
 

 

 

 

 

שלום,

 

להלן יוצגו פרטי המידע מפנקס המקרקעין המתנהל בלשכת רישום המקרקעין: באר שבע

 

מידע זה הופק באמצעות האינטרנט ונועד לצפייה בלבד.

 

מאושר או העתק רישום, כמשמעותן בחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969, התקנות והנוהלים שעל-פיו.

פלט ממידע זה אינו נסח רישום

 

פרטים אודות המידע המבוקש:

 

 

תאריך הפקה: 26/05/2010

 

גוש: 38075

 

חלקה: 94

 

תת חלקה: 

 

סוג הנסח: מלא

 

מספר עמודים: 15

 

 

 

 

 

 



הופק באמצעות האינטרנט              מידע מפנקס הזכויות               דף: 1       

                          המתנהל בלשכת רישום מקרקעין באר שבע                    

                                                                                

               ==========================================  =====================

 
גוש : 38075      חלקה : 94                                                      

                                                    ============================

 
מחוז        רשות מקומית                שטח החלקה במ"ר                           

הדרום         ע. באר-שבע               2,165.00                                 

 
נוצר ע"י שטר 7200/2006              פרצלציה רצונית                              

 
המספרים הישנים של החלקה:                                                        

                                                                              92

 
                                 ב ע ל ו י ו ת                                  

                                  =============                                 

 שטר    תאריך      מהות הפעולה     הבעלים                       החלק בנכס       

 007200 24/05/2006 פיצול          שיכון ופיתוח לישראל בע"מ      בשלמות          

 0002                             חברה  520023862                               

 
                                 ה ע ר ו ת                                      

                                      =========                                 

 שטר      תאריך    מהות הפעולה     מוטבי ההערה                  החלק בנכס       

 013176 25/05/2010 הערת אזהרה -    עופר גרשון                                   

 0001              סעיף 126        ת.ז.   022283014                             

 
                                   עידו חיטמן                                   

                                   ת.ז.   032908295                             

 
                                   חזי אסף                                      

                                   ת.ז.   024289316                             

 
                                   חזי הילה                                     

                                   ת.ז.   027453562                             

 
                                   שוקרון יפה                                   

                                   ת.ז.   052895596                             

 
                                   שוקרון יהודה                                 

                                   ת.ז.   067610881                             

 
                                   כהן גילה                                     

                                   ת.ז.   008956567                             

 
                                   בר נוי אופיר                                 

                                   ת.ז.   034159947                             

 
                                   בר נוי שושנה טובה                            

                                   ת.ז.   035803139                             

 
                                   טורגמן אליהו                                 

                                   ת.ז.   031268378                             

 
                                   טורגמן נינה                                  

                                   ת.ז.   053474797                             

 
                              --- המשך בדף 2    ---                             



הופק באמצעות האינטרנט              מידע מפנקס הזכויות               דף: 2       

                          המתנהל בלשכת רישום מקרקעין באר שבע                    

                                                                                

