
פרצלציה לא רצונית סוג שטר: 01/02/2006 מיום: 2521/2006 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

30,466.00 מ. א. חוף השרון

המספרים הישנים של החלקה

7706/93,95,97

משכנתאות

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ פדיון משכנתא חלקי 24/05/2012 9894/2012/2

החלק בנכס בתנאי שטר מקורי סכום דרגה

148504 / 213784 18033/2011/1 ₪ 220,000,000 ראשונה

9894/2012 שטרי תיקון:

על כל הבעלים

הערות
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

הועדה המקומית לתכנון 
ולבניה חוף השרון.

הערה על יעוד מקרקעין 
תקנה 27

19/03/2006 5480/2006/1

י.פ. 4867 ע' 3074 מיום 30.3.2000
"הערה בדבר מגבלה על איחוד יחידות דיור": מס' יחידות הדיור

שנקבע בתכנית הבינוי שמכח תכנית חש/5/8 הוא מחייב ,
ולא ניתן לאחד יחידות דיור בתחום התכנית".

הערות:

      
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מגנזי גבריאל הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/45

על כל הבעלים
      

בעלויות

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

513892521 חברה   צוקי ארסוף בע"מ מכר  21/01/2009 1525/2009/2

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 34

08/02/2018
כ"ג שבט תשע"ח

שעה: 14:05

תאריך

32386 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: נתניה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7706     חלקה: 99



שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

ביקוב ויקטוריה הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/46

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

לוי עופר הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/47

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

און איתן הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/48

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

נחשוני בועז הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/49

נחשוני איריס

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

וסטרייך גל הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/50

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

ויינשטיין אלקסנדר הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/51

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

גרינוולד מאירה מור הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/52

גרינוולד עמירם

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

שחר דפנה הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/53

שחר אברהם

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

פעמוני יוסף ג'ו הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/54
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על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

וינשטין צבי הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/55

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

חזק אבירם הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/56

עצמון יזהר

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מינץ יעל הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/57

מינץ אלכס

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

ביטון יעקב הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/58

ביטון רגין

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

אבולעפיה דוד הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/59

אבולעפיה רינת

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

דבוש יצחק הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/60

גל סמי שמואל

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

פילה דוד הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/61

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

גוב ניר שלמה הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/63

עמוד 3 מתוך 34

08/02/2018
כ"ג שבט תשע"ח

שעה: 14:05
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גוש: 7706     חלקה: 99



על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

חלמי -שני טליה הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/64

שני עומר

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

קליין דן הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/65

קליין גילי

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

כהן ארז אלי הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/68

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

שפע יריב הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/69

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

סבן אלמוג הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/70

אלון אלעד

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

דגן אתי הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/71

דגן אמנון

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדנס אוהד הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/72

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

קרטובר רפאל הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/73

קרטובר אנה

עמוד 4 מתוך 34
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על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

גוב אלון הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/74

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדנס ישעיהו הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/75

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

כוג'הינוף אהרון הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/76

כוג'הינוף שרה

על כל הבעלים
      

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

336106836 ת.ז  סעדה עמוס סטיב תיקון הערת אזהרה סעיף 
126

02/07/2014 13713/2014/1

סעדה איסקו

בתנאי שטר מקורי מהות פעולה מקורית

214/2008/77 הערת אזהרה סעיף 126  

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

גרוס עמיר הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/78

שווילי איה בתיה

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

אברג'ל רונן הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/79

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

נבו טל הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/80

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

הלל אורן הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/81
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שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

הלל שמרית

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

קינגסיי לימיטד הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/82

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מגנזי גבריאל הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/83

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

קפון אפרת הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/85

ביסטרי יצחק

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

ארז גיל הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/86

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

ארבוב יצחק הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/87

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

ארבוב דוד הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/88

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

חג'ג' יצחק הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/89

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

וולפהרט דני הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/90

וולפהרט נתן

על כל הבעלים
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שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

חג'ג' עידו יהודה הערת אזהרה סעיף 126 03/01/2008 214/2008/91

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

קורל אלון הערת אזהרה סעיף 126 28/01/2008 1941/2008/1

על כל הבעלים
      

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

073785354 ת.ז  ששון מוריס הערת אזהרה סעיף 126 17/03/2008 5481/2008/1

על כל הבעלים
      

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

073785354 ת.ז  ששון מוריס הערת אזהרה סעיף 126 17/03/2008 5481/2008/2

על כל הבעלים
      

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

032004301 ת.ז  חג'ג' יהודה עידו הערת אזהרה סעיף 126 02/07/2008 13705/2008/1

על כל הבעלים
      

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

32325706 ת.ז  אייל סמצחובסקי רינת הערת אזהרה סעיף 126 30/06/2010 14228/2010/1

23877228 ת.ז  סמצחובסקי קרול אורי

מגרש מס' 20א' הערות:

על כל הבעלים
      

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

025101155 ת.ז  שטרנליכט חנוך הערת אזהרה סעיף 126 26/01/2011 1824/2011/5

על כל הבעלים
      

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

025101155 ת.ז  שטרנליכט חנוך הערת אזהרה סעיף 126 26/01/2011 1824/2011/6

על כל הבעלים
      

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

032063125 ת.ז  הרשקוביץ לירז הערת אזהרה סעיף 126 02/02/2011 2241/2011/1

תאור הנכס: מגרש,מגרש מס': 2
שם המתחייב: צוקי ארסוף בע"מ,מהות ההתחייבות: הסכם מכר

הערות:
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על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 02/02/2011 2241/2011/2

סכום

₪ 3,586,000

הרשקוביץ לירז אסתר,הרשקוביץ צבי הערות:

על כל הבעלים
      

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

023666530 ת.ז  כהן אלי הערת אזהרה סעיף 126 08/05/2011 8981/2011/1

027193796 ת.ז  בן דוד כהן מיכל

מגרש מס' 16 א' , מהות התחייבות- הסכם מכר הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 02/10/2011 19916/2011/1

סכום

₪ 2,469,000

יוסף ג'ו פעמוני הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 02/10/2011 19916/2011/2

סכום

₪ 1,951,700

ששון מוריס ונילי הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 02/10/2011 19916/2011/3

סכום

₪ 1,951,700

ששון מוריס ונילי הערות:

על כל הבעלים
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 02/10/2011 19916/2011/4

סכום

₪ 3,161,700

שפע יריב הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 02/10/2011 19916/2011/5

סכום

₪ 3,095,700

שחר אברהם ודפנה רות הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 02/10/2011 19916/2011/6

סכום

₪ 3,600,000

קורל אלון ודלית הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 02/10/2011 19916/2011/7

סכום

₪ 1,951,700

קליין דן וגילי הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 02/10/2011 19916/2011/8

סכום

₪ 3,095,700

וינשטיין אלכסנדר וסופיה הערות:

על כל הבעלים
      

עמוד 9 מתוך 34

08/02/2018
כ"ג שבט תשע"ח

שעה: 14:05
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 02/10/2011 19916/2011/9

סכום

₪ 2,772,800

ארבוב דוד ודליה הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 02/10/2011 19916/2011/10

סכום

₪ 2,611,700

אלעד אלון ואלמוג סבן הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 02/10/2011 19916/2011/11

סכום

₪ 3,217,000

אמנון ואתי דגן הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 02/10/2011 19916/2011/13

סכום

₪ 3,107,000

ווסטריך אליהו וגל הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 02/10/2011 19916/2011/14

סכום

₪ 2,551,700

לוי עופר ואורי הערות:

על כל הבעלים
      

עמוד 10 מתוך 34

08/02/2018
כ"ג שבט תשע"ח

שעה: 14:05

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 02/10/2011 19916/2011/15

סכום

₪ 3,205,700

אברגל רונן הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 02/10/2011 19916/2011/16

סכום

₪ 2,780,000

יצחק דבוש, סמי שמואל גל, ביבי רינת הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 02/10/2011 19916/2011/17

סכום

₪ 3,371,000

הלל אורן ושמרית הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 02/10/2011 19916/2011/18

סכום

₪ 3,036,300

חג'אג' יצחק הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 02/10/2011 19916/2011/19

סכום

₪ 3,036,700

חג'אג' יהודה עידו הערות:

על כל הבעלים
      

עמוד 11 מתוך 34

08/02/2018
כ"ג שבט תשע"ח

שעה: 14:05
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 02/10/2011 19916/2011/20

סכום

₪ 3,228,000

ויינשטיין צבי הערות:

על כל הבעלים
      

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

58611559 ת.ז  מנחמי איילת הערת אזהרה סעיף 126 10/10/2011 20572/2011/1

מגרש מס' 16, המתחייב צוקי ארסוף בע"מ, מהות ההתחייבות
הסכם מכר

הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 10/10/2011 20572/2011/2

סכום

₪ 2,772,800

מנחמי איילת ושלום זיו אמת הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 10/10/2011 20600/2011/1

סכום

₪ 3,232,100

חזק אבירם ועצמון יזהר הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 10/10/2011 20600/2011/2

סכום

₪ 3,227,700

ניר שלמה גוב הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 10/10/2011 20600/2011/3

עמוד 12 מתוך 34
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סכום

₪ 4,151,700

מדנס ישעיהו הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 10/10/2011 20600/2011/4

סכום

₪ 2,505,300

כוגהינוף שרה ואהרון הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 10/10/2011 20600/2011/5

סכום

₪ 3,036,300

ביסטרי יצחק וקפון אפרת ואילן הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 10/10/2011 20600/2011/6

סכום

₪ 3,151,000

דוד פילה הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 10/10/2011 20600/2011/7

סכום

₪ 3,227,000

אלון גוב הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 10/10/2011 20600/2011/8

