
צו רישום בית משותף סוג שטר: 03/03/2013 מיום: 11339/2013 הנכס נוצר ע"י שטר:

החלק ברכוש המשותף שטח במ"ר תיאור קומה תיאור דירה

11/940 42.22 רביעית דירה

משכנתאות

מס' זיהוי סוג זיהוי בעלי המשכנתה מהות פעולה תאריך מס' שטר

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 17/02/2016 7800/2016/2

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ₪ 260,000 ראשונה

על כל הבעלים

הערות
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים 22/05/2013 26020/2013/2

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

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

הערות:

בעלויות

מס' זיהוי סוג זיהוי הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

040292864 ת.ז  ארביב יניב מכר  17/02/2016 7800/2016/1

החלק בנכס

1 / 3

מס' זיהוי סוג זיהוי הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

053092433 ת.ז  בוזין שחר מכר  17/02/2016 7800/2016/1

החלק בנכס

1 / 3

מס' זיהוי סוג זיהוי הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

040543902 ת.ז  ראובן  רועי מכר  17/02/2016 7800/2016/1

החלק בנכס

1 / 3

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 3

02/03/2016
כ"ב אדר תשע"ו

שעה: 15:51

תאריך

58046 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: רחובות

העתק רישום מפנקס בתים משותפים
גוש: 5953     חלקה: 9     תת חלקה: 41



סוג שטר:        צו רישום בית משותף מיום:     03/03/2013 11339/2013 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

2,814.00 עיריית רמלה

כתובת

אהרון בוגנים 1, רמלה

תת חלקות תקנון

82 מוסכם

תיק בית משותף שטר יוצר

69/13 11339/2013

הערות רשם המקרקעין

רישום הבית המשותף מבוסס על תשריט אחר כאמור בתקנה 54(ב)(1)
לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב - 2011.

המספרים הישנים של החלקה

5953/1

הערות
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

הועדה המקומית לתכנון 
ולבניה רמלה

הערה על אי התאמה תקנה 
29

03/03/2013 11339/2013/1001

בתנאי שטר מקורי

4354/2013/7  

ראה בקשה מיום 3.1.2013 "בחזית מערבית נמצא תחימת שטח עבור
פחי אשפה במידות של כ- 9.80*3.50 מ' ע"ח חניות מס' 10 ו- 11

מבטון. ללא היתר בניה"
"בקומת הקרקע נמצא מצבור גז. ללא היתר בניה"

(דיירי הבניין)

הערות:

      
מהות פעולה תאריך מס' שטר

הערה  03/03/2013 11339/2013/1

נכס זה הוכרז כשיכון ציבורי י.פ 6222 מיום 10.4.2011 הערות:

סוף נתונים

הרכוש המשותף

עמוד 2 מתוך 3

02/03/2016
כ"ב אדר תשע"ו

שעה: 15:51

תאריך

58046 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: רחובות

העתק רישום מפנקס בתים משותפים
גוש: 5953     חלקה: 9     תת חלקה: 41



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

שולמה אגרה

עמוד 3 מתוך 3

02/03/2016
כ"ב אדר תשע"ו

שעה: 15:51

תאריך

58046 נסח מס'
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