
החלק ברכוש המשותף שטח במ"ר תיאור קומה תיאור דירה

15/520 60.30 רביעית דירה

כניסה

1

משכנתאות

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

520014754 חברה   טפחות בנק משכנתאות 
לישראל בע"מ

משכנתה 22/12/2002 385     02/2

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ₪ 400,000 ראשונה

על כל הבעלים

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

520000522 חברה   בנק המזרחי המאוחד בע"מ משכנתה 16/05/2005 16673/2005/1

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ₪ 91,000 ראשונה

על כל הבעלים

הערות
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדינת ישראל הערה בדבר העברה לזרים 18/09/2017 41       7/10

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

בעלויות

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

009     5 ת.ז  ח   יצחק מכר  18/09/2017 4     2017/9

החלק בנכס

1 / 2

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

009     7 ת.ז  ח   יערה מכר  18/09/2017 4    /2017/9

החלק בנכס

1 / 2

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

09/12/2020
כ"ג כסלו תשפ"א

שעה: 17:17

תאריך

4    2 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס בתים משותפים
גוש: 94       חלקה: 3       תת חלקה: 9

rimon

rimon

rimon



שטח במ"ר רשויות

1,675.00 עיריית קריית אונו

כתובת כניסה אגף מבנה

1         קריית אונו

פ       29,31,33, קריית אונו 1,2

2         קריית אונו

3         קריית אונו

4         קריית אונו

כניסות מס' מקורי תת חלקות תקנון

5 37 38 מוסכם

שטר יוצר

17364/1983

תיקים / שטרות לנכס

סוג תיק/שטר תיק/שטר

צו תיקון בית משותף 2         

סוג תשריט

תיקון צו הרישום מיום 28/05/2017 מבוסס על תשריט אחר כאמור בתקנה 54(ב)(1) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב - 2011.

סוף נתונים

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

שולמה אגרה

הרכוש המשותף

עמוד 2 מתוך 2

09/12/2020
כ"ג כסלו תשפ"א

שעה: 17:17

תאריך

4    2 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס בתים משותפים
גוש: 4        חלקה: 3       תת חלקה: 9
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