
פרצלציה רצונית סוג שטר: 20/10/2013 מיום: 37966/2013 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

859.00 עיריית ראש העין

המספרים הישנים של החלקה

5480/5

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

512241985 חברה   חברה ליזום במקרקעין 
מיסודה של סי.פי.אם בע"מ

שכירות 15/08/2019 40201/2019/1

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום תקופה בשנים בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

25/11/2062 49 40201/2019/1 ראשית

החלק בנכס

בשלמות קיימת הגבלה בירושה קיימת הגבלה בהעברה חכירה מהוונת

על כל הבעלים

משכנתאות

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 15/08/2019 40201/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

022983613 ת.ז  לבנון ארז

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ₪ 65,705,850 ראשונה

ואחרים לפי רשימה מצורפת לשטר זה הערות:

על כל החוכרים

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח פיצול  20/10/2013 37966/2013/37

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:29

תאריך

207279 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 14



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

22983613 ת.ז  לבנון ארז הערת אזהרה סעיף 126 15/08/2019 40201/2019/3

37074341 ת.ז  דניאל אופיר

300054137 ת.ז  קרקו ליטל

הסכם מיום 17.02.2015 הערות:

על כל החוכרים

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 2 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:29

תאריך

207279 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 14



פרצלציה רצונית סוג שטר: 20/10/2013 מיום: 37966/2013 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

667.00 עיריית ראש העין

המספרים הישנים של החלקה

5480/5

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

512241985 חברה   חברה ליזום במקרקעין 
מיסודה של סי.פי.אם בע"מ

שכירות 15/08/2019 40201/2019/1

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום תקופה בשנים בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

25/11/2062 49 40201/2019/1 ראשית

החלק בנכס

בשלמות קיימת הגבלה בירושה קיימת הגבלה בהעברה חכירה מהוונת

על כל הבעלים

משכנתאות

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 15/08/2019 40201/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

022983613 ת.ז  לבנון ארז

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ₪ 65,705,850 ראשונה

ואחרים  לפי רשימה מצורפת  לשטר הערות:

על כל החוכרים

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח פיצול  20/10/2013 37966/2013/37

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:29

תאריך

207281 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 15



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

24659088 ת.ז  לוי אבשלום הערת אזהרה סעיף 126 15/08/2019 40201/2019/4

32957342 ת.ז  לוי דנית

34185082 ת.ז  צפר גלית

24379471 ת.ז  צפר איתן

הסכם מיום 29.12.2014 הערות:

על כל החוכרים

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 2 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:29

תאריך

207281 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 15



פרצלציה רצונית סוג שטר: 20/10/2013 מיום: 37966/2013 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

801.00 עיריית ראש העין

המספרים הישנים של החלקה

5480/5

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

512241985 חברה   חברה ליזום במקרקעין 
מיסודה של סי.פי.אם בע"מ

שכירות 15/08/2019 40201/2019/1

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום תקופה בשנים בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

25/11/2062 49 40201/2019/1 ראשית

החלק בנכס

בשלמות קיימת הגבלה בירושה קיימת הגבלה בהעברה חכירה מהוונת

על כל הבעלים

משכנתאות

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 15/08/2019 40201/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

022983613 ת.ז  לבנון ארז

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ₪ 65,705,850 ראשונה

ואחרים  לפי רשימה מצורפת  לשטר הערות:

על כל החוכרים

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח פיצול  20/10/2013 37966/2013/37

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:30

תאריך

207282 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 18



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

54562269 ת.ז  יהודה אילה הערת אזהרה סעיף 126 15/08/2019 40201/2019/25

024249385 ת.ז  גובאני רונן

25359522 ת.ז  לוי גובאני אירית

הסכם מיום - 17.02.2015 הערות:

על כל החוכרים

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 2 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:30

תאריך

207282 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 18



פרצלציה רצונית סוג שטר: 20/10/2013 מיום: 37966/2013 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

584.00 עיריית ראש העין

המספרים הישנים של החלקה

5480/5

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

512241985 חברה   חברה ליזום במקרקעין 
מיסודה של סי.פי.אם בע"מ

שכירות 15/08/2019 40201/2019/1

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום תקופה בשנים בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

