
סוג המקרקעין שטח במ"ר רשויות

מירי 2,726.00 עיריית תל אביב -יפו

הערות רשם המקרקעין

אנגלית עד 19.2.39

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

סעידי סעדיה יפת מכר  19/02/1939 189/1939

החלק בנכס

85 / 2726

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

חסיד יפת בן ישעיהו מכר  18/12/1944 8170/1944

החלק בנכס

169 / 2726

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

כהן טובה מכר  30/07/1947 3803/1947

החלק בנכס

172 / 2726

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

280270 ת.ז  רוזנהויז זאב עודף  24/03/1957 5929/1957

החלק בנכס

23 / 2726

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

410965 ת.ז  ברדוגו הדסה מכר  06/08/1961 18499/1961

החלק בנכס

172 / 2726

תיאור הנכס
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הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

מנחם מלכה ירושה  14/12/1965 9200/1965

החלק בנכס

258 / 43616

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

482900 ת.ז  פנסו מזל ירושה  07/09/1971 10916/1971

החלק בנכס

104 / 8178

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

0482901 ת.ז  אודגן לבנה ירושה  07/09/1971 10916/1971

החלק בנכס

104 / 8178

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

482902 ת.ז  ורדי עדינה ירושה  07/09/1971 10916/1971

החלק בנכס

104 / 8178

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

4677292 ת.ז  מוסזאדה חנה מכר  03/07/1972 10740/1972

החלק בנכס

2496 / 261696

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

4677293 ת.ז  אגסי (מוסזאדה) פרוין מכר  03/07/1972 10740/1972

החלק בנכס

936 / 261696

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

4677294 ת.ז  יעקב (מוסזאדה) רחל מכר  03/07/1972 10740/1972

החלק בנכס

936 / 261696
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מס' זיהוי סוג זיהוי הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

4677295 ת.ז  זדה יחזקאל מכר  03/07/1972 10740/1972

החלק בנכס

936 / 261696

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

5137009 ת.ז  מוסזאדה דוד מכר  03/07/1972 10740/1972

החלק בנכס

936 / 261696

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

5343127 ת.ז  מוסזאדה הרצל מכר  03/07/1972 10740/1972

החלק בנכס

936 / 261696

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

מוסזאדה תמר מכר  03/07/1972 10740/1972

החלק בנכס

936 / 261696

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

מוסזאדה אסתר מכר  03/07/1972 10740/1972

החלק בנכס

936 / 261696

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

מוסזאדה אמנון מכר  03/07/1972 10740/1972

החלק בנכס

936 / 261696

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

0484370 ת.ז  בלילי (כתר) שרה ירושה  02/11/1994 42463/1994/1

החלק בנכס

169 / 8178
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מס' זיהוי סוג זיהוי הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

0484370 ת.ז  בלילי שרה צוואה  02/11/1994 42463/1994/2

החלק בנכס

169 / 8178

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

5913468 ת.ז  בעדני אלונה מכר  28/01/1996 4565/1996/1

החלק בנכס

42 / 1363

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

037618295 ת.ז  עזר בני מכר  08/06/2006 20577/2006/1

החלק בנכס

1435 / 13630

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

054187596 ת.ז  בעדני יגאל עודף  22/09/2008 39466/2008/2

החלק בנכס

10080 / 327120

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

056032212 ת.ז  בעדני יורם עודף  22/09/2008 39466/2008/2

החלק בנכס

10140 / 327120

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

009008517 ת.ז  שמעי מאיר ירושה  15/12/2008 50210/2008/1

החלק בנכס

2197 / 261696

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

032057929 ת.ז  בעדני גבריאל מכר ללא תמורה  01/06/2009 21900/2009/1

החלק בנכס

10140 / 327120
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מס' זיהוי סוג זיהוי הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

