
החלק ברכוש המשותף שטח במ"ר תיאור קומה תיאור דירה

4/8 21.87 דירה

סימון בתשריט

1

חכירות
מס' זיהוי סוג זיהוי שם החוכר מהות פעולה תאריך מס' שטר

4149969 ת.ז  חסן זכריה שכירות 06/09/1970 6430/1970

החלק בזכות

בשלמות

הערות:   החל מ-1.10.63

תקופה בשנים בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

49 6430/1970/0 ראשית

החלק בנכס נרשמה הגבלה בהורשה נרשמה הגבלה בהעברה

בשלמות כן כן

על כל הבעלים

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

056613318 ת.ז  מדרי יורם הערת אזהרה סעיף 126 03/05/2009 13977/2009/1

5561099 ת.ז  מדרי ניצה

על כל החוכרים

      
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

עו"ד דחבש שאול הערה על מנוי כונס נכסים 10/05/2016 19245/2016/1

עו"ד קורץ רועי

תיק בימ"ש לעניני משפחה בתל אביב, תמ"ש 3114-12-13  , מיום: 6/3/2016 הערות:

מדרי יורם על ההערה של: 

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח רישום בית משותף 24/11/1961 7153/1961

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

27/10/2016
כ"ה תשרי תשע"ז

שעה: 11:44

תאריך

261344 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס בתים משותפים
גוש: 4272     חלקה: 37     תת חלקה: 1



מדרי ניצה על ההערה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

לשכת מסלול מזונות מחוז 
מרכז

צו עקול  20/09/2016 38856/2016/1

תיק בימ''ש/הוצל''פ מס' 2000164142, הליך מס' 0000000118, מיום 19/09/2016 הערות:

מדרי יורם על ההערה של: 

שטח במ"ר רשויות

2,963.00 עיריית ראש העין

מס' מקורי תת חלקות תקנון

3 3 מצוי

תיק בית משותף תיק יוצר שטר יוצר

307/61 2995/61 7153/1961

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

27/10/2016
כ"ה תשרי תשע"ז

שעה: 11:44

תאריך

261344 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס בתים משותפים
גוש: 4272     חלקה: 37     תת חלקה: 1
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