25/11/2062 49 40201/2019/1 ראשית

החלק בנכס

בשלמות קיימת הגבלה בירושה קיימת הגבלה בהעברה חכירה מהוונת

על כל הבעלים

משכנתאות

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 15/08/2019 40201/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

022983613 ת.ז  לבנון ארז

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ₪ 65,705,850 ראשונה

ואחרים  לפי רשימה מצורפת  לשטר הערות:

על כל החוכרים

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח פיצול  20/10/2013 37966/2013/37

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:30

תאריך

207284 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 19



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

31582489 ת.ז  שחם דורון הערת אזהרה סעיף 126 15/08/2019 40201/2019/5

38597621 ת.ז  אברגל מאיה

31910052 ת.ז  אברגל יאיר

31579980 ת.ז  שחם שירה

51160141 ת.ז  שחם עופרה

הסכם מיום    29.12.2014 הערות:

על כל החוכרים

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 2 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:30

תאריך

207284 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 19



פרצלציה רצונית סוג שטר: 20/10/2013 מיום: 37966/2013 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

621.00 עיריית ראש העין

המספרים הישנים של החלקה

5480/5

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

512241985 חברה   חברה ליזום במקרקעין 
מיסודה של סי.פי.אם בע"מ

שכירות 15/08/2019 40201/2019/1

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום תקופה בשנים בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

25/11/2062 49 40201/2019/1 ראשית

החלק בנכס

בשלמות קיימת הגבלה בירושה קיימת הגבלה בהעברה חכירה מהוונת

על כל הבעלים

משכנתאות

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 15/08/2019 40201/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

022983613 ת.ז  לבנון ארז

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ₪ 65,705,850 ראשונה

ואחרים  לפי רשימה מצורפת  לשטר הערות:

על כל החוכרים

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח פיצול  20/10/2013 37966/2013/37

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:31

תאריך

207289 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 21



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

34090423 ת.ז  בן עמי אורלי הערת אזהרה סעיף 126 15/08/2019 40201/2019/6

37598299 ת.ז  בן עמי דוד

36501666 ת.ז  פרישתא אסנת

40779282 ת.ז  פרישתא איוב יואב חיים

הסכם מיום 29.12.2014 הערות:

על כל החוכרים

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 2 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:31

תאריך

207289 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 21



פרצלציה רצונית סוג שטר: 20/10/2013 מיום: 37966/2013 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

576.00 עיריית ראש העין

המספרים הישנים של החלקה

5480/5

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

512241985 חברה   חברה ליזום במקרקעין 
מיסודה של סי.פי.אם בע"מ

שכירות 15/08/2019 40201/2019/1

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום תקופה בשנים בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

25/11/2062 49 40201/2019/1 ראשית

החלק בנכס

בשלמות קיימת הגבלה בירושה קיימת הגבלה בהעברה חכירה מהוונת

על כל הבעלים

משכנתאות

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 15/08/2019 40201/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

022983613 ת.ז  לבנון ארז

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ₪ 65,705,850 ראשונה

ואחרים  לפי רשימה מצורפת  לשטר הערות:

על כל החוכרים

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח פיצול  20/10/2013 37966/2013/37

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:31

תאריך

207291 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 22



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

25084823 ת.ז  סטאל רואי הערת אזהרה סעיף 126 15/08/2019 40201/2019/26

27175355 ת.ז  סטאל יפעת

301449005 ת.ז  שלום עדי מרים

40815276 ת.ז  שלום כפיר

הסכם מיום 29.12.2014  הערות:

על כל החוכרים

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 2 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:31

תאריך

207291 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 22



פרצלציה רצונית סוג שטר: 20/10/2013 מיום: 37966/2013 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

582.00 עיריית ראש העין

המספרים הישנים של החלקה

5480/5

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

512241985 חברה   חברה ליזום במקרקעין 
מיסודה של סי.פי.אם בע"מ

שכירות 15/08/2019 40201/2019/1

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום תקופה בשנים בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

25/11/2062 49 40201/2019/1 ראשית

החלק בנכס

בשלמות קיימת הגבלה בירושה קיימת הגבלה בהעברה חכירה מהוונת

על כל הבעלים

משכנתאות

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 15/08/2019 40201/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

