
פרצלציה לא רצונית סוג שטר: 17/12/2017 מיום: 53640/2017 הנכס נוצר ע"י שטר:

שטח במ"ר רשויות

38,725.00 עיריית תל אביב -יפו

המספרים הישנים של החלקה

7104/114,276

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

514434349 חברה   קניון העיר תל אביב בע"מ  שכירות 21/07/2019 38295/2019/33

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

31/08/2099 38295/2019/33 ראשית

החלק בנכס

חלק במקרקעין אין הגבלה בירושה אין הגבלה בהעברה

מפלס: קומת קרקע תחתונה בתשריט 101-2 סימון בתשריט: ב' בצבע ורוד בשטח של 21,028 מ"ר
מפלס: קומת מרתף 1- בתשריט 101-3 סימון בתשריט: ב' בצבע ורוד בשטר של 2,441 מ"ר

מפלס: קומת מרתף 1- בתשריט 101-3 סימון בתשריט: ג'2 בצבע מקווקו בשטח  של 18,178 מ"ר
מפלס: קומת מרתף 2- בתשריט 101-4 סימון בתשריט: ב' בצבע ורוד בשטח של 21,645 מ"ר
מפלס: קומת מרתף 3- בתשריט 101-5 סימון בתשריט: ב' בצבע ורוד בשטח של 21,400 מ"ר
מפלס: קומת מרתף 4- בתשריט 101-6 סימון בתשריט: ב' בצבע ורוד בשטח של 10,285 מ"ר

מפלס: קומת מרתף 5- ומטה בתשריט 101-7 סימון בתשריט: ב'1 בצבע ורוד בשטח של 552 מ"ר
מפלס: קומת מרתף 5- ומטה בתשריט 101-7 סימון בתשריט: ב'2 בצבע ורוד בשטח של 243 מ"ר

מפלס: קומת מרתף 5- ומטה בתשריט 101-7 סימון בתשריט: ב'3 בצבע ורוד בשטח של 28 מ"ר
העברת זכויות בכפוף לסעיף 15 לתנאי החכירה

הערות:

על כל הבעלים
      

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

עירית תל-אביב יפו איחוד  17/12/2017 53640/2017/6

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7104     חלקה: 289



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

514434356 חברה   מגדלי לב תל אביב בע"מ שכירות 21/07/2019 38295/2019/34

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

31/08/2099 38295/2019/34 ראשית

החלק בנכס

חלק במקרקעין אין הגבלה בירושה אין הגבלה בהעברה

מפלס: קומת קרקע עליונה בתשריט 101-1 סימון בתשריט: ב' בצבע כתום בשטח של 14,744 מ"ר
מפלס: קומת קרקע תחתונה בתשריט 101-2 סימון בתשריט: א'1 בצבע כתום בשטח של 2,418 מ"ר

מפלס: קומת קרקע תחתונה בתשריט 101-2 סימון בתשריט: א'2 בצבע כתום בשטח של 847 מ"ר
מפלס: קומת מרתף 1- בתשריט 101-3 סימון בתשריט: א' בצבע כתום בשטח של 1,073 מ"ר

מפלס: קומת מרתף 1- בתשריט 101-3 סימון בתשריט: ג'1 בצבע מקווקו בשטח של 2,600 מ"ר
מפלס: קומת מרתף 2- בתשריט 101-4 סימון בתשריט: א'1 בצבע כתום בשטח של 486 מ"ר

מפלס: קומת מרתף 2- בתשריט 101-4 סימון בתשריט: א'2 בצבע כתום בשטח של  527 מ"ר
מפלס: קומת מרתף 2- בתשריט 101-4 סימון בתשריט: א'3 בצבע כתום בשטח של 1,635 מ"ר

מפלס: קומת מרתף 3- בתשריט 101-5 סימון בתשריט: א' בצבע כתום בשטח של 2,893 מ"ר
מפלס: קומת מרתף 4- בתשריט 101-6 סימון בתשריט: א'1 בצבע כתום בשטח של 6,725 מ"ר
מפלס: קומת מרתף 4- בתשריט 101-6 סימון בתשריט: א'2 בצבע כתום בשטח של 6,330 מ"ר

מפלס: קומת מרתף 4- בתשריט 101-6 סימון בתשריט: א'3 בצבע כתום בשטח של 953 מ"ר
מפלס: קומת מרתף 5- ומטה בתשריט 101-7 סימון בתשריט: א' בצבע כתום בשטח של 23,470 מ"ר

העברת זכויות בכפוף לסעיף 15 לתנאי החכירה

הערות:

על כל הבעלים
      

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

520018185 חברה   שוק סיטונאי לתוצרת 
חקלאית בתל-אביב בעמ

שכירות 21/07/2019 38295/2019/35

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

31/08/2099 38295/2019/35 ראשית

החלק בנכס

חלק במקרקעין אין הגבלה בירושה אין הגבלה בהעברה

מפלס: קומת קרקע עליונה ומעלה בתשריט 101-1 סימון בתשריט: 221 בצבע סגול בשטח של 3,568 
מ"ר