עמוד 13 מתוך 34

08/02/2018
כ"ג שבט תשע"ח
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סכום

₪ 2,886,700

חג'אג' יהודה עידו הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 10/10/2011 20600/2011/11

סכום

₪ 1,941,000

סמצחובסקי קרול אורי ואייל סמצחובסקי רינת הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 10/10/2011 20600/2011/12

סכום

₪ 1,941,000

טל מיכאל נבו וגיל נבו הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 10/10/2011 20600/2011/13

סכום

₪ 3,161,700

גרוס עמיר ואיה הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 10/10/2011 20600/2011/14

סכום

₪ 1,951,700

ביקוב ויקטוריה הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 10/10/2011 20600/2011/15

עמוד 14 מתוך 34

08/02/2018
כ"ג שבט תשע"ח

שעה: 14:05
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סכום

₪ 3,122,000

מדנס אהוד הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 10/10/2011 20600/2011/16

סכום

₪ 2,900,000

כהן ארז אלי וכהן דליה הערות:

על כל הבעלים
      

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

24695389 ת.ז  ענבר עמרי הערת אזהרה סעיף 126 30/10/2011 21467/2011/1

מגרש מס' 3 , מהות ההתחייבות - הסכם מכר. הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 30/10/2011 21467/2011/2

סכום

₪ 3,000,000

כהן אלי , בן דוד כהן מיכל הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 31/10/2011 21575/2011/1

סכום

₪ 3,095,700

טליה חלמיש-שני,עמר שני הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 31/10/2011 21575/2011/2

סכום

₪ 3,195,000

נחשוני בועז ואיריס הערות:

עמוד 15 מתוך 34
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על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 31/10/2011 21575/2011/3

סכום

₪ 2,755,000

מינץ אלכסנדר ויעל הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 31/10/2011 21575/2011/5

סכום

₪ 2,820,000

מגנצי גבריאל הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 31/10/2011 21575/2011/6

סכום

₪ 2,820,000

מגנצי גבריאל הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 31/10/2011 21575/2011/7

סכום

₪ 3,541,000

דעסה סטיב עמוס ,סעדה יזאקו הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 31/10/2011 21575/2011/8

סכום

₪ 3,205,700

אבולעפיה דוד,אבולעפיה רינת רז הערות:

על כל הבעלים
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 08/11/2011 22224/2011/1

סכום

₪ 2,750,000

ענבר עמרי יוסף ואורית הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 08/11/2011 22224/2011/2

סכום

₪ 1,941,000

הלווים: קרטובר רפאל ואנה הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 08/11/2011 22224/2011/3

סכום

₪ 1,951,700

הלווים: שטרנליכט חנוך הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 08/11/2011 22224/2011/4

סכום

₪ 1,951,700

הלווים: שטרנליכט חנוך הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 08/11/2011 22224/2011/5

סכום

₪ 3,228,000

הלווים: איתן און הערות:

על כל הבעלים
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 08/11/2011 22224/2011/6

סכום

₪ 2,938,000

הלווים: ביטון יעקב ראובן ורג'ין הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 08/11/2011 22224/2011/7

סכום

₪ 3,036,300

הלווים: וולפרט דן ונתן הערות:

על כל הבעלים
      

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

015937634 ת.ז  גורה מאיה הערת אזהרה סעיף 126 19/01/2012 1477/2012/1

034344259 ת.ז  גורה אייל

מגרש מס' 3 א'   שם המתחייב: צוקי ארסוף בע"מ
מהות ההתחייבות: הסכם מכר

הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 28/02/2012 4208/2012/1

סכום

₪ 2,000,000

גורה אייל ומאיה הערות:

על כל הבעלים
      

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

003673670 ת.ז  קרני זיו הערת אזהרה סעיף 126 29/05/2012 10082/2012/1

007221377 ת.ז  קרני נוגה

תאור הנכס: מגרש מס' 22 שם המתחייב אפרת קפון ויצחק ביסטרי הערות:

על כל הבעלים
      

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

520000472 חברה   חברת החשמל לישראל 
בע"מ

הערת אזהרה סעיף 126 27/06/2013 13431/2013/1
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חדר שנאים הערות:

על כל הבעלים
      

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

511076770 חברה   בלפור חברה למסחר 1985 
בע"מ

הערת אזהרה סעיף 126 24/03/2015 6515/2015/1

סכום

₪ 2,000,000

דן וולפרט, נתן וולפרט, ד.נ ספיר קורקל אחזקות בע"מ הלווים:

על כל הבעלים
      

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

6549984 ת.ז  ( עמר) רוזן שולמית הערת אזהרה סעיף 126 13/05/2015 10429/2015/1

מגרש מס' 20 א הערות:

על כל הבעלים
      

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

064258346 ת.ז  אורן שושנה הערת אזהרה סעיף 126 30/06/2015 14462/2015/1

049267578 ת.ז  אורן יצחק

דירה,יחידה מס' 310, קומה 3 (גג) מבנה ארסוף פנורמיק הערות:

על כל הבעלים
      

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

08997827 ת.ז  אשר עדי הערת אזהרה סעיף 126 30/06/2015 14462/2015/2

9988866 ת.ז  אשר אסתר

דירה, יחידה מס' 207, קומה 2 (כניסה)מבנה ארסוף פנורמיק הערות:

על כל הבעלים
      

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

056126683 ת.ז  גור אמנון הערת אזהרה סעיף 126 30/06/2015 14462/2015/3

057971756 ת.ז  גור סיגל

דירה, יחידה מס' 101, קומה 1 (גן)מבנה ארסוף פנורמיק הערות:

על כל הבעלים
      

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

031768724 ת.ז  נחום ארפי נדב הערת אזהרה סעיף 126 30/06/2015 14462/2015/4

014301519 ת.ז  אלון מיכל
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דירה, יחידה מס' 313, קומה 3 (גג)מבנה ארסוף פנורמיק הערות:

על כל הבעלים
      

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

009494790 ת.ז  בן גרא אורי הערת אזהרה סעיף 126 30/06/2015 14462/2015/5

דירה, יחידה מס' 213, קומה 2 (כניסה)מבנה ארסוף פנורמיק הערות:

על כל הבעלים
      

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

051730901 ת.ז  ראב"ד ארי הערת אזהרה סעיף 126 30/06/2015 14462/2015/6

052346905 ת.ז  ראב"ד רוני יונה

דירה, יחידה מס' 307, קומה 3 (גג) הערות:

על כל הבעלים
      

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

012664769 ת.ז  ברקת חנוך צבי הערת אזהרה סעיף 126 30/06/2015 14462/2015/7

דירה, יחידה מס' 302, קומה 3 (גג)מבנה ארסוף פנורמיק הערות:

על כל הבעלים
      

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

50161314 ת.ז  שפק יורם הערת אזהרה סעיף 126 30/06/2015 14462/2015/8

04427423 ת.ז  שפק אורה

דירה, יחידה מס' 201, קומה 2 (כניסה)מבנה ארסוף פנורמיק הערות:

על כל הבעלים
      

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

099231335 דרכון אנגלי פורטר ג'ון רוברט קמבר הערת אזהרה סעיף 126 30/06/2015 14462/2015/9

הערות:   ד. אנגלי

דירה, יחידה מס' 312, קומה 3 (גג)מבנה ארסוף פנורמיק הערות:

על כל הבעלים
      

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

054372073 ת.ז  ברינה  דני הערת אזהרה סעיף 126 30/06/2015 14467/2015/1

015413479 ת.ז  ברינה רות

דירה, מבנה ארסוף פנורמיק, יחידה מס' 105, קומה 1 (גן) הערות:

על כל הבעלים
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 30/06/2015 14467/2015/2

סכום

₪ 840,000

ברינה דני וברינה רות לואיס הלווים:

על כל הבעלים
      

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

001469931 ת.ז  כספי מאיר הערת אזהרה סעיף 126 08/07/2015 15283/2015/1

005057255 ת.ז  כספי תחיה

דירה מבנה ארסוף פנורמיק יחידה מס' 315 קומה 1  הערות:

על כל הבעלים
      

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

520029083 חברה   בנק הבינלאומי הראשון 
לישראל בע"מ

הערת אזהרה סעיף 126 08/07/2015 15283/2015/2

סכום

₪ 2,370,547

כספי מאיר ותחיה הלווים:

על כל הבעלים
      

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

032256034 ת.ז  יואל אמיתי ניב הערת אזהרה סעיף 126 20/07/2015 16251/2015/1

דירה, מבנה ארסוף פנורמיק, יחידה מס' 107, קומה 1 (גן) הערות:

על כל הבעלים
      

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

055737084 ת.ז  רז אורי הערת אזהרה סעיף 126 02/08/2015 17138/2015/1

057801607 ת.ז  רז אורית

דירה, מבנה מס' ארסוף פנורמיק, יחידה מס' 301, קומה 3 (גג)  הערות:

על כל הבעלים
      

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

51625556 ת.ז  גושן  שמואל הערת אזהרה סעיף 126 02/08/2015 17138/2015/4

67292540 ת.ז  גושן שולמית

דירה, מבנה מס' ארסוף פנורמיק, יחידה מס' 116, קומה 1 (גן) הערות:

על כל הבעלים

עמוד 21 מתוך 34

08/02/2018
כ"ג שבט תשע"ח

שעה: 14:05

תאריך

32386 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: נתניה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7706     חלקה: 99



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

053408944 ת.ז  ויסבורט אריה הערת אזהרה סעיף 126 02/08/2015 17138/2015/5

דירה, מבנה מס' ארסוף פנורמיק, יחידה מס' 202, קומה 2 (כניסה) הערות:

על כל הבעלים
      

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

057932592 ת.ז  בן חמו גדי הערת אזהרה סעיף 126 02/08/2015 17138/2015/7

דירה, מבנה מס' ארסוף פנורמיק, יחידה מס' 316, קומה 3 (גג)  הערות:

על כל הבעלים
      

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

520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 02/08/2015 17138/2015/8

החלק בנכס סכום

בשלמות ₪ 1,800,000

בן חמו גדי הלווים:

על כל הבעלים
      

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

057932592 ת.ז  בן חמו גדי הערת אזהרה סעיף 126 02/08/2015 17138/2015/9

דירה, מבנה מס' ארסוף פנורמיק, יחידה מס' 317, קומה 3 (גג)  הערות:

על כל הבעלים
      

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

520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 02/08/2015 17138/2015/10

סכום

₪ 1,800,000

בן חמו גדי הלווים:

על כל הבעלים
      

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

057932592 ת.ז  בן חמו גדי הערת אזהרה סעיף 126 02/08/2015 17138/2015/11

דירה, מבנה מס' ארסוף פנורמיק, יחידה מס' 318, קומה 3 (גג)  הערות:

על כל הבעלים
      

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

520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 02/08/2015 17138/2015/12
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החלק בנכס סכום

בשלמות ₪ 1,792,000

בן חמו גדי הלווים:

על כל הבעלים
      

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

017350521 ת.ז  קינן סער הערת אזהרה סעיף 126 02/08/2015 17138/2015/13

דירה, מבנה מס' ארסוף פנורמיק, יחידה מס' 118, קומה 1 (גג) הערות:

על כל הבעלים
      

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

520007030 חברה   בנק דיסקונט לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 02/08/2015 17138/2015/14

החלק בנכס סכום

בשלמות ₪ 2,392,000

קינן סער הלווים:

על כל הבעלים
      

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

057345464 ת.ז  מילר יונית הערת אזהרה סעיף 126 02/08/2015 17138/2015/15

דירה, מבנה מס' ארסוף פנורמיק, יחידה מס' 102, קומה 1 (גן) הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 02/08/2015 17138/2015/16

החלק בנכס סכום

בשלמות ₪ 860,000

מילר יונית הלווים:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 02/08/2015 17138/2015/17

החלק בנכס סכום

בשלמות ₪ 624,000

מילר יונית הלווים:

על כל הבעלים
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

010749455 ת.ז  גולן סימה  הערת אזהרה סעיף 126 04/08/2015 17355/2015/1

דירה מבנה ארסוף פנורמיק יחידה מס' 314 קומה 3 הערות:

על כל הבעלים
      

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

001469931 ת.ז  כספי מאיר הערת אזהרה סעיף 126 16/08/2015 18275/2015/1

0050572551 ת.ז  כספי תחיה

דירה מבנה ארסוף פנורמיק יחידה מס' 109 קומה 1 (גן) הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 16/08/2015 18275/2015/2

סכום

₪ 1,680,000

כספי מאיר יצחק, כספי תחיה, כספי שיר הלווים:

על כל הבעלים
      

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

300685393 ת.ז  כהן ארזי  ניצן הערת אזהרה סעיף 126 20/09/2015 20752/2015/1

דירה מבנה ארסוף פנורמיק  יחידה מס' 204 קומה 2  הערות:

על כל הבעלים
      

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

520029083 חברה   בנק הבינלאומי הראשון 
לישראל בע"מ

הערת אזהרה סעיף 126 20/09/2015 20752/2015/2

סכום

₪ 1,300,000

כהן ארזי ניצן
כהן ארזי אפרים 

הלווים:

על כל הבעלים
      

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

016417339 ת.ז  שנקרמן ולדימיר הערת אזהרה סעיף 126 07/10/2015 21314/2015/1

תיאור הנכס: דירה   מבנה מס':  ארסוף פנורמיק   יחידה מס': 205   קומה: 2  הערות:

על כל הבעלים
      

עמוד 24 מתוך 34

08/02/2018
כ"ג שבט תשע"ח

שעה: 14:05

תאריך

32386 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: נתניה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7706     חלקה: 99



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

059677880 ת.ז  בהט-דומב רוית הערת אזהרה סעיף 126 07/10/2015 21314/2015/2

תיאור הנכס: דירה  מבנה מס': ארסוף פנורמיק    יחידה מס': 210   קומה: 2    הערות:

על כל הבעלים
      

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

059677880 ת.ז  בהט-דומב רוית הערת אזהרה סעיף 126 07/10/2015 21314/2015/3

תיאור הנכס: דירה  מבנה מס': ארסוף פנורמיק    יחידה מס': 211   קומה:2     הערות:

על כל הבעלים
      

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

07AT429440 דרכון צרפת מלכה ארמנד ארי הערת אזהרה סעיף 126 07/10/2015 21314/2015/4

הערות:   דרכון צרפתי

14AV533742 דרכון צרפת מלכה אודיל

הערות:   דרכון צרפתי

תיאור הנכס: דירה  מבנה מס': ארסוף פנורמיק    יחידה מס': 218   קומה: 2    הערות:

על כל הבעלים
      

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

055887236 ת.ז  אשרוב דליה הערת אזהרה סעיף 126 18/10/2015 22122/2015/1

055459523 ת.ז  אשרוב אבינועם יצחק

דירה מבנה ארסוף פנורמיק יחידה מס' 103 קומה 1 הערות:

על כל הבעלים
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 18/10/2015 22122/2015/2

סכום

₪ 1,500,000

דליה אשרוב
יצחק אשרוב אבינעם 

הלווים:

על כל הבעלים
      

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

056693302 ת.ז  אלוני חיים הערת אזהרה סעיף 126 18/10/2015 22154/2015/1

דירה מבנה ארסוף פנורמיק יחידה מס' 206 קומה 2  הערות:

על כל הבעלים
      

עמוד 25 מתוך 34

08/02/2018
כ"ג שבט תשע"ח

שעה: 14:05

תאריך

32386 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: נתניה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7706     חלקה: 99



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

520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 18/10/2015 22154/2015/2

סכום

₪ 1,600,000

חיים אלוני הלווים:

על כל הבעלים
      

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

012090734 ת.ז  פרידריך שמואל  הערת אזהרה סעיף 126 21/10/2015 22547/2015/1

16834079 ת.ז  פרידריך ארלט

דירה מבנה ארסוף פנורמיק יחידה מס' 209 קומה 2 הערות:

על כל הבעלים
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 21/10/2015 22547/2015/2

סכום

₪ 1,600,000

שמואל פרידריך
ארלט פרידריך

הלווים:

על כל הבעלים
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 22/10/2015 22655/2015/1

סכום

₪ 2,822,000

ברק מאיר רוזן ושולמית רוזן הלווים:

על כל הבעלים
      

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

336107651 ת.ז  בן דוד אריק הערת אזהרה סעיף 126 27/10/2015 22905/2015/1

תיאור הנכס: דירה      מבנה מס':  ארסוף פנורמיק   יחידה מס':  217  קומה:  2   הערות:

על כל הבעלים
      

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

520029083 חברה   בנק הבינלאומי הראשון 
לישראל בע"מ

הערת אזהרה סעיף 126 27/10/2015 22905/2015/2

עמוד 26 מתוך 34

08/02/2018
כ"ג שבט תשע"ח

שעה: 14:05

תאריך

32386 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: נתניה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7706     חלקה: 99



סכום

₪ 600,000

דוד אריק אלי הלווים:

על כל הבעלים
      

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

051840171 ת.ז  רווח יעקב הערת אזהרה סעיף 126 18/11/2015 24786/2015/2

057954208 ת.ז  רווח יוכבד

דירה מבנה מס' ארסוף פנורמיק יחידה מס'  112 קומה 1 (גן) הערות:

על כל הבעלים
      

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

24464372 ת.ז  חג'ג'  יצחק הערת אזהרה סעיף 126 03/12/2015 26109/2015/1

032004301 ת.ז  חג'ג'  עידו יהודה

דירה  מבנה- ארסוף פנורמיק  יחידה מס' 306 קומה 3(גג) הערות:

על כל הבעלים
      

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

204553820 ת.ז  בן חיים גיא  הערת אזהרה סעיף 126 03/12/2015 26109/2015/2

דירה  מבנה- ארסוף פנורמיק  יחידה מס' 214  קומה 2(כניסה) הערות:

על כל הבעלים
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 03/12/2015 26109/2015/3

סכום

₪ 2,224,600

גיא בן חיים הלווים:

על כל הבעלים
      

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

10AP91426 דרכון צרפת ריבו דוד הערת אזהרה סעיף 126 03/12/2015 26151/2015/1

דירה  מבנה- ארסוף פנורמיק  יחידה מס' 308  קומה 3(גג) הערות:

על כל הבעלים
      

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

022936934 ת.ז  אגסי אמנון הערת אזהרה סעיף 126 03/12/2015 26151/2015/2

דירה   מבנה- ארסוף פנומריק  יחידה מס' 106  קומה 1(גן)  הערות:

עמוד 27 מתוך 34

08/02/2018
כ"ג שבט תשע"ח

שעה: 14:05

תאריך

32386 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: נתניה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7706     חלקה: 99



על כל הבעלים
      

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 03/12/2015 26151/2015/3

סכום

₪ 1,650,000

אגסי אמנון הלווים:

על כל הבעלים
      

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

006180954 ת.ז  לוי יפה הערת אזהרה סעיף 126 06/12/2015 26284/2015/1

13AR76075 דרכון צרפת לוי ז'אן פייר 

תיאור הנכס: דירה    מבנה מס': ארסוף פנורמיק    יחידה מס': 311   קומה: 3(גג)  הערות:

על כל הבעלים
      

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

15AR56992 דרכון צרפת ריבו אריק הערת אזהרה סעיף 126 06/12/2015 26284/2015/2

14DY84486 דרכון צרפת ריבו ולרי

תיאור הנכס: דירה   מגרש מס': 67021   מבנה מס': ארסוף פנורמיק    יחידה מס':  309  קומה: 3(גג)   הערות:

על כל הבעלים
      

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

07AT33784 דרכון צרפת בן דוד דן מוריס הערת אזהרה סעיף 126 10/12/2015 26746/2015/1

דירה  מבנה -ארסוף פנורמיק  יחידה 215 קומה 2 (כניסה) הערות:

על כל הבעלים
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 13/12/2015 26852/2015/1

סכום

₪ 1,550,000

יעקב רווח 
יוכבד רווח 

הלווים:

על כל הבעלים
      

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

514777168 חברה   קלאוס גולדן קינג בע"מ  הערת אזהרה סעיף 126 13/12/2015 26852/2015/2

דירה מבנה ארסוף פנורמיק יחידה מס' 304 קומה 3 הערות:

עמוד 28 מתוך 34

08/02/2018
כ"ג שבט תשע"ח

שעה: 14:05

תאריך

32386 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: נתניה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7706     חלקה: 99



על כל הבעלים
      

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

514777168 חברה   קלאוס גולדן קינג בע"מ  הערת אזהרה סעיף 126 13/12/2015 26852/2015/3

דירה מבנה ארסוף פנורמיק יחידה מס' 305 קומה 3  הערות:

על כל הבעלים
      

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

001469931 ת.ז  מאיר כספי הערת אזהרה סעיף 126 17/12/2015 27246/2015/1

050572551 ת.ז  תחיה כספי

דירה מבנה ארסוף פנורמיק יחידה 108 קומה 1  הערות:

על כל הבעלים
      

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

520024647 חברה   כלל חברה לביטוח בע"מ תיקונים שונים בהערה 28/12/2015 28096/2015/1

בתנאי שטר מקורי מהות פעולה מקורית סכום

27246/2015/2 הערת אזהרה סעיף 126 ₪ 1,600,000

מאיר יצחק כספי 
תחיה כספי 

הלווים:

28096/2015 שטרי תיקון:

על כל הבעלים
      

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

511476442 חברה   הרודס בניה ופתוח (1990) 
בע"מ

הערת אזהרה סעיף 126 17/12/2015 27246/2015/3

דירה מבנה ארסוף פנורמיק יחידה מס' 212 קומה 2  הערות:

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

בית משפט השלום ראשון 
לציון

צו מניעה  21/12/2015 27474/2015/1

תיק בימ"ש 39017-12-15     , מיום 20/12/2015 הערות:

מגנזי גבריאל על ההערה של: 

מגנזי גבריאל
      

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

301596938 ת.ז  גבר מיכל הערת אזהרה סעיף 126 24/12/2015 27771/2015/1

דירה מבנה מס' ארסוף פנורמיק יחידה מס' 104 קומה 1 (גן) הערות:

עמוד 29 מתוך 34

08/02/2018
כ"ג שבט תשע"ח

שעה: 14:05

תאריך

32386 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: נתניה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7706     חלקה: 99



על כל הבעלים
      

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 09/03/2016 6106/2016/1

סכום

₪ 2,100,000

גבר מיכל הלווים:

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מיסוי מקרקעין (מס שבח) 
חדרה

הערה לפי סעיף 11(א), 12 
לפקודת המסים

22/03/2016 7149/2016/1

סכום

₪ 36,127

מס תיק : 031768724 מיום : 22/02/2016 הערות:

נחום ארפי נדב על ההערה של: 
      

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

1706531 חברה זרה איי הבתולה IBA PROPERTY 
HOLDING LIMITED

הערת אזהרה סעיף 126 20/04/2016 9728/2016/1

דירה מבנה מס' ארסוף פנורמיק יחידה מס' 113 קומה 1 (גן) הערות:

על כל הבעלים
      

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

1706531 חברה זרה איי הבתולה IBA PROPERTY 
HOLDING LIMITED

הערת אזהרה סעיף 126 20/04/2016 9728/2016/2

דירה מבנה מס' ארסוף פנורמיק יחידה מס' 114 קומה 1 (גן) הערות:

על כל הבעלים
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 19/05/2016 11687/2016/1

סכום

₪ 2,845,000

ויסברוט אריה הלווים:

על כל הבעלים
      

עמוד 30 מתוך 34

08/02/2018
כ"ג שבט תשע"ח

שעה: 14:05

תאריך

32386 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: נתניה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7706     חלקה: 99



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

1706531 חברה זרה איי הבתולה 
הבריטיים

IBA proprtty holding 
limited

הערת אזהרה סעיף 126 10/08/2016 18561/2016/1

תיאור הנכס: דירה  מבנה מס': ארסוף פנורמיק     יחידה מס': 303   קומה: 3 הערות:

על כל הבעלים
      

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

1706531 חברה זרה איי הבתולה 
הבריטיים

IBA proprtty holding 
limited

הערת אזהרה סעיף 126 10/08/2016 18561/2016/2

תיאור הנכס: דירה  מבנה מס': ארסוף פנורמיק     יחידה מס': 203 קומה: 2 הערות:

על כל הבעלים
      

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

054525266 ת.ז  שוסטר צבי הערת אזהרה סעיף 126 15/08/2016 18966/2016/1

דירה, מבנה מס' ארסוף פנורמיק יחידה מס' 117 קומה 1 (גן) הערות:

על כל הבעלים
      

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

520024647 חברה   כלל חברה לביטוח בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 15/08/2016 18966/2016/2

סכום

₪ 1,600,000

שוסטר צבי הלווים:

על כל הבעלים
      

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

520029083 חברה   בנק הבינלאומי הראשון 
לישראל בע"מ

הערת אזהרה סעיף 126 22/09/2016 22028/2016/1

סכום

₪ 2,005,000

כספי מאיר יצחק
כספי תחיה

הלווים:

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

בית משפט לענייני משפחה 
תל אביב

צו עקול  05/12/2016 26817/2016/1

תיק בימ"ש 60955-11-16  ,מס'  הצו 01683169מק    , מיום 1/12/2016 הערות:

וולפהרט נתן על ההערה של: 
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שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

בית משפט לענייני משפחה 
תל אביב

צו עקול  22/01/2017 1623/2017/1

תיק בימ"שלענייני משפחה תל אביב, תה"ס 28970-01-17, מס' צו 01715530מק, מיום 15.01.2017 הערות:

וולפהרט נתן על ההערה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

בית משפט השלום תל-אביב צו עקול  28/05/2017 11716/2017/1

תא"ק26057-05-17 מס' הצו:01795671מק מיום 21/5/2017 הערות:

וולפהרט דני על ההערה של: 
      

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

200135622 ת.ז  גושן הדס לאה הערת אזהרה סעיף 126 27/08/2017 19352/2017/1

תיאור הנכס: דירה, מבנה מס': ארסוף פנורמיק, יחידה מס': 115, קומה: 1. הערות:

על כל הבעלים
      

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

51625556 ת.ז  גושן שמואל הערת אזהרה סעיף 126 27/08/2017 19352/2017/2

67292540 ת.ז  גושן שולמית

הימנעות מעשיית עסקה.
תיאור הנכס: דירה, מבנה מס': ארסוף פנורמיק, יחידה מס': 115, קומה: 1.

הערות:

על כל הבעלים
      

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

024464372 ת.ז  חג'אג' יצחק הערה על צורך בהסכמה 
סעיף 128

27/08/2017 19364/2017/1

על כל הבעלים
      

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

032188039 ת.ז  ברקאי אלעזר הערת אזהרה סעיף 126 27/08/2017 19368/2017/1

תיאור הנכס:  דירה    יחידה מס': 216   קומה: 2  הערות:

על כל הבעלים
      

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

9095 עו"ד  עו"ד בר-הלל יששכר הערה על מינוי כונס נכסים 07/09/2017 20368/2017/1

הוצל"פ  מס' 504122-06-17     , מיום 13/8/2017
הוצאה לפועל ירושלים 

הערות:

וולפהרט דני על ההערה של: 
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וולפהרט נתן על ההערה של: 
      

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

014977813 ת.ז  גולן אהרון יוסף הערת אזהרה סעיף 126 11/09/2017 20690/2017/1

036307684 ת.ז  גוטמן גולן מיטל

דירה  מגרש מס' 23 א' הערות:

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

בית משפט לענייני משפחה 
תל אביב

צו עקול  15/11/2017 25899/2017/1

צו מס' 01897353מק מיום 19/01/2014 בתיק י''ס 47408-10-17  הערות:

וולפהרט דני על ההערה של: 
      

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

057322984 ת.ז  חצור רונן הערת אזהרה סעיף 126 19/11/2017 26205/2017/1

023022379 ת.ז  חצור דפנה

תיאור הנכס: דירה, מגרש מס': 24. הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 28/11/2017 26977/2017/1

סכום

₪ 2,150,000

גולן אהרון יוסף
גוטמן גולן מיטל

הלווים:

על כל הבעלים
      

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

520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 07/12/2017 27858/2017/1

סכום

₪ 6,000,000

חצור דפנה ורונן  הלווים:

על כל הבעלים
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 05/02/2018 3065/2018/1
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סכום

₪ 2,500,000

מינץ אלכסנדר ו-מינץ יעל. הלווים:

על כל הבעלים

 זיקות הנאה

תיאור הזיקה מהות הזיקה מהות פעולה תאריך מס' שטר

מזכות מעבר חלקה נהנית זיקת הנאה 01/02/2006 2521/2006/1005

818/1938/100 בתנאי שטר מקורי:

חלקה/דף גוש/ספר על פני

11 7706

20 7706

25 7706

44 7706

58 7706

63 7706

סוף נתונים

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

שולמה אגרה
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