022983613 ת.ז  לבנון ארז

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ₪ 65,705,850 ראשונה

ואחרים  לפי רשימה מצורפת  לשטר הערות:

על כל החוכרים

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח פיצול  20/10/2013 37966/2013/37

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:31

תאריך

207295 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 23



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

33403866 ת.ז  צחי מתניה הערת אזהרה סעיף 126 15/08/2019 40201/2019/7

33676677 ת.ז  צחי שירה

56053366 ת.ז  כדורי יגאל

59743823 ת.ז  כדורי עפרה

הסכם מיום 29.12.2014 הערות:

על כל החוכרים

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 2 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:31

תאריך

207295 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 23



פרצלציה רצונית סוג שטר: 20/10/2013 מיום: 37966/2013 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

582.00 עיריית ראש העין

המספרים הישנים של החלקה

5480/5

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

512241985 חברה   חברה ליזום במקרקעין 
מיסודה של סי.פי.אם בע"מ

שכירות 15/08/2019 40201/2019/1

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום תקופה בשנים בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

25/11/2062 49 40201/2019/1 ראשית

החלק בנכס

בשלמות קיימת הגבלה בירושה קיימת הגבלה בהעברה חכירה מהוונת

על כל הבעלים

משכנתאות

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 15/08/2019 40201/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

22983613 ת.ז  לבנון ארז

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ₪ 65,705,850 ראשונה

ואחרים  לפי רשימה מצורפת  לשטר הערות:

על כל החוכרים

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח פיצול  20/10/2013 37966/2013/37

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:32

תאריך

207296 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 24



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

37361938 ת.ז  מרקו שתיוי חופי הערת אזהרה סעיף 126 15/08/2019 40201/2019/8

37583507 ת.ז  כהן מירב

הסכם מיום 29.12.2014 הערות:

על כל החוכרים

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 2 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:32

תאריך

207296 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 24



פרצלציה רצונית סוג שטר: 20/10/2013 מיום: 37966/2013 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

582.00 עיריית ראש העין

המספרים הישנים של החלקה

5480/5

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

512241985 חברה   חברה ליזום במקרקעין 
מיסודה של סי.פי.אם בע"מ

שכירות 15/08/2019 40201/2019/1

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום תקופה בשנים בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

25/11/2062 49 40201/2019/1 ראשית

החלק בנכס

בשלמות קיימת הגבלה בירושה קיימת הגבלה בהעברה חכירה מהוונת

על כל הבעלים

משכנתאות

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 15/08/2019 40201/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

22983613 ת.ז  לבנון ארז

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ₪ 65,705,850 ראשונה

ואחרים  לפי רשימה מצורפת  לשטר הערות:

על כל החוכרים

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח פיצול  20/10/2013 37966/2013/37

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:32

תאריך

207297 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 32



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

28094993 ת.ז  תג'ר אסנת הערת אזהרה סעיף 126 15/08/2019 40201/2019/9

311004386 ת.ז  טראב ויקטור חיים

15533706 ת.ז  טראב רינת

הסכם מיום 29.12.2014 ו- 17.02.2015 הערות:

על כל החוכרים

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 2 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:32

תאריך

207297 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 32



פרצלציה רצונית סוג שטר: 20/10/2013 מיום: 37966/2013 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

624.00 עיריית ראש העין

המספרים הישנים של החלקה

5480/5

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

512241985 חברה   חברה ליזום במקרקעין 
מיסודה של סי.פי.אם בע"מ

שכירות 15/08/2019 40201/2019/1

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום תקופה בשנים בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

25/11/2062 49 40201/2019/1 ראשית

החלק בנכס

בשלמות קיימת הגבלה בירושה קיימת הגבלה בהעברה חכירה מהוונת

על כל הבעלים

משכנתאות

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 15/08/2019 40201/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

22983613 ת.ז  לבנון ארז

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ₪ 65,705,850 ראשונה

ואחרים  לפי רשימה מצורפת  לשטר הערות:

על כל החוכרים

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח פיצול  20/10/2013 37966/2013/37

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:32

תאריך

207298 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 49



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

31411614 ת.ז  טל יניב הערת אזהרה סעיף 126 15/08/2019 40201/2019/10

56391733 ת.ז  בן דוד ארנן

23634322 ת.ז  יוגב גורן מיכל

הסכם מיום 29.12.2014 ו- 17.02.2015 הערות:

על כל החוכרים

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 2 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:32

תאריך

207298 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 49



פרצלציה רצונית סוג שטר: 20/10/2013 מיום: 37966/2013 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

618.00 עיריית ראש העין

המספרים הישנים של החלקה

5480/5

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

512241985 חברה   חברה ליזום במקרקעין 
מיסודה של סי.פי.אם בע"מ

שכירות 15/08/2019 40201/2019/1

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום תקופה בשנים בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

25/11/2062 49 40201/2019/1 ראשית

החלק בנכס

בשלמות קיימת הגבלה בירושה קיימת הגבלה בהעברה חכירה מהוונת

על כל הבעלים

משכנתאות

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 15/08/2019 40201/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

22983613 ת.ז  לבנון ארז

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ₪ 65,705,850 ראשונה

ואחרים  לפי רשימה מצורפת  לשטר הערות:

על כל החוכרים

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח פיצול  20/10/2013 37966/2013/37

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:33

תאריך

207299 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 50



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

71461743 ת.ז  משיח אליהו הערת אזהרה סעיף 126 15/08/2019 40201/2019/11

73845844 ת.ז  משיח חדוה

64600273 ת.ז  זמיר יצחק

53544136 ת.ז  זמיר יפה

הסכם מיום 29.12.2014 הערות:

על כל החוכרים

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 2 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:33

תאריך

207299 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 50



פרצלציה רצונית סוג שטר: 20/10/2013 מיום: 37966/2013 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

619.00 עיריית ראש העין

המספרים הישנים של החלקה

5480/5

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

512241985 חברה   חברה ליזום במקרקעין 
מיסודה של סי.פי.אם בע"מ

שכירות 15/08/2019 40201/2019/1

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום תקופה בשנים בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

25/11/2062 49 40201/2019/1 ראשית

החלק בנכס

בשלמות קיימת הגבלה בירושה קיימת הגבלה בהעברה חכירה מהוונת

על כל הבעלים

משכנתאות

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 15/08/2019 40201/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

22983613 ת.ז  לבנון ארז

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ללא הגבלת סכום  ראשונה

ואחרים  לפי רשימה מצורפת  לשטר הערות:

על כל החוכרים

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח פיצול  20/10/2013 37966/2013/37

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:33

תאריך

207301 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 51



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

200887214 ת.ז  אביבי טל הערת אזהרה סעיף 126 15/08/2019 40201/2019/12

303042048 ת.ז  אביבי אביאל

54676309 ת.ז  דאבי אורנה

54329669 ת.ז  דאבי שאול

הסכם מיום29.12.2014 הערות:

על כל החוכרים

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 2 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:33

תאריך

207301 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 51



פרצלציה רצונית סוג שטר: 20/10/2013 מיום: 37966/2013 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

619.00 עיריית ראש העין

המספרים הישנים של החלקה

5480/5

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

512241985 חברה   חברה ליזום במקרקעין 
מיסודה של סי.פי.אם בע"מ

שכירות 15/08/2019 40201/2019/1

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום תקופה בשנים בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

25/11/2062 49 40201/2019/1 ראשית

החלק בנכס

בשלמות קיימת הגבלה בירושה קיימת הגבלה בהעברה חכירה מהוונת

על כל הבעלים

משכנתאות

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 15/08/2019 40201/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

22983613 ת.ז  לבנון ארז

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ₪ 65,705,850 ראשונה

ואחרים  לפי רשימה מצורפת  לשטר הערות:

על כל החוכרים

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח פיצול  20/10/2013 37966/2013/37

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:34

תאריך

207303 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 52



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

22982623 ת.ז  מזרחי חלי הערת אזהרה סעיף 126 15/08/2019 40201/2019/13

59649798 ת.ז  מזרחי יורם

22382527 ת.ז  מילוא-בנוביץ סיגל

59274399 ת.ז  מילוא-בנוביץ ארז

הסכם מיום 29.12.2014 הערות:

על כל החוכרים

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 2 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:34

תאריך

207303 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 52



פרצלציה רצונית סוג שטר: 20/10/2013 מיום: 37966/2013 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

582.00 עיריית ראש העין

המספרים הישנים של החלקה

5480/5

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

512241985 חברה   חברה ליזום במקרקעין 
מיסודה של סי.פי.אם בע"מ

שכירות 15/08/2019 40201/2019/1

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום תקופה בשנים בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

25/11/2062 49 40201/2019/1 ראשית

החלק בנכס

בשלמות קיימת הגבלה בירושה קיימת הגבלה בהעברה חכירה מהוונת

על כל הבעלים

משכנתאות

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 15/08/2019 40201/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

512241985 חברה   חברה ליזום במקרקעין 
מיסודה של סי.פי.אם בע"מ

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ₪ 65,705,850 ראשונה

ואחרים  לפי רשימה מצורפת  לשטר הערות:

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח פיצול  20/10/2013 37966/2013/37

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:35

תאריך

207305 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 53



על כל החוכרים

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

03419488 ת.ז  מילה מרים הערת אזהרה סעיף 126 15/08/2019 40201/2019/14

39271846 ת.ז  דניאל דנה

21359658 ת.ז  דניאל שלומי

הסכם מיום 29.12.2014 הערות:

על כל החוכרים

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 2 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:35

תאריך

207305 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 53



פרצלציה רצונית סוג שטר: 20/10/2013 מיום: 37966/2013 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

582.00 עיריית ראש העין

המספרים הישנים של החלקה

5480/5

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

512241985 חברה   חברה ליזום במקרקעין 
מיסודה של סי.פי.אם בע"מ

שכירות 15/08/2019 40201/2019/1

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום תקופה בשנים בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

25/11/2062 49 40201/2019/1 ראשית

החלק בנכס

בשלמות קיימת הגבלה בירושה קיימת הגבלה בהעברה חכירה מהוונת

על כל הבעלים

משכנתאות

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 15/08/2019 40201/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

22983613 ת.ז  לבנון ארז

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ₪ 65,705,850 ראשונה

ואחרים  לפי רשימה מצורפת  לשטר הערות:

על כל החוכרים

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח פיצול  20/10/2013 37966/2013/37

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:35

תאריך

207306 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 54



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

54330832 ת.ז  מלק שושנה הערת אזהרה סעיף 126 15/08/2019 40201/2019/15

68287291 ת.ז  מלק יחיאל

24551004 ת.ז  קינן ליאור

הסכם מיום 29.12.2014 הערות:

על כל החוכרים

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 2 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:35

תאריך

207306 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 54



פרצלציה רצונית סוג שטר: 20/10/2013 מיום: 37966/2013 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

620.00 עיריית ראש העין

המספרים הישנים של החלקה

5480/5

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

512241985 חברה   חברה ליזום במקרקעין 
מיסודה של סי.פי.אם בע"מ

שכירות 15/08/2019 40201/2019/1

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום תקופה בשנים בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

25/11/2062 49 40201/2019/1 ראשית

החלק בנכס

בשלמות קיימת הגבלה בירושה קיימת הגבלה בהעברה חכירה מהוונת

על כל הבעלים

משכנתאות

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 15/08/2019 40201/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

22983613 ת.ז  לבנון ארז

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ₪ 65,705,850 ראשונה

ואחרים  לפי רשימה מצורפת  לשטר הערות:

על כל החוכרים

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח פיצול  20/10/2013 37966/2013/37

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:48

תאריך

207355 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 55



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

029328325 ת.ז  תמר בנימין הערת אזהרה סעיף 126 15/08/2019 40201/2019/16

27459353 ת.ז  תמר שלומית

36240497 ת.ז  ברק דן חיים

33499930 ת.ז  ברק קרן

הסכם מיום 29.12.2014 ו- 17.02.2015 הערות:

על כל החוכרים

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 2 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:48

תאריך

207355 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 55



פרצלציה רצונית סוג שטר: 20/10/2013 מיום: 37966/2013 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

621.00 עיריית ראש העין

המספרים הישנים של החלקה

5480/5

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

512241985 חברה   חברה ליזום במקרקעין 
מיסודה של סי.פי.אם בע"מ

שכירות 15/08/2019 40201/2019/1

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום תקופה בשנים בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

25/11/2062 49 40201/2019/1 ראשית

החלק בנכס

בשלמות קיימת הגבלה בירושה קיימת הגבלה בהעברה חכירה מהוונת

על כל הבעלים

משכנתאות

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 15/08/2019 40201/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

22983613 ת.ז  לבנון ארז

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ₪ 65,705,850 ראשונה

ואחרים  לפי רשימה מצורפת  לשטר הערות:

על כל החוכרים

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח פיצול  20/10/2013 37966/2013/37

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:38

תאריך

207317 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 56



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

33549437 ת.ז  שמואלי אלון הערת אזהרה סעיף 126 15/08/2019 40201/2019/17

034228486 ת.ז  שמואלי גליה

28141943 ת.ז  חרוש איל

28725406 ת.ז  מזורסקי חרוש גלית

הסכם מיום 29.12.2014   הערות:

על כל החוכרים

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 2 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:38

תאריך

207317 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 56



פרצלציה רצונית סוג שטר: 20/10/2013 מיום: 37966/2013 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

576.00 עיריית ראש העין

המספרים הישנים של החלקה

5480/5

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

512241985 חברה   חברה ליזום במקרקעין 
מיסודה של סי.פי.אם בע"מ

שכירות 15/08/2019 40201/2019/1

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום תקופה בשנים בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

25/11/2062 49 40201/2019/1 ראשית

החלק בנכס

בשלמות קיימת הגבלה בירושה קיימת הגבלה בהעברה חכירה מהוונת

על כל הבעלים

משכנתאות

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 15/08/2019 40201/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

22983613 ת.ז  לבנון ארז

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ₪ 65,705,850 ראשונה

ואחרים  לפי רשימה מצורפת  לשטר הערות:

על כל החוכרים

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח פיצול  20/10/2013 37966/2013/37

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:38

תאריך

207320 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 119



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

27220177 ת.ז  אורן ליאת הערת אזהרה סעיף 126 15/08/2019 40201/2019/18

38409520 ת.ז  כהן יניב

32844565 ת.ז  כהן ליאת

הסכם מיום 29.12.2014  הערות:

על כל החוכרים

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 2 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:38

תאריך

207320 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 119



פרצלציה רצונית סוג שטר: 20/10/2013 מיום: 37966/2013 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

577.00 עיריית ראש העין

המספרים הישנים של החלקה

5480/5

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

512241985 חברה   חברה ליזום במקרקעין 
מיסודה של סי.פי.אם בע"מ

שכירות 15/08/2019 40201/2019/1

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום תקופה בשנים בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

25/11/2062 49 40201/2019/1 ראשית

החלק בנכס

בשלמות קיימת הגבלה בירושה קיימת הגבלה בהעברה חכירה מהוונת

על כל הבעלים

משכנתאות

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 15/08/2019 40201/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

22983613 ת.ז  לבנון ארז

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ₪ 65,705,850 ראשונה

ואחרים  לפי רשימה מצורפת  לשטר הערות:

על כל החוכרים

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח פיצול  20/10/2013 37966/2013/37

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:38

תאריך

207323 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 120



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

40705097 ת.ז  לוין דנה הערת אזהרה סעיף 126 15/08/2019 40201/2019/19

29505740 ת.ז  לוין דרור

29357407 ת.ז  ביטון משה

32401721 ת.ז  ביטון מיכל שושנה

הסכם מיום 29.12.2014  הערות:

על כל החוכרים

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 2 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:38

תאריך

207323 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 120



פרצלציה רצונית סוג שטר: 20/10/2013 מיום: 37966/2013 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

577.00 עיריית ראש העין

המספרים הישנים של החלקה

5480/5

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

512241985 חברה   חברה ליזום במקרקעין 
מיסודה של סי.פי.אם בע"מ

שכירות 15/08/2019 40201/2019/1

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום תקופה בשנים בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

25/11/2062 49 40201/2019/1 ראשית

החלק בנכס

בשלמות קיימת הגבלה בירושה קיימת הגבלה בהעברה חכירה מהוונת

על כל הבעלים

משכנתאות

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 15/08/2019 40201/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

22983613 ת.ז  לבנון ארז

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ₪ 65,705,850 ראשונה

ואחרים  לפי רשימה מצורפת  לשטר הערות:

על כל החוכרים

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח פיצול  20/10/2013 37966/2013/37

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:39

תאריך

207326 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 121



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

35726785 ת.ז  רודרמן שיקו-משה הערת אזהרה סעיף 126 15/08/2019 40201/2019/20

40464158 ת.ז  רודרמן לילך

49822380 ת.ז  בן אהרון והב יערה סלעית

60405909 ת.ז  והב ירון

הסכם מיום 29.12.2014 הערות:

על כל החוכרים

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 2 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:39

תאריך

207326 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 121



פרצלציה רצונית סוג שטר: 20/10/2013 מיום: 37966/2013 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

710.00 עיריית ראש העין

המספרים הישנים של החלקה

5480/5

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

512241985 חברה   חברה ליזום במקרקעין 
מיסודה של סי.פי.אם בע"מ

שכירות 15/08/2019 40201/2019/1

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום תקופה בשנים בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

25/11/2062 49 40201/2019/1 ראשית

החלק בנכס

בשלמות קיימת הגבלה בירושה קיימת הגבלה בהעברה חכירה מהוונת

על כל הבעלים

משכנתאות

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 15/08/2019 40201/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

22983613 ת.ז  לבנון ארז

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ₪ 65,705,850 ראשונה

ואחרים  לפי רשימה מצורפת  לשטר הערות:

על כל החוכרים

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח פיצול  20/10/2013 37966/2013/37

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:40

תאריך

207328 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 122



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

28805307 ת.ז  נגר אהוד הערת אזהרה סעיף 126 15/08/2019 40201/2019/21

28933042 ת.ז  נגר לימור

39074281 ת.ז  לרון ליאת

32934812 ת.ז  לרון רן

הסכם מיום 29.12.2014  הערות:

על כל החוכרים

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 2 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:40

תאריך

207328 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 122



פרצלציה רצונית סוג שטר: 20/10/2013 מיום: 37966/2013 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

578.00 עיריית ראש העין

המספרים הישנים של החלקה

5480/5

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

512241985 חברה   חברה ליזום במקרקעין 
מיסודה של סי.פי.אם בע"מ

שכירות 15/08/2019 40201/2019/1

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום תקופה בשנים בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

25/11/2062 49 40201/2019/1 ראשית

החלק בנכס

בשלמות קיימת הגבלה בירושה קיימת הגבלה בהעברה חכירה מהוונת

על כל הבעלים

משכנתאות

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 15/08/2019 40201/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

22983613 ת.ז  לבנון ארז

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ₪ 65,705,850 ראשונה

ואחרים  לפי רשימה מצורפת  לשטר הערות:

על כל החוכרים

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח פיצול  20/10/2013 37966/2013/37

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:40

תאריך

207332 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 123



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

23722788 ת.ז  להב דותן הערת אזהרה סעיף 126 15/08/2019 40201/2019/22

23697790 ת.ז  להב-צח נאוה

55356059 ת.ז  אשול שמואל

55372056 ת.ז  אשול נחמה

הסכם מיום 29.12.2014  הערות:

על כל החוכרים

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 2 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:40

תאריך

207332 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 123



פרצלציה רצונית סוג שטר: 20/10/2013 מיום: 37966/2013 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

578.00 עיריית ראש העין

המספרים הישנים של החלקה

5480/5

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

512241985 חברה   חברה ליזום במקרקעין 
מיסודה של סי.פי.אם בע"מ

שכירות 15/08/2019 40201/2019/1

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום תקופה בשנים בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

25/11/2062 49 40201/2019/1 ראשית

החלק בנכס

בשלמות קיימת הגבלה בירושה קיימת הגבלה בהעברה חכירה מהוונת

על כל הבעלים

משכנתאות

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 15/08/2019 40201/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

22983613 ת.ז  לבנון ארז

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ₪ 65,705,850 ראשונה

ואחרים  לפי רשימה מצורפת  לשטר הערות:

על כל החוכרים

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח פיצול  20/10/2013 37966/2013/37

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:41

תאריך

207333 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 127



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

58742016 ת.ז  ינוביץ ישראל הערת אזהרה סעיף 126 15/08/2019 40201/2019/23

58800210 ת.ז  ינוביץ אירית

307609339 ת.ז  בן נפתלי שמיר

הסכם מיום 29.12.2014  הערות:

על כל החוכרים

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 2 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:41

תאריך

207333 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 127



פרצלציה רצונית סוג שטר: 20/10/2013 מיום: 37966/2013 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

741.00 עיריית ראש העין

המספרים הישנים של החלקה

5480/5

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

512241985 חברה   חברה ליזום במקרקעין 
מיסודה של סי.פי.אם בע"מ

שכירות 15/08/2019 40201/2019/1

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום תקופה בשנים בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

25/11/2062 49 40201/2019/1 ראשית

החלק בנכס

בשלמות קיימת הגבלה בירושה קיימת הגבלה בהעברה חכירה מהוונת

על כל הבעלים

משכנתאות

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 15/08/2019 40201/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

512241985 חברה   חברה ליזום במקרקעין 
מיסודה של סי.פי.אם בע"מ

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ₪ 65,705,850 ראשונה

ואחרים  לפי רשימה מצורפת  לשטר הערות:

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח פיצול  20/10/2013 37966/2013/37

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:41

תאריך

207335 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 128



על כל החוכרים

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

53087490 ת.ז  מלצמן עדי הערת אזהרה סעיף 126 15/08/2019 40201/2019/24

52670791 ת.ז  מלצמן תומר

22514046 ת.ז  לוי ישי

28505121 ת.ז  לוי טלי

הסכם מיום 17.02.2015 הערות:

על כל החוכרים

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 2 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:41

תאריך

207335 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 128



פרצלציה רצונית סוג שטר: 20/10/2013 מיום: 37966/2013 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

618.00 עיריית ראש העין

המספרים הישנים של החלקה

5480/5

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

512241985 חברה   חברה ליזום במקרקעין 
מיסודה של סי.פי.אם בע"מ

שכירות 15/08/2019 40201/2019/1

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום תקופה בשנים בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

25/11/2062 49 40201/2019/1 ראשית

החלק בנכס

בשלמות קיימת הגבלה בירושה קיימת הגבלה בהעברה חכירה מהוונת

על כל הבעלים

משכנתאות

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 15/08/2019 40201/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

22983613 ת.ז  לבנון ארז

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ₪ 65,705,850 ראשונה

ואחרים  לפי רשימה מצורפת  לשטר הערות:

על כל החוכרים

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח פיצול  20/10/2013 37966/2013/37

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:42

תאריך

207336 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 162



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

23968464 ת.ז  נמרי רפאל הערת אזהרה סעיף 126 15/08/2019 40201/2019/28

27926278 ת.ז  נמרי רחל

31783236 ת.ז  שניזק עמית

025616517 ת.ז  שניזק רוית

הסכם מיום 29.12.2014 ו- 17.02.2015 הערות:

על כל החוכרים

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 2 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:42

תאריך

207336 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 162



פרצלציה רצונית סוג שטר: 20/10/2013 מיום: 37966/2013 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

582.00 עיריית ראש העין

המספרים הישנים של החלקה

5480/5

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

512241985 חברה   חברה ליזום במקרקעין 
מיסודה של סי.פי.אם בע"מ

שכירות 15/08/2019 40201/2019/1

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום תקופה בשנים בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

25/11/2062 49 40201/2019/1 ראשית

החלק בנכס

בשלמות קיימת הגבלה בירושה קיימת הגבלה בהעברה חכירה מהוונת

על כל הבעלים

משכנתאות

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 15/08/2019 40201/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

022983613 ת.ז  לבנון ארז

החלק בנכס סכום דרגה

בשלמות ₪ 65,705,850 ראשונה

ואחרים  לפי רשימה מצורפת  לשטר הערות:

על כל החוכרים

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח פיצול  20/10/2013 37966/2013/37

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:42

תאריך

207338 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 163



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

59740092 ת.ז  קשת עליזה הערת אזהרה סעיף 126 15/08/2019 40201/2019/27

56356124 ת.ז  קשת אבנר

04868352 ת.ז  קליין עמירם

הסכם מיום 29.12.2014  הערות:

על כל החוכרים

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 2 מתוך 2

15/08/2019
י"ד אב תשע"ט

שעה: 11:42

תאריך

207338 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 5480     חלקה: 163