               ==========================================  =====================

 
גוש : 38075      חלקה : 94                                                      

                                                    ============================

                                 ה ע ר ו ת                                      

                                      =========                                 

 שטר      תאריך    מהות הפעולה     מוטבי ההערה                  החלק בנכס       

 המשך לשטר 13176/10/1                                                           

                                   אביבי בן                                     

                                   ת.ז.   066714023                             

 
                                   ד.ה קפיטל גרופ בע"מ                          

                                   חברה    51316022                             

 
                                   ברוק יואב                                    

                                   ת.ז.   029353901                             

 
                                   אוסטרונוב למברג דניאל                        

                                   ת.ז.    39684345                             

 
                                   יאנובסקי יוני                                

                                   ת.ז.   307076364                             

 
                                   זמירי מירית מרים                             

                                   ת.ז.   305111270                             

 
                                   וינר זהר                                     

                                   ת.ז.   056442627                             

 
                                   פייטן גדעון                                  

                                   ת.ז.   028528719                             

 
                                   פייטן שפיר לני                               

                                   ת.ז.   029442225                             

 
                                   מתתיהו לירן                                  

                                   ת.ז.   035968114                             

 
                                   סגל דוד                                      

                                   ת.ז.   054910336                             

 
                                   סגל מיכל                                     

                                   ת.ז.   012766416                             

 
                                   מלכיאל מיטל                                  

                                   ת.ז.   060745627                             

 
                                   שדה ניצה                                     

                                   ת.ז.   007777584                             

 
                                   שדה מאיר                                     

                                   ת.ז.   005387667                             

 
                                   בר עם יואל                                   

                                   ת.ז.   201090271                             

 
                              --- המשך בדף 3    ---                             



הופק באמצעות האינטרנט              מידע מפנקס הזכויות               דף: 3       

                          המתנהל בלשכת רישום מקרקעין באר שבע                    

                                                                                

               ==========================================  =====================

 
גוש : 38075      חלקה : 94                                                      

                                                    ============================

                                 ה ע ר ו ת                                      

                                      =========                                 

 שטר      תאריך    מהות הפעולה     מוטבי ההערה                  החלק בנכס       

 המשך לשטר 13176/10/1                                                           

                                   בר עם בנימין                                 

                                   ת.ז.   051688265                             

 
                                   ברששת ירון                                   

                                   ת.ז.   024179863                             

 
                                   ברששת אליס                                   

                                   ת.ז.   029594389                             

 
                                   שפיר עזר                                     

                                   ת.ז.   034530865                             

 
                                   שפיר איבון חן                                

                                   ת.ז.   025451840                             

 
                                   בוחניק רמי                                   

                                   ת.ז.   027121755                             

 
                                   כוכבי מריה                                   

                                   ת.ז.   065273484                             

 
                                   זמירי אורנה                                  

                                   ת.ז.   069660058                             

 
                                   כהן אסף נאור                                 

                                   ת.ז.   027771070                             

 
                                   כהן רוחמה רחל                                

                                   ת.ז.   028722361                             

 
                                   גולן נעים                                    

                                   ת.ז.   039329016                             

 
                                   הוכנברג ארז                                  

                                   ת.ז.   038153227                             

 
                                   כהן תמיר                                     

                                   ת.ז.   058712290                             

 
                                   שרבן יעקב                                    

                                   ת.ז.   014097554                             

 
                                   שפירא יפתח                                   

                                   ת.ז.   053646485                             

 
                                   שפירא טליה                                   

                                   ת.ז.   054257084                             

 
                              --- המשך בדף 4    ---                             



הופק באמצעות האינטרנט              מידע מפנקס הזכויות               דף: 4       

                          המתנהל בלשכת רישום מקרקעין באר שבע                    

                                                                                

               ==========================================  =====================

 
גוש : 38075      חלקה : 94                                                      

                                                    ============================

                                 ה ע ר ו ת                                      

                                      =========                                 

 שטר      תאריך    מהות הפעולה     מוטבי ההערה                  החלק בנכס       

 המשך לשטר 13176/10/1                                                           

                                   אוחיון סלומון                                

                                   ת.ז.   067682195                             

 
                                   אוחיון יהודית                                

                                   ת.ז.   056374317                             

 
                                   אפשטיין מיכאל                                

                                   ת.ז.   007982598                             

 
                                   אפשטיין נאוה                                 

                                   ת.ז.   003550092                             

 
                                   ממן יוסף                                     

                                   ת.ז.   053978565                             

 
                                   שרבן יעקב                                    

                                   ת.ז.   014097554                             

 
                                   מזרחי ציון                                   

                                   ת.ז.   025298431                             

 
                                   פרץ ציונה                                    

                                   ת.ז.   058642174                             

 
                                   סויצקי כנרת לבנת                             

                                   ת.ז.   022878862                             

 
                                   רוה גילת מור                                 

                                   ת.ז.   022952956                             

 
                                   זיו חנה                                      

                                   ת.ז.   043592625                             

 
                                   זיו מרדכי                                    

                                   ת.ז.    00000836                             

 
                                   בלנגה מיקי                                   

                                   ת.ז.   027454180                             

 
                                   רוטברד ברק מרדכי                             

                                   ת.ז.   023978737                             

 
                                   קדמי דבורה                                   

                                   ת.ז.   059791947                             

 
                                   קדמי טל                                      

                                   ת.ז.   059835017                             

 
                              --- המשך בדף 5    ---                             



הופק באמצעות האינטרנט              מידע מפנקס הזכויות               דף: 5       

                          המתנהל בלשכת רישום מקרקעין באר שבע                    

                                                                                