מפלס: קומת קרקע תחתונה בתשריט 101-2 סימון בתשריט: 221 בצבע סגול בשטח של 3,447 מ"ר
מפלס: קומת מרתף 1- בתשריט 101-3 סימון בתשריט: 221 בצבע סגול בשטח של 3,447 מ"ר
מפלס: קומת מרתף 2- בתשריט 101-4 סימון בתשריט: 221 בצבע סגול בשטח של 3,447 מ"ר
מפלס: קומת מרתף 3- בתשריט 101-5 סימון בתשריט: 221 בצבע סגול בשטח של 3,447 מ"ר
מפלס: קומת מרתף 4- בתשריט 101-6 סימון בתשריט: 221 בצבע סגול בשטח של 3,447 מ"ר

מפלס: קומת מרתף 5- ומטה בתשריט 101-7 סימון בתשריט: 221 בצבע סגול בשטח של 3,447 מ"ר

הערות:

על כל הבעלים
      

עמוד 2 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7104     חלקה: 289



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

514956713 חברה   מגדלי גינדי תל אביב בע"מ שכירות 21/07/2019 38295/2019/36

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

31/08/2099 38295/2019/36 ראשית

החלק בנכס

חלק במקרקעין אין הגבלה בירושה אין הגבלה בהעברה

מפלס: קומת קרקע עליונה ומעלה בתשריט 101-1 סימון בתשריט: 222 בצבע סגול בשטח של 3,893 
מ"ר

מפלס: קומת קרקע תחתונה בתשריט 101-2 סימון בתשריט: 222 בצבע סגול בשטח של 3,737 מ"ר
מפלס: קומת מרתף 1- בתשריט 101-3 סימון בתשריט: 222 בצבע סגול בשטח של 3,737 מ"ר
מפלס: קומת מרתף 2- בתשריט 101-4 סימון בתשריט: 222 בצבע סגול בשטח של 3,737 מ"ר
מפלס: קומת מרתף 3- בתשריט 101-5 סימון בתשריט: 222 בצבע סגול בשטח של 3,737 מ"ר
מפלס: קומת מרתף 4- בתשריט 101-6 סימון בתשריט: 222 בצבע סגול בשטח של 3,737 מ"ר

מפלס: קומת מרתף 5- ומטה בתשריט 101-7 סימון בתשריט: 222 בצבע סגול בשטח של 3,737 מ"ר
העברת זכויות בכפוף לסעיף 15 לתנאי החכירה

הערות:

על כל הבעלים
      

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

514956713 חברה   מגדלי גינדי תל אביב בע"מ שכירות 21/07/2019 38295/2019/37

החלק בזכות

בשלמות

תאריך סיום בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

31/08/2099 38295/2019/37 ראשית

החלק בנכס

חלק במקרקעין אין הגבלה בירושה אין הגבלה בהעברה

מפלס: קומת קרקע עליונה ומעלה בתשריט 101-1 סימון בתשריט: 223 בצבע סגול בשטח של 3,870 
מ"ר

מפלס: קומת קרקע תחתונה בתשריט 101-2 סימון בתשריט: 223 בצבע סגול בשטח של 3,716 מ"ר
מפלס: קומת מרתף 1- בתשריט 101-3 סימון בתשריט: 223 בצבע סגול בשטח של 3,716 מ"ר
מפלס: קומת מרתף 2- בתשריט 101-4 סימון בתשריט: 223 בצבע סגול בשטח של 3,716 מ"ר
מפלס: קומת מרתף 3- בתשריט 101-5 סימון בתשריט: 223 בצבע סגול בשטח של 3,716 מ"ר
מפלס: קומת מרתף 4- בתשריט 101-6 סימון בתשריט: 223 בצבע סגול בשטח של 3,716 מ"ר

מפלס: קומת מרתף 5- ומטה בתשריט 101-7 סימון בתשריט: 223 בצבע סגול בשטח של 3,716 מ"ר
העברת זכויות בכפוף לסעיף 15 לתנאי החכירה

הערות:

על כל הבעלים
      

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

514956713 חברה   מגדלי גינדי תל אביב בע"מ שכירות 21/07/2019 38295/2019/38

החלק בזכות

בשלמות

עמוד 3 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7104     חלקה: 289



תאריך סיום בתנאי שטר מקורי רמת חכירה

31/08/2099 38295/2019/38 ראשית

החלק בנכס

חלק במקרקעין אין הגבלה בירושה אין הגבלה בהעברה

מפלס: קומת קרקע עליונה ומעלה בתשריט 101-1 סימון בתשריט: 224 בצבע סגול בשטח של 3,650 
מ"ר

מפלס: קומת קרקע תחתונה בתשריט 101-2 סימון בתשריט: 224 בצבע סגול בשטח של 3,532 מ"ר
מפלס: קומת מרתף 1-בתשריט 101-3 סימון בתשריט: 224 בצבע סגול בשטח של 3,532 מ"ר

מפלס: קומת מרתף 2- בתשריט 101-4 סימון בתשריט: 224 בצבע סגול בשטח של 3,532 מ"ר
מפלס: קומת מרתף 3- בתשריט 101-5 סימון בתשריט: 224 בצבע סגול בשטח של 3,532 מ"ר
מפלס: קומת מרתף 4- בתשריט 101-6 סימון בתשריט: 224 בצבע סגול בשטח של 3,532 מ"ר

מפלס: קומת מרתף 5- ומטה בתשריט 101-7 סימון בתשריט: 224 בצבע סגול בשטח של 3,532 מ"ר
העברת זