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

513/75 10609/75 10609/1975 מוסכם 41 3,574.00 עירית תל-אביב-יפו

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

19/730 ראשונה 57.00

בעלויות
9658/2010/50 בשלמות 485348 ת.ז  כהן בנימין מכר ללא תמורה 

הערות
9658/2010/51 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

13/730 ראשונה 38.50

בעלויות
20864/2015/1 בשלמות 052562550 ת.ז  גולדין  מרים מכר 

הערות
9658/2010/57 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

19/730 ראשונה 57.00

בעלויות
23453/1994/3 1 / 2 9027905 ת.ז  בלו דורה מכר 

39551/1995 1 / 2 009027905 ת.ז  בלו דורה ירושה 
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228074 נסח מס'
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 תת חלקה 4
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

13/730 ראשונה 38.50

בעלויות
9658/2010/53 בשלמות 054199542 ת.ז  אברמוב רחל מכר ללא תמורה 

הערות
9658/2010/54 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

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

14835/2010/1 לשכת ההוצאה לפועל תל-אביב צו עקול 

תיק 01-53282-49-0 הליך 100093282 מיום 08/04/2010 הערות:

21601/2010/1 לשכת ההוצאה לפועל תל-אביב צו עקול 

תיק 01-67050-49-2 הליך 100145663ד מיום 30/05/2010 הערות:

35755/2011/1 לשכת ההוצאה לפועל תל-אביב צו עקול 

תיק מס' 01-55700-11-4 הליך 110271934ד מיום 12.9.11 הערות:

35755/2011/2 לשכת ההוצאה לפועל תל-אביב צו עקול 

תיק מס' 01-73593-11-6 הליך 110271935ד מיום 12.9.11 הערות:

35908/2011/1 לשכת ההוצאה לפועל תל-אביב צו עקול 

תיק 01-07534-80-4 הליך 110271996ד מיום 12.9.11 הערות:

35908/2011/2 לשכת ההוצאה לפועל תל-אביב צו עקול 

תיק מס' 01-05206-11-0 הליך 110272110ד מיום 12.9.11 הערות:

35908/2011/3 לשכת ההוצאה לפועל תל-אביב צו עקול 

תיק מס' 01-02072-80-0 הליך 110271946ד מיום 12.9.11 הערות:

41394/2011/1 לשכת ההוצאה לפועל תל-אביב צו עקול 

תיק מס' 01-05098-33-9 הליך 110328843ד מיום 3.11.11 הערות:

41394/2011/2 לשכת ההוצאה לפועל תל-אביב צו עקול 
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לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים
נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום
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תיק מס' 01-81108-11-1 הליך 110329940ד מיום 3.11.11 הערות:

41394/2011/3 לשכת ההוצאה לפועל תל-אביב צו עקול 

תיק מס' 01-87190-11-2 הליך 110328844ד 3.11.11 הערות:

47772/2013/1 לשכת ההוצאה לפועל תל-אביב צו עקול 

תיק 01-67050-49-2 הליך 130384087ד מיום 27/11/13 הערות:

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

19/730 ראשונה 57.00

בעלויות
10609/1975 בשלמות רשות הפתוח רישום בית משותף

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

13/730 ראשונה 38.50

בעלויות
753/2010/59 1 / 2 179549 ת.ז  נדלר אסתר מכר ללא תמורה 

41297/2011/1 1 / 2 001795491 ת.ז  נדלר אסתר מכר ללא תמורה 

הערות
753/2010/60 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

13/730 ראשונה 38.50

בעלויות
10609/1975 בשלמות רשות הפתוח רישום בית משותף
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חכירות
5143/1981/1 בשלמות חלמיש חברה ממשלתית עירונית 

לשיקום הדיור ת"א יפו בע"מ
שכירות

בשלמות חלק בנכס: 31/12/2008 תאריך סיום:

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

19/730 ראשונה 57.00

בעלויות
5904/2013/1 בשלמות 066462375 ת.ז  כ"ץ יואב שלמה מכר 

הערות
754/2010/3 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

13/730 ראשונה 38.50

בעלויות
10609/1975 בשלמות רשות הפתוח רישום בית משותף

חכירות
39610/2013/1 בשלמות 000353417 ת.ז  קורן רחל העברת שכירות

בשלמות חלק בנכס: נרשמה חכירה מהוונת 31/03/2057 תאריך סיום:

משכנתאות
39610/2013/2 בשלמות 520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ משכנתה

ראשונה דרגה:

44408/2013/1 בשלמות 520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ משכנתה

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

19/730 ראשונה 57.00

בעלויות
754/2010/5 בשלמות 01074538-8 ת.ז  אמיר בתיה מכר ללא תמורה 

הערות
754/2010/6 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

19/730 שניה 57.00

בעלויות
9659/2010/50 בשלמות 0493997 ת.ז  אברהם סופיה מכר ללא תמורה 

משכנתאות
6965/1981 בשלמות 520014754 חברה   טפחות בנק משכנתאות לישראל 

בע"מ
משכנתה

ראשונה דרגה:

הערות
9659/2010/51 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

19/730 שניה 57.00

בעלויות
9659/2010/2 1 / 2 251903 ת.ז  דוידזון משה מכר ללא תמורה 

9659/2010/2 1 / 2 58211 ת.ז  דוידזון קלרה מכר ללא תמורה 
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228074 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מרוכז מפנקס בתים משותפים
נסח זה אינו כולל את כל פרטי הרישום
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הערות
9659/2010/3 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

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

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

19/730 שניה 57.00

בעלויות
10609/1975 בשלמות רשות הפתוח רישום בית משותף

חכירות
24837/1998/1 בשלמות 001798222 ת.ז  ברכה נסים העברת שכירות בירושה

בשלמות חלק בנכס:

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

19/730 שניה 57.00

בעלויות
10609/1975 בשלמות רשות הפתוח רישום בית משותף

חכירות
6483/1976 1 / 2 ג'/58373 ת.ז  לוי נסים שכירות

6483/1976 1 / 2 א'/24159 ת.ז  לוי רחל שכירות

בשלמות חלק בנכס:

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

19/730 שניה 57.00

בעלויות
10609/1975 בשלמות רשות הפתוח רישום בית משותף
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חכירות
6484/1976 1 / 2 485494 ת.ז  רזניק משה שכירות

6484/1976 1 / 2 485495 ת.ז  רזניק בילה שכירות

בשלמות חלק בנכס:

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

19/730 שניה 57.00

בעלויות
49508/2013/35 1 / 2 א'/4603 ת.ז  בז'רנו רחמים מכר ללא תמורה

49508/2013/35 1 / 2 46504/א' ת.ז  בז'רנו תמרה מכר ללא תמורה

הערות
49508/2013/36 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 17
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

19/730 שניה 57.00

בעלויות
9659/2010/5 1 / 2 322180233 ת.ז  פופוב אירינה מכר ללא תמורה 

9659/2010/5 1 / 2 322180225 ת.ז  פופוב ארטיום מכר ללא תמורה 

משכנתאות
3302/2007/3 בשלמות 520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ משכנתה

ראשונה דרגה:

הערות
9659/2010/6 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:
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 תת חלקה 18
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

19/730 שניה 57.00

בעלויות
45940/2013/1 1 / 2 037588175 ת.ז  לוגסי אורלי מכר 

45940/2013/1 1 / 2 034280719 ת.ז  לוגסי אבי מכר 

משכנתאות
45940/2013/2 בשלמות 520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ משכנתה

ראשונה דרגה:

הערות
754/2010/9 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

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

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

19/730 שניה 57.00

בעלויות
10609/1975 בשלמות רשות הפתוח רישום בית משותף

חכירות
6488/1976 1 / 2 229750 ת.ז  לוי מנחם שכירות

6488/1976 1 / 2 997817 ת.ז  לוי נעמי שכירות

בשלמות חלק בנכס:

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

19/730 שניה 57.00

בעלויות
24244/2011/41 1 / 2 010630978 ת.ז  ברכה אברהם מכר ללא תמורה 

24244/2011/41 1 / 2 010630986 ת.ז  ברכה יצחק מכר ללא תמורה 
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הערות
24244/2011/42 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