57775769 ת.ז  טל ניב מכר ללא תמורה  03/07/2012 24260/2012/1

החלק בנכס

86 / 1363

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

052544863 ת.ז  קדם יעל מכר ללא תמורה  04/03/2013 9266/2013/1

החלק בנכס

9633 / 261696

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

051214260 ת.ז  הלל זאבי עוזר תיקון טעות סופר 29/10/2013 42015/2013/1

החלק בנכס

169 / 2726

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

023600919 ת.ז  מרגוליס רוני ירושה  24/03/2014 11414/2014/1

החלק בנכס

43 / 3008

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

058057951 ת.ז  מרגוליס אילן ירושה  24/03/2014 11414/2014/1

החלק בנכס

43 / 3008

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

022154231 ת.ז  מרגוליס איתן ירושה  24/03/2014 11414/2014/1

החלק בנכס

43 / 3008

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

024407132 ת.ז  מרגוליס אדי ירושה  24/03/2014 11414/2014/1

החלק בנכס

43 / 3008
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מס' זיהוי סוג זיהוי הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

052544863 ת.ז  קדם  יעל מכר ללא תמורה  21/05/2015 21898/2015/1

החלק בנכס

4394 / 261696

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

004843702 ת.ז  עזבון המנוחה בללי שרה 
ז"ל

מכר לפי צו בית משפט 13/12/2015 50169/2015/1

החלק בנכס

338 / 4089

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

021702493 ת.ז  מורל מיכל חן מכר  05/04/2017 16210/2017/1

החלק בנכס

169 / 2726

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

075954222 ת.ז  רפתארי טוואס רישום לפי צו בית משפט 07/08/2017 34774/2017/1

החלק בנכס

84 / 10904

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

011273117 ת.ז  חפיזוב אדיק )אפרים( רישום לפי צו בית משפט 07/08/2017 34774/2017/1

החלק בנכס

84 / 10904

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

016602559 ת.ז  חפיזוב מריתה רישום לפי צו בית משפט 07/08/2017 34774/2017/1

החלק בנכס

84 / 10904

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

310372875 ת.ז  דוידוב מיכאל רישום לפי צו בית משפט 07/08/2017 34774/2017/1

החלק בנכס

63 / 10904

עמוד 6 מתוך 10

09/05/2018
כ"ד אייר תשע"ח

שעה: 15:46

תאריך

258291 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 6034     חלקה: 5



משכנתאות

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

520000225 חברה   בנק לאומי למשכנתאות 
בע"מ

משכנתה 06/07/2006 24907/2006/1

החלק בנכס סכום דרגה

1435 / 13630 ₪ 326,522 ראשונה

עזר בני על הבעלות של: 
      

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

520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ משכנתה 05/04/2017 16210/2017/2

החלק בנכס סכום דרגה

169 / 2726 ללא הגבלת סכום  ראשונה

מורל מיכל חן על הבעלות של: 

הערות
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

בית משפט הערוני תל-אביב צו הריסה  28/01/1964 101083/1964

תיק מס' 393/64 מיום 18.3.62 מס' סדורי 390 הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

בית משפט הערוני תל-אביב צו הריסה  31/01/1964 101087/1964

תיק מס' 920/62 מיום 16.4.62 על חלקי שמה אברהם               
שמור לפי מס. סדורי 410

הערות:

      
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

בית משפט הערוני תל-אביב צו הריסה  03/10/1969 101084/1969

תיק מס' 334/69,352/69 מיום 20.5.69 על חלקי צדוק שמעון       
שמור לפי מס. סדורי 586/69, 585/69

הערות:

      
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

בית משפט הערוני תל-אביב צו הריסה  14/10/1969 101085/1969

תיק מס' 191/69 מיום 20.4.69 על חלקי בעדני שמואל             
שמור לפי מס. סדורי 701/69

הערות:

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

310372891 ת.ז  דוידוב רימה רישום לפי צו בית משפט 07/08/2017 34774/2017/1

החלק בנכס

21 / 10904
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שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

