
החלק ברכוש המשותף שטח במ"ר תיאור קומה תיאור דירה

62/805 61.61 שלישית דירה

מבנה

1

הערות
סוג שטר תאריך ביטול שטר מבטל

רישום שוטף 09/06/2009 23337/2009/1

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

עירית תל-אביב יפו הערה לפי סעיף 11(א), (1)
(2) לפקודת המסים

12/11/2002 33289/2002/1 X

סכום

₪ 8,211

מיום 6/10/02 הערות:

על כל הבעלים X

      
מהות פעולה תאריך מס' שטר

צו עקול  29/04/2007 16575/2007/2

תיק ת 56/07 מיום 29.4.07, בפני המפקחת על רישום מקרקעין ת"א הערות:

כהן שרה על הבעלות של: 
      

בעלויות

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

759001 ת.ז  כהן חיים מכר  31/01/1964 837/1964/1

החלק בנכס

1 / 2

הערות:   תאריך שטר מקורי:31.3.64

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

759002 ת.ז  כהן שרה מכר  31/01/1964 837/1964/1

החלק בנכס

1 / 2

הערות:   תאריך שטר מקורי:31.3.64

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 5

15/04/2016
ז' ניסן תשע"ו
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תאריך

135576 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס בתים משותפים
(כולל רשומות מבוטלות)
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ה נ כ ס   מ ו ק פ א   ל ה ס ד ר



סוג שטר תאריך ביטול שטר מבטל

רישום שוטף 05/09/2012 33104/2012/1

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

"ירדנה נילמן -שרותי 
אפוטרופסות בע"מ "

צו ניהול ע"י אפוטרופוס 03/04/2008 14623/2008/1 X

תיק בימ"ש משפחה ת"א תמש 55210/07 מיום 23/1/08 הערות:

כהן שרה על הבעלות של:  X
      

סוג שטר תאריך ביטול שטר מבטל

רישום שוטף 05/09/2012 33104/2012/2

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

"שי אפוטרופוסות וטיפול 
בחסויים בע"מ

צו ניהול ע"י אפוטרופוס 22/06/2008 26135/2008/1 X

עו"ד מרגלית נח

תיק בימ"ש לענייני משפחה ת"א בשא 003749/08  תמש 55210/07
מיום 31/3/08

הערות:

כהן שרה על הבעלות של:  X
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

עו"ד מרגלית נח תיקונים שונים בהערה 05/09/2012 33104/2012/2

בתנאי שטר מקורי מהות פעולה מקורית

26135/2008/1 צו ניהול ע"י אפוטרופוס  

תיק בימ"ש לענייני משפחה ת"א בשא 003749/08  תמש 55210/07
מיום 31/3/08

הערות:

כהן שרה על הבעלות של: 
      

סוג שטר תאריך ביטול שטר מבטל

רישום שוטף 12/04/2016 16073/2016/2

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

בית משפט לעניני משפחה - 
תל-אביב והמרכז

צו מניעה  11/01/2009 1438/2009/1 X

תיק בימ"ש ת"א תמ"ש 54410/08 בשא 13629/08 מיום
4/12/08

הערות:

כהן שרה על הבעלות של:  X
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העתק רישום מפנקס בתים משותפים
(כולל רשומות מבוטלות)

גוש שומה: 6932     חלקה: 58     תת חלקה: 13
ה נ כ ס   מ ו ק פ א   ל ה ס ד ר



סוג שטר תאריך ביטול שטר מבטל

רישום שוטף 29/12/2015 52348/2015/1

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

עירית תל-אביב-יפו הערה לפי סעיף 11(א), (1)
(2) לפקודת המסים

18/07/2011 27457/2011/1 X

סכום

₪ 8,700

מיום 19/06/2011 הערות:

כהן שרה על הבעלות של:  X
      

סוג שטר תאריך ביטול שטר מבטל

רישום שוטף 29/12/2015 52348/2015/2

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

עירית תל-אביב-יפו הערה לפי סעיף 11(א), (1)
(2) לפקודת המסים

03/10/2011 37089/2011/1 X

סכום

₪ 9,155.17

מיום25/9/11 הערות:

כהן שרה על הבעלות של:  X

סוג שטר תאריך ביטול שטר מבטל

רישום שוטף 27/11/2005 42222/2005/37

סוג מקרקעין שטח במ"ר רשויות

מירי 686.95 עיריית תל אביב -יפו

גבולות

אדמת מקס בן-ציון צפון

דרך דרום

מגרש מס' 2 מזרח

אדמת י.גרזובסקי מערב

כתובת כניסה אגף מבנה

1

2

הרכוש המשותף
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מבנים מס' מקורי תת חלקות תקנון

2 18 18 מצוי

תיק בית משותף שטר יוצר

826/63 2051/1963

הערות רשם המקרקעין

תיק יוצר:1587/63 ש"י                                        
בצו רישום הבית המשותף קיימת הפניה לתקנון מצוי או תקנון מוסכם

. יש לעיין בתיק הפעולה.

סוג שטר תאריך ביטול שטר מבטל

רישום שוטף 15/08/2011 31218/2011/7

סוג מקרקעין שטח במ"ר רשויות

מירי 686.95 עיריית תל אביב -יפו

גבולות

אדמת מקס בן-ציון צפון

דרך דרום

מגרש מס' 2 מזרח

אדמת י.גרזובסקי מערב

כתובת כניסה אגף מבנה

1

2

מבנים מס' מקורי תת חלקות תקנון

2 18 18 מצוי

תיק בית משותף תיק יוצר שטר יוצר

826/63 1587/63 2051/1963

הערות רשם המקרקעין

תיק יוצר:1587/63 ש"י                                        
בצו רישום הבית המשותף קיימת הפניה לתקנון מצוי או תקנון מוסכם

. יש לעיין בתיק הפעולה.
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סוג מקרקעין שטח במ"ר רשויות

מירי 686.95 עיריית תל אביב -יפו

גבולות

אדמת מקס בן-ציון צפון

דרך דרום

מגרש מס' 2 מזרח

אדמת י.גרזובסקי מערב

כתובת כניסה אגף מבנה

1

2

מבנים מס' מקורי תת חלקות תקנון

2 18 18 מצוי

תיק בית משותף תיק יוצר שטר יוצר

826/63 1587/63 2051/1963

הערות רשם המקרקעין

תיק יוצר:1587/63 ש"י

המספרים הישנים של החלקה

ספר תל אביב (דף/ספר) 60 דף 113

סוף נתונים

הרישום בפנקסים לגבי מקרקעין לא מוסדרים, מהווה ראיה לכאורה לתוכנו
נסח מקוון זה, החתום בחתימה אלקטרונית מאושרת, לא יראו פלט נייר שלו כהעתק נאמן של הנסח

שולמה אגרה
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