19/730 שלישית 57.00

בעלויות
49508/2013/39 1 / 2 1047208 ת.ז  אלקלעי מרקו מכר ללא תמורה

49508/2013/39 1 / 2 א'/47209 ת.ז  אלקלעי מרי מכר ללא תמורה

הערות
49508/2013/40 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 22
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

19/730 שלישית 57.00

בעלויות
754/2010/11 1 / 2 1085307 ת.ז  בנארויה דליה מכר ללא תמורה 

754/2010/11 1 / 2 010853075 ת.ז  בנארויה דליה מכר ללא תמורה 

משכנתאות
17559/2011/1 בשלמות 520000225 חברה   בנק לאומי למשכנתאות בע"מ משכנתה

ראשונה דרגה:

הערות
754/2010/12 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

סעיף 4 י"ז. (ג) (2) לחוק מינהל מקרקעי ישראל תש"ך - 1960. הערות:
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 תת חלקה 23
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

19/730 שלישית 57.00

בעלויות
41408/2011/23 בשלמות 310814561 ת.ז  מולדז'נוב גלינה מכר ללא תמורה 

הערות
41408/2011/24 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 24
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

19/730 שלישית 57.00

בעלויות
23213/2001/2 בשלמות 10859437 ת.ז  אשר חיים מכר 

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

19/730 שלישית 57.00

בעלויות
10609/1975 בשלמות רשות הפתוח רישום בית משותף

חכירות
5147/1976 1 / 2 883726 ת.ז  פולק אמיל שכירות

5147/1976 1 / 2 432458 ת.ז  פולק סלי שכירות

בשלמות חלק בנכס:

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

19/730 שלישית 57.00

עמוד 10 מתוך 16

21/07/2015
ה' אב תשע"ה
שעה: 08:57

תאריך

228074 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: 18



בעלויות
9659/2010/8 1 / 2 55932/א' ת.ז  ניניו ניסים מכר ללא תמורה 

9659/2010/8 1 / 2 55933/א' ת.ז  ניניו ויקטוריה מכר ללא תמורה 

הערות
9659/2010/9 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

19/730 שלישית 57.00

בעלויות
4307/2010/1 1 / 2 022411581 ת.ז  רווח נפתלי מכר 

4307/2010/1 1 / 2 014928915 ת.ז  רווח גאולה מכר 

הערות
754/2010/15 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

19/730 שלישית 57.00

בעלויות
9659/2010/11 1 / 2 304638224 ת.ז  בוז'ילוב אלכסנדר מכר ללא תמורה 

9659/2010/11 1 / 2 304638273 ת.ז  בוז'ילוב ליליאנה מכר ללא תמורה 

הערות
9659/2010/12 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

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

עמוד 11 מתוך 16

21/07/2015
ה' אב תשע"ה
שעה: 08:57

תאריך

228074 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: 18



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

19/730 שלישית 57.00

בעלויות
9659/2010/14 1 / 2 323613356 ת.ז  פרבנוב ונציסלב מכר ללא תמורה 

9659/2010/14 1 / 2 323613364 ת.ז  פרבנוב קומפורט מדלנה מכר ללא תמורה 

משכנתאות
1425/2007/2 בשלמות 52-0022856 חברה   בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ משכנתה

ראשונה דרגה:

הערות
9659/2010/15 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

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

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

19/730 שלישית 57.00

בעלויות
10609/1975 בשלמות רשות הפתוח רישום בית משותף

חכירות
11287/1977/1 1 / 2 263978 ת.ז  כהן אפרים שכירות

11287/1977/1 1 / 2 197222 ת.ז  כהן זהרה שכירות

בשלמות חלק בנכס:

משכנתאות
11287/1977/2 בשלמות 520022856 חברה   בנק לפתוח ולמשכנתאות לישראל 

בע"מ
משכנתה

ראשונה דרגה:

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

19/730 רביעית 57.00

עמוד 12 מתוך 16

21/07/2015
ה' אב תשע"ה
שעה: 08:57

תאריך

228074 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: 18



בעלויות
24442/1996/1 1 / 2 997963 ת.ז  כהן יצחק מכר 

24442/1996/1 1 / 2 997964 ת.ז  כהן סרינה מכר 

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

19/730 רביעית 57.00

בעלויות
41408/2011/47 בשלמות 040344574 ת.ז  קרטס חן שרה מכר ללא תמורה 

משכנתאות
42018/2009/2 בשלמות 520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ משכנתה

ראשונה דרגה:

הערות
41408/2011/48 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 33
החלק ברכוש המשותף תיאור קומה שטח במ"ר

19/730 רביעית 57.00

בעלויות
44584/2012/59 1 / 2 051781557 ת.ז  כפן גדעון מרדכי מכר ללא תמורה 

44584/2012/59 1 / 2 028891729 ת.ז  מרוק כפן ענת מכר ללא תמורה 

משכנתאות
47845/2009/2 בשלמות 520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ משכנתה

ראשונה דרגה:

הערות
9991/2010/1 כהן דוד הערת אזהרה סעיף 126

מרוק-כהן גאולה

עמוד 13 מתוך 16

21/07/2015
ה' אב תשע"ה
שעה: 08:57

תאריך

228074 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: 18



בגין הימנעות מעשיית עיסקה הערות:

44584/2012/60 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

19/730 רביעית 57.00

בעלויות
754/2010/17 1 / 2 00997976-6 ת.ז  ארגז דבורה מכר ללא תמורה 

754/2010/17 1 / 2 00259057-8 ת.ז  פרנקו נורית מכר ללא תמורה 

הערות
754/2010/18 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

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

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

19/730 רביעית 57.00

בעלויות
4224/2013/1 1 / 4 004815114 ת.ז  קפלן פרידה ירושה 

4224/2013/1 1 / 4 051196178 ת.ז  אנגל זהבה ירושה 

4224/2013/2 1 / 4 004815114 ת.ז  קפלן פרידה ירושה 

4224/2013/2 1 / 4 051196178 ת.ז  אנגל זהבה ירושה 

הערות
9659/2010/18 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

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

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

19/730 רביעית 57.00

עמוד 14 מתוך 16

21/07/2015
ה' אב תשע"ה
שעה: 08:57

תאריך

228074 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: 18



בעלויות
9659/2010/20 בשלמות 057490229 ת.ז  גורן דורית מכר ללא תמורה 

משכנתאות
14926/1998/2 בשלמות 520000225 חברה   בנק לאומי למשכנתאות בע"מ משכנתה

ראשונה דרגה:

הערות
9659/2010/21 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

19/730 רביעית 57.00

בעלויות
754/2010/20 בשלמות 05133210 ת.ז  אהרון אביבה מכר ללא תמורה 

הערות
754/2010/21 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

19/730 רביעית 57.00

בעלויות
9659/2010/23 1 / 2 034568865 ת.ז  שביטה פאדי מכר ללא תמורה 

9659/2010/23 1 / 2 318153657 ת.ז  נאדו ג'נבייב מכר ללא תמורה 

הערות
9659/2010/24 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

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

עמוד 15 מתוך 16

21/07/2015
ה' אב תשע"ה
שעה: 08:57

תאריך

228074 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: 18



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

19/730 רביעית 57.00

בעלויות
9659/2010/26 1 / 2 א'/73963 ת.ז  עזראל אנרי מכר ללא תמורה 

9659/2010/26 1 / 2 א'/73964 ת.ז  עזראל אסתר מכר ללא תמורה 

הערות
9659/2010/27 מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים

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

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

19/730 רביעית 57.00

בעלויות
49508/2013/47 1 / 4 421124 ת.ז  לוי ז'ק מכר ללא תמורה

49508/2013/47 3 / 4 421124 ת.ז  לוי ז'ק מכר ללא תמורה

הערות
49508/2013/48 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:

סוף נתונים

נסח מקוון זה, החתום בחתימה אלקטרונית מאושרת, לא יראו פלט נייר שלו כהעתק נאמן של הנסח

שולמה אגרה

עמוד 16 מתוך 16

21/07/2015
ה' אב תשע"ה
שעה: 08:57

תאריך

228074 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: 18
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