               ==========================================  =====================

 
גוש : 38075      חלקה : 94                                                      

                                                    ============================

                                 ה ע ר ו ת                                      

                                      =========                                 

 שטר      תאריך    מהות הפעולה     מוטבי ההערה                  החלק בנכס       

 המשך לשטר 13176/10/1                                                           

                                   קרמש שטטינר אורלי                            

                                   ת.ז.   022007512                             

 
                                   בלט רנן                                      

                                   ת.ז.   022951131                             

 
                                   בלט נאוה                                     

                                   ת.ז.   024506958                             

 
                                   ממן טל                                       

                                   ת.ז.   021624622                             

 
                                   לב ונטורה ברי                                

                                   ת.ז.   313995938                             

 
                                   לב רן                                        

                                   ת.ז.   024089997                             

 
                                   בר נוי איציק                                 

                                   ת.ז.   038180766                             

 
                                   שליסר שגיא (יצחק)                            

                                   ת.ז.   029078300                             

 
                                   קושניר עמית                                  

                                   ת.ז.   026490870                             

 
                                   שפסיס אריה                                   

                                   ת.ז.   014438386                             

 
                                   שפסיס אריקה                                  

                                   ת.ז.   014662894                             

 
                                   מאירוביץ רבקה                                

                                   ת.ז.   055368690                             

 
                                   מאירוביץ יואל                                

                                   ת.ז.   068237478                             

 
                                   אטיה אייל                                    

                                   ת.ז.   043047687                             

 
                                   אטיה עדי                                     

                                   ת.ז.   021609623                             

 
                                   קרמש שטטינר אורלי                            

                                   ת.ז.   022007512                             

 
                              --- המשך בדף 6    ---                             



הופק באמצעות האינטרנט              מידע מפנקס הזכויות               דף: 6       

                          המתנהל בלשכת רישום מקרקעין באר שבע                    

                                                                                

               ==========================================  =====================

 
גוש : 38075      חלקה : 94                                                      

                                                    ============================

                                 ה ע ר ו ת                                      

                                      =========                                 

 שטר      תאריך    מהות הפעולה     מוטבי ההערה                  החלק בנכס       

 המשך לשטר 13176/10/1                                                           

                                   צפריר מטילדה רונית                           

                                   ת.ז.   005970579                             

 
                                   פודלוסקי אביבה                               

                                   ת.ז.   050405299                             

 
                                   פודלוסקי ישראל                               

                                   ת.ז.   064948896                             

 
                                   דר-דיחובסקי אסתר                             

                                   ת.ז.   043618677                             

 
                                   לב עליזה                                     

                                   ת.ז.   004224879                             

 
                                   לב דרור                                      

                                   ת.ז.   003655131                             

 
                                   הופמן שמואל חיים                             

                                   ת.ז.   030268759                             

 
                                   הופמן שושנה רות                              

                                   ת.ז.   064670441                             

 
                                   אפשטין מיכאל                                 

                                   ת.ז.   007982598                             

 
                                   אפשטין נאוה                                  

                                   ת.ז.   003550092                             

 
                                   ירדני ישראל זאב                              

                                   ת.ז.   005334941                             

 
                                   ירדני מרים                                   

                                   ת.ז.   069995793                             

 
                                   ערוסי חיים                                   

                                   ת.ז.   004730909                             

 
                                   כראם חאג' יחיא                               

                                   ת.ז.   033411018                             

 
                                   חאג'-יחיא חיידר                              

                                   ת.ז.   029942752                             

 
                                   רשף יעקב                                     

                                   ת.ז.   053467890                             

 
                              --- המשך בדף 7    ---                             



הופק באמצעות האינטרנט              מידע מפנקס הזכויות               דף: 7       

                          המתנהל בלשכת רישום מקרקעין באר שבע                    

                                                                                

               ==========================================  =====================

 
גוש : 38075      חלקה : 94                                                      

                                                    ============================

                                 ה ע ר ו ת                                      

                                      =========                                 

 שטר      תאריך    מהות הפעולה     מוטבי ההערה                  החלק בנכס       

 המשך לשטר 13176/10/1                                                           

                                   הקטין בתיה                                   

                                   ת.ז.   051824134                             

 
                                   נאור דפנה                                    

                                   ת.ז.   006843676                             

 
                                   בלבצ'ן גבריאל סמואל                          

                                   ת.ז.   015150170                             

 
                                   בלבצ'ן חוה                                   

                                   ת.ז.   015264211                             

 
                                   בר עם יואל                                   

                                   ת.ז.   201090271                             

 
                                   בר עם בנימין                                 

                                   ת.ז.   051688265                             

 
                                   דורון יוסף                                   

                                   ת.ז.   063679856                             

 
                                   דורון מלכה שרה                               

                                   ת.ז.   042540005                             

 
                                   חברוני אייל יהודה                            

                                   ת.ז.   039994256                             

 
                                   אבקסיס אריק לאון                             

                                   ת.ז.   043170570                             

 
                                   אבקסיס שלי                                   

                                   ת.ז.   046224481                             

 
                                   אלבז אסתר                                    

                                   ת.ז.   003091584                             

 
                                   לוי עירית                                    

                                   ת.ז.   028611895                             

 
                                   פולק מעין                                    

                                   ת.ז.   033323932                             

 
                                   קורטין דוד                                   

                                   ת.ז.   015770357                             

 
                                   דואק אליהו                                   

                                   ת.ז.   034374702                             

 
                              --- המשך בדף 8    ---                             



הופק באמצעות האינטרנט              מידע מפנקס הזכויות               דף: 8       

                          המתנהל בלשכת רישום מקרקעין באר שבע                    

                                                                                

               ==========================================  =====================

 
גוש : 38075      חלקה : 94                                                      

                                                    ============================

                                 ה ע ר ו ת                                      

                                      =========                                 

 שטר      תאריך    מהות הפעולה     מוטבי ההערה                  החלק בנכס       

 המשך לשטר 13176/10/1                                                           

                                   דואק אירית                                   

                                   ת.ז.   306004185                             

 
                                   הקטין בתיה                                   

                                   ת.ז.   051824134                             

 
                                   בן יוסף ניראל                                

                                   ת.ז.   053403093                             

 
                                   עילם לירן                                    

                                   ת.ז.   066472721                             

 
                                   בנטוב תמר                                    

                                   ת.ז.   304750599                             

 
                                   בנטוב אברהם                                  

                                   ת.ז.   009587239                             

 
                                   ליפשיץ יואב                                  

                                   ת.ז.   005865969                             

 
                                   מודן מאיר                                    

                                   ת.ז.   049979370                             

 
                                   ראובן אייל                                   

                                   ת.ז.   038397402                             

 
                                   טולדנו אלאן - דרכון צרפתי                    

                             05RT46376  דרכון                                   

 
                                   טולדנו אוחנה אילנה - דרכון                   

                                   צרפתי                                        

                             06AD07883  דרכון                                   

 
                                   ברדוגו אלכסנדרה שרה                          

                                   ת.ז.   327427936                             

 
                                   ברדוגו ז'רום שלמה                            

                                   ת.ז.   324305564                             

 
                                   אוסורונוב למברג דניאל                        

                                   ת.ז.    39684345                             

 
                                   פלדינגר לאה                                  

                                   ת.ז.   050511336                             

 
                              --- המשך בדף 9    ---                             



הופק באמצעות האינטרנט              מידע מפנקס הזכויות               דף: 9       

                          המתנהל בלשכת רישום מקרקעין באר שבע                    

                                                                                

               ==========================================  =====================

 
גוש : 38075      חלקה : 94                                                      

                                                    ============================

                                 ה ע ר ו ת                                      

                                      =========                                 

 שטר      תאריך    מהות הפעולה     מוטבי ההערה                  החלק בנכס       

 המשך לשטר 13176/10/1                                                           

                                   פלדינגר אליעזר ליביו                         

                                   ת.ז.   067437830                             

 
                                   דורון יוסף                                   

                                   ת.ז.   063679856                             

 
                                   דורון שרה מלכה                               

                                   ת.ז.   042540005                             

 
                                   בן ששון ויולט                                

                                   ת.ז.   043650159                             

 
                                   זמירי מירית מרים                             

                                   ת.ז.   305111270                             

 
                                   זמירי אורנה                                  

                                   ת.ז.   069660058                             

 
                                   מעוז נתן                                     

                                   ת.ז.   024052284                             

 
                                   מעוז מיכל                                    

                                   ת.ז.   024983231                             

 
                                   גרדוס טובה                                   

                                   ת.ז.   022472245                             

 
                                   גרדוס אריה                                   

                                   ת.ז.   056451263                             

 
                                   סמפסון זהורה                                 

                                   ת.ז.   054502281                             

 
                                   סמפסון מרטין אנטוני                          

                                   ת.ז.   017182494                             

 
                                   סלע אסתר                                     

                                   ת.ז.   050468990                             

 
                                   פינקסזון מאיר                                

                                   ת.ז.   008999906                             

 
                                   דינור איתי                                   

                                   ת.ז.   034898007                             

 
                                   קול אמן עמיר                                 

                                   ת.ז.   034475152                             

 
                              --- המשך בדף 10   ---                             



הופק באמצעות האינטרנט              מידע מפנקס הזכויות               דף: 10      

                          המתנהל בלשכת רישום מקרקעין באר שבע                    

                                                                                

               ==========================================  =====================

 
גוש : 38075      חלקה : 94                                                      

                                                    ============================

                                 ה ע ר ו ת                                      

                                      =========                                 

 שטר      תאריך    מהות הפעולה     מוטבי ההערה                  החלק בנכס       

 המשך לשטר 13176/10/1                                                           

                                   קול אמן גאולה                                

                                   ת.ז.   017712738                             

 
                                   בשבקין ארקדי                                 

                                   ת.ז.   065498057                             

 
                                   גוהר מזל טוב                                 

                                   ת.ז.   067610899                             

 
                                   גוהר יוסף                                    

                                   ת.ז.   055277693                             

 
                                   מוצניק לריסה                                 

                                   ת.ז.   011059011                             

 
                                   מוצניק אליק                                  

                                   ת.ז.   017262940                             

 
                                   בן ששון ויולט                                

                                   ת.ז.   043650159                             

 
                                   עמנואל שבתאי                                 

                                   ת.ז.   035888726                             

 
                                   ולורט ורדה                                   

                                   ת.ז.   055496707                             

 
                                   ולורט עודד                                   

                                   ת.ז.   052292109                             

 
                                   שמואלי שחר                                   

                                   ת.ז.   025395047                             

 
                                   זפרן לאורנט                                  

                                   ת.ז.   311938211                             

 
                                   זפרן סנדרה אסתר                              

                                   ת.ז.   306222290                             

 
                                   קושניר אברהם                                 

                                   ת.ז.   050593102                             

 
                                   קושניר חנה                                   

                                   ת.ז.   050668086                             

 
                                   כהן נסים                                     

                                   ת.ז.   059798108                             

 
                              --- המשך בדף 11   ---                             



הופק באמצעות האינטרנט              מידע מפנקס הזכויות               דף: 11      

                          המתנהל בלשכת רישום מקרקעין באר שבע                    

                                                                                

               ==========================================  =====================

 
גוש : 38075      חלקה : 94                                                      

                                                    ============================

                                 ה ע ר ו ת                                      

                                      =========                                 

 שטר      תאריך    מהות הפעולה     מוטבי ההערה                  החלק בנכס       

 המשך לשטר 13176/10/1                                                           

                                   מנגד יוסף                                    

                                   ת.ז.   022953772                             

 
                                   מנגד דפנה                                    

                                   ת.ז.   028943298                             

 
                                   עילם אורנה                                   

                                   ת.ז.   056230246                             

 
                                   וסרמן אליהו                                  

                                   ת.ז.   056051220                             

 
                                   עין גדי ענב                                  

                                   ת.ז.   056208705                             

 
                                   מרקוביץ מרים                                 

                                   ת.ז.   047793039                             

 
                                   נמי יעקב                                     

                                   ת.ז.   029540952                             

 
                                   בן ששון ויולט                                

                                   ת.ז.   043650159                             

 
                                   אגוזי יואל                                   

                                   ת.ז.   054913900                             

 
                                   אגוזי ענת                                    

                                   ת.ז.   057254377                             

 
                                   סידיס מיכאל                                  

                                   ת.ז.   055708820                             

 
                                   סידיס אליזה                                  

                                   ת.ז.   056022825                             

 
                                   מזרחי יעקב                                   

                                   ת.ז.   064980345                             

 
                                   ספיבק עמוס                                   

                                   ת.ז.   024143315                             

 
                                   חרסונסקי דן                                  

                                   ת.ז.   036139590                             

 
                                   מאירוביץ רבקה                                

                                   ת.ז.   055368690                             

 
                              --- המשך בדף 12   ---                             



הופק באמצעות האינטרנט              מידע מפנקס הזכויות               דף: 12      

                          המתנהל בלשכת רישום מקרקעין באר שבע                    

                                                                                

               ==========================================  =====================

 
גוש : 38075      חלקה : 94                                                      

                                                    ============================

                                 ה ע ר ו ת                                      

                                      =========                                 

 שטר      תאריך    מהות הפעולה     מוטבי ההערה                  החלק בנכס       

 המשך לשטר 13176/10/1                                                           

                                   מאירוביץ יואל                                

                                   ת.ז.   068237478                             

 
                                   שצקי עמי                                     

                                   ת.ז.   007543192                             

 
                                   מימון גריגורי - דרכון צרפתי                  

                             07AZ54144  דרכון                                   

 
                                   מימון יוסף                                   

                                   ת.ז.   065066920                             

 
                                   מימון שרונה                                  

                                   ת.ז.   057124166                             

 
                                   שפיז רפאל                                    

                                   ת.ז.   011405768                             

 
                                   רייפר מיכל                                   

                                   ת.ז.   053893269                             

 
                                   רייפר מאיר                                   

                                   ת.ז.   054110804                             

 
                                   שטראוס אריה                                  

                                   ת.ז.   017738154                             

 
                                   בן עזרי יעקב                                 

                                   ת.ז.   058824467                             

 
                                   בן עזרי עדי                                  

                                   ת.ז.   201109972                             

 
                                   אמיאל מאיר                                   

                                   ת.ז.   057153710                             

 
                                   מימון דוד                                    

                                   ת.ז.   056491616                             

 
                                   שטיבלמן ניר                                  

                                   ת.ז.   038984720                             

 
                                   אתגר מיכאל מיציסלב                           

                                   ת.ז.   042285742                             

 
                                   אתגר איריס דבורה                             

                                   ת.ז.   024294068                             

 
                              --- המשך בדף 13   ---                             



הופק באמצעות האינטרנט              מידע מפנקס הזכויות               דף: 13      

                          המתנהל בלשכת רישום מקרקעין באר שבע                    

                                                                                

               ==========================================  =====================

 
גוש : 38075      חלקה : 94                                                      

                                                    ============================

                                 ה ע ר ו ת                                      

                                      =========                                 

 שטר      תאריך    מהות הפעולה     מוטבי ההערה                  החלק בנכס       

 המשך לשטר 13176/10/1                                                           

                                   ברוך אתגר אלינורה                            

                                   ת.ז.   050420389                             

 
                                   פלג שרון סנדי                                

                                   ת.ז.   029079753                             

 
                                   פלג ירון                                     

                                   ת.ז.   027854355                             

 
                                   סרוסי בנימין - דרכון צרפתי                   

                             03EB21622  דרכון                                   

 
                                   סרוסי קרלה - דרכון צרפתי                     

                             07AC26517  דרכון                                   

 
                                   סרוסי ג'וזף סמואל ניקולס -ד.                 