בית משפט הערוני תל-אביב צו הריסה  14/10/1969 101086/1969

תיק מס' 231/69 מיום 20.4.69 על חלקי בעדני שמואל             
שמור לפי מס. סדורי 702/69

הערות:

      
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

בית משפט הערוני תל-אביב צו הריסה  14/10/1969 101087/1969

תיק מס' 250/69 מיום 4.5.69 על חלקי לוי אפרים                
שמור לפי מס. סדורי 703/69

הערות:

      
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

בית משפט הערוני תל-אביב צו הריסה  14/10/1969 101088/1969

תיק מס' 326/69 מיום 20.4.69 על חלקי בעדני שמואל             
שמור לפי מס. סדורי 704/69

הערות:

      
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

בית משפט הערוני תל-אביב צו הריסה  12/01/1975 101085/1975

תיק מס'  932/75,1040/74,725/74 מיום 8.12.74                 
על חלקי אליהו שלמה                                          

שמור לפי מס.סדורי 218/75

הערות:

      
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

בית משפט הערוני תל-אביב צו הריסה  12/01/1975 101086/1975

תיק מס' 804/74,629/74,775/74 מיום 29.10.74                  
על חלקי גלעד אהרון, אברהם ויצחק                             

שמור לפי מס. סדורי 43/75

הערות:

      
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

עמראני אליאס הערת אזהרה סעיף 126 21/03/1990 6893/1990

ברדוגו הדסה על הבעלות של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

בית המשפט לענינים 
מקומיים תל-אביב-יפו

צו הריסה  04/01/1999 802/1999

תיק בימ"ש: 19700216/1  מיום 14.12.98 הערות:

בעדני אלונה על הבעלות של: 

בעדני יגאל
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

רווח אדי הערת אזהרה סעיף 126 08/02/1999 4856/1999
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מוסזאדה חנה על הבעלות של: 

אגסי (מוסזאדה) פרוין

יעקב (מוסזאדה) רחל

מוסזאדה דוד

מוסזאדה הרצל

מוסזאדה תמר

מוסזאדה אסתר

מוסזאדה אמנון
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

רווח אדי הערת אזהרה סעיף 126 15/01/2001 1676/2001/1

מוסזאדה חנה על הבעלות של: 

אגסי (מוסזאדה) פרוין

יעקב (מוסזאדה) רחל

זדה יחזקאל

מוסזאדה דוד

מוסזאדה הרצל

מוסזאדה תמר

מוסזאדה אסתר

מוסזאדה אמנון
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

בית המשפט לענינים 
מקומיים תל-אביב-יפו

צו הריסה  08/01/2003 1102/2003/1

תיק בימ"ש 1020009825 מיום 4/12/02 הערות:

רווח אדי על ההערה של: 

רווח אדי
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

רווח אדי הערת אזהרה סעיף 126 19/12/2005 45651/2005/1

פנסו מזל על הבעלות של: 

אודגן לבנה

ורדי עדינה
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

עזר טובה הערת אזהרה סעיף 126 19/02/2007 7580/2007/1

עזר ראובן
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לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 6034     חלקה: 5



שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

עזר סיגלית

עזר פרידה

על המנעות מעשית עסקה הערות:

עזר בני על הבעלות של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

עירית תל-אביב-יפו הערה על הפקעה סעיפים 5
 ו- 7

06/05/2007 17751/2007/1

ראה ילקוט פרסומים מס'  5648 מיום 12.4.07 עמוד 2239
 בשטח של 199  מ"ר

הערות:

      
מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

053886206 ת.ז  מורל דורון הערה על צורך בהסכמה 
סעיף 128

05/04/2017 16210/2017/3

מורל מיכל חן על הבעלות של: 

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 10 מתוך 10

09/05/2018
כ"ד אייר תשע"ח

שעה: 15:46

תאריך

258291 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 6034     חלקה: 5
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