמות 043171099 ת.ז  טלר גיא מכר 

משכנתאות
11066/2016/2 בשלמות 520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ משכנתה

ראשונה דרגה:

הערות
2159/2010/42 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

 תת חלקה 29
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 שלישית 43.70

בעלויות
9663/2010/47 1 / 2 309531549 ת.ז  אלטרקוף בוריס מכר ללא תמורה 

9663/2010/47 1 / 2 309531580 ת.ז  פינחסיק נלי מכר ללא תמורה 

הערות
9663/2010/48 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

עמוד 12 מתוך 20

09/01/2018
כ"ב טבת תשע"ח

שעה: 19:51

תאריך

35815 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים
נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7074     חלקה: 39



 תת חלקה 30
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 שלישית 43.70

בעלויות
9663/2010/50 1 / 2 023444524 ת.ז  דלק אחמד מכר ללא תמורה 

9663/2010/50 1 / 2 027684208 ת.ז  דלק שויקאר מכר ללא תמורה 

משכנתאות
7161/2009/2 בשלמות 520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ משכנתה

ראשונה דרגה:

הערות
9663/2010/51 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

 תת חלקה 31
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 שלישית 43.70

בעלויות
49520/2013/71 1 / 2 5400813 ת.ז  חסון שבתאי מכר ללא תמורה

49520/2013/71 1 / 2 6482932 ת.ז  חסון לבנה מכר ללא תמורה

הערות
49520/2013/72 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ט לחוק רשות מקרקעי ישראל תש"ך - 1960.              
              

סעיף 2 א לחוק מקרקעי ישראל תש"ך - 1960.

הערות:

 תת חלקה 32
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 שלישית 43.70

בעלויות
8246/2013/1 בשלמות 038779062 ת.ז  אבו נסר מוחמד מכר ללא תמורה 

עמוד 13 מתוך 20

09/01/2018
כ"ב טבת תשע"ח

שעה: 19:51

תאריך

35815 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים
נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7074     חלקה: 39



הערות
2159/2010/45 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

 תת חלקה 33
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 שלישית 43.70

בעלויות
49509/2013/23 1 / 2 4103942 ת.ז  ליסין בן-זאב חנה מכר ללא תמורה

49509/2013/23 1 / 2 4103942 ת.ז  ליסין בן-זאב חנה מכר ללא תמורה

הערות
49509/2013/24 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ט לחוק רשות מקרקעי ישראל תש"ך - 1960.              
              

סעיף 2 א לחוק מקרקעי ישראל תש"ך - 1960.

הערות:

 תת חלקה 34
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 שלישית 43.00

בעלויות
10611/1975/1 בשלמות רשות הפתוח רישום בית משותף

 תת חלקה 35
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 שלישית 43.00

בעלויות
47567/2016/1 1 / 2 066107053 ת.ז  שור ליאור מכר 

47567/2016/1 1 / 4 031879638 ת.ז  דבן ארז מכר 

47567/2016/1 1 / 4 024890675 ת.ז  זפרן ירון ישראל מכר 

עמוד 14 מתוך 20

09/01/2018
כ"ב טבת תשע"ח

שעה: 19:51

תאריך

35815 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים
נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7074     חלקה: 39



משכנתאות
47567/2016/2 בשלמות 520029083 חברה   בנק הבינלאומי הראשון לישראל 

בע"מ
משכנתה

ראשונה דרגה:

הערות
48791/2015/36 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 יט לחוק רשות מקרקעי ישראל תש"ך-1960 הערות:

48315/2017/1 מס הכנסה תל אביב 5 הערה לפי סעיף 11(א), 12 
לפקודת המסים

מיום 16.10.17 הערות: ₪ 20,500 סכום:

 תת חלקה 36
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 שלישית 43.00

בעלויות
13773/2016/1 1 / 2 29671963 ת.ז  איטקין-שופן דלית מכר 

13773/2016/1 1 / 2 29728789 ת.ז  שופן רועי מכר 

משכנתאות
13773/2016/2 בשלמות 520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה

ראשונה דרגה:

הערות
9664/2010/39 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

 תת חלקה 37
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 רביעית 43.00

בעלויות
9664/2010/41 בשלמות 025805730 ת.ז  גודה גמאל מכר ללא תמורה 

עמוד 15 מתוך 20

09/01/2018
כ"ב טבת תשע"ח

שעה: 19:51

תאריך

35815 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים
נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7074     חלקה: 39



משכנתאות
36388/2016/1 בשלמות 520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ משכנתה

שניה דרגה:

הערות
9664/2010/42 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

 תת חלקה 38
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 רביעית 43.00

בעלויות
2159/2010/47 1 / 2 004121224 ת.ז  גרינברג רבקה מכר ללא תמורה 

2159/2010/47 1 / 2 412122 ת.ז  גרינברג רבקה מכר ללא תמורה 

הערות
2159/2010/48 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

 תת חלקה 39
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 רביעית 43.00

בעלויות
2159/2010/50 1 / 8 1018933 ת.ז  אנגלר דב מכר ללא תמורה 

2159/2010/50 1 / 8 05043497-6 ת.ז  אשכנזי רבקה שושנה מכר ללא תמורה 

2159/2010/50 1 / 6 1018933 ת.ז  אנגלר דב מכר ללא תמורה 

2159/2010/50 1 / 6 5143497 ת.ז  אשכנזי רבקה שושנה מכר ללא תמורה 

2159/2010/50 5 / 12 050434976 ת.ז  אשכנזי רבקה שושנה מכר ללא תמורה 

הערות
2159/2010/51 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

עמוד 16 מתוך 20

09/01/2018
כ"ב טבת תשע"ח

שעה: 19:51

תאריך

35815 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים
נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7074     חלקה: 39



 תת חלקה 40
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 רביעית 43.70

בעלויות
9664/2010/44 בשלמות ג/28419 ת.ז  לולו מטילדה מכר ללא תמורה 

הערות
9664/2010/45 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

 תת חלקה 41
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 רביעית 43.70

בעלויות
2159/2010/53 בשלמות 24408353 ת.ז  בנבניסטי שמעון מכר ללא תמורה 

הערות
2159/2010/54 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

 תת חלקה 42
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 רביעית 43.70

בעלויות
9664/2010/47 בשלמות 309557973 ת.ז  אוסטרצוב תמרה מכר ללא תמורה 

הערות
9664/2010/48 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

עמוד 17 מתוך 20

09/01/2018
כ"ב טבת תשע"ח

שעה: 19:51

תאריך

35815 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים
נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7074     חלקה: 39



 תת חלקה 43
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 רביעית 43.70

בעלויות
9664/2010/50 1 / 2 ד/178279 ת.ז  הירש חנה מכר ללא תמורה 

9664/2010/50 1 / 2 ד/178278 ת.ז  הירש איוון מכר ללא תמורה 

הערות
9664/2010/51 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

 תת חלקה 44
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 רביעית 43.70

בעלויות
27318/2013/1 בשלמות 038779062 ת.ז  אבו נסר מוחמד מכר 

הערות
2159/2010/57 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

 תת חלקה 45
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 רביעית 43.70

בעלויות
2159/2010/59 1 / 2 57223166 ת.ז  ברעם בועז מכר ללא תמורה 

2159/2010/59 1 / 2 058424532 ת.ז  ברעם יפעת מכר ללא תמורה 

משכנתאות
29404/2009/2 בשלמות 52-0022856 חברה   בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ משכנתה

ראשונה דרגה:

עמוד 18 מתוך 20

09/01/2018
כ"ב טבת תשע"ח

שעה: 19:51

תאריך

35815 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים
נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7074     חלקה: 39



הערות
2159/2010/60 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

 תת חלקה 46
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 רביעית 43.00

בעלויות
9664/2010/53 1 / 2 368167 ת.ז  אוליבר שרה מכר ללא תמורה 

9664/2010/53 1 / 2 003816287 ת.ז  אליבר מרדכי מרקו מכר ללא תמורה 

הערות
9664/2010/54 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

 תת חלקה 47
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 רביעית 43.00

בעלויות
20687/2014/1 1 / 2 015344179 ת.ז  רוטרו קורין מכר 

20687/2014/1 1 / 2 027322460 ת.ז  לויתן איתי מכר 

הערות
9664/2010/57 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

 תת חלקה 48
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

1/48 רביעית 43.00

בעלויות
47389/2017/1 בשלמות 034774844 ת.ז  פריש אוסנת נויה מכר 

עמוד 19 מתוך 20

09/01/2018
כ"ב טבת תשע"ח

שעה: 19:51

תאריך

35815 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים
נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7074     חלקה: 39



הערות
9664/2010/60 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:

סוף נתונים

נסח חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת מהווה מקור כל עוד הוא נשמר באופן אלקטרוני כאמור בחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א-2001

שולמה אגרה

עמוד 20 מתוך 20

09/01/2018
כ"ב טבת תשע"ח

שעה: 19:51

תאריך

35815 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים
נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום

גוש: 7074     חלקה: 39
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