                                   צרפתי                                        

                             04BI32918  דרכון                                   

 
                                   וקנין ראומה                                  

                                   ת.ז.   022179196                             

 
                                   פישר יהודה                                   

                                   ת.ז.   017219015                             

 
                                   שגיא שפרה                                    

                                   ת.ז.   007617921                             

 
                                   שגיא אלכסנדר                                 

                                   ת.ז.   043456409                             

 
                                   מסיקה עמוס                                   

                                   ת.ז.   050738228                             

 
                                   מסיקה פנינה                                  

                                   ת.ז.   063420160                             

 
                                   דבורקין בוריס                                

                                   ת.ז.   306767989                             

 
                                   דבורקין גלינה                                

                                   ת.ז.   306768037                             

 
                                   אנגלנדר ירום                                 

                                   ת.ז.   058876582                             

 
                              --- המשך בדף 14   ---                             



הופק באמצעות האינטרנט              מידע מפנקס הזכויות               דף: 14      

                          המתנהל בלשכת רישום מקרקעין באר שבע                    

                                                                                

               ==========================================  =====================

 
גוש : 38075      חלקה : 94                                                      

                                                    ============================

                                 ה ע ר ו ת                                      

                                      =========                                 

 שטר      תאריך    מהות הפעולה     מוטבי ההערה                  החלק בנכס       

 המשך לשטר 13176/10/1                                                           

                                   כהן נסים                                     

                                   ת.ז.   059798108                             

 
                                   זוהר מיכאל                                   

                                   ת.ז.   027405125                             

 
                                   נחמד קלרה טלי                                

                                   ת.ז.   024485039                             

 
                                   נחמד יוסף                                    

                                   ת.ז.   012150686                             

 
                                   רפפורט אשר                                   

                                   ת.ז.   053604799                             

 
                                   רפפורט יעל                                   

                                   ת.ז.   056412505                             

 
                                   קריב כבודי רחל                               

                                   ת.ז.   024484644                             

 
                                   ברזילי אמנון                                 

                                   ת.ז.   059284471                             

 
                                   צימנד יעקב יוסף                              

                                   ת.ז.   890264963                             

 
                                   אפרים יצחק                                   

                                   ת.ז.   032996001                             

 
                                   אפרים אליהו                                  

                                   ת.ז.   053626271                             

 
                                   סלומון מירב                                  

                                   ת.ז.   033265034                             

 
                                   סלומון נתן                                   

                                   ת.ז.   024218513                             

 
                                   אנגלנדר ירום                                 

                                   ת.ז.   058876582                             

 
                                   אלמליח רעות                                  

                                   ת.ז.   039698634                             

 
                                   אלמליח יעקב שלום                             

                                   ת.ז.   040640310                             

 
                              --- המשך בדף 15   ---                             



הופק באמצעות האינטרנט              מידע מפנקס הזכויות               דף: 15      

                          המתנהל בלשכת רישום מקרקעין באר שבע                    

                                                                                

               ==========================================  =====================

 
גוש : 38075      חלקה : 94                                                      

                                                    ============================

                                 ה ע ר ו ת                                      

                                      =========                                 

 שטר      תאריך    מהות הפעולה     מוטבי ההערה                  החלק בנכס       

 המשך לשטר 13176/10/1                                                           

                                   בנעוזר אליזבת לואיס - דרכון                  

                                   ארה"ב                                        

                                   דרכון  308417529                             

 
                                   בנעוזר אליזבת לואיס - דרכון                  

                                   ארה"ב                                        

                                   דרכון  308417529                             

 
                                   קורצמן חיים                                  

                                   ת.ז.   008378473                             

 
                                   אנקור טים א.מ. בע"מ                          

                                   חברה   514370477                             

 
                                                                בשלמות          

 
                 על כל הבעלים                                                   

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 
                              זיקת הנאה וזכות קדימה                             

                             =====================                              

שטר    תאריך      מהות הפעולה     תאור הזיקה                                    

007200 24/05/2006 זיקת הנאה                                                     

0011              חלקה כפופה                                                    

תאור הזיקה: משועבדת בזכות מעבר לכלי רכב והולכי רגל בשטח 727 מ"ר המסומן          

            באות E והצבוע בצבע חאקי בתשריט המצ"ב, המהווה חלק בלתי נפרד ה        

            ימנו.                                                               

 
                           לטובת: חלקה 38075/95                                 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 
                           --- ס ו ף  נ ת ו נ י ם ---                           

                                                                                

"פלט ממידע זה אינו נסח רישום מאושר או העתק רישום, כמשמעותם בחוק המקרקעין,       

 תשכ"ט - 1969, התקנות והנוהלים שעל-פיו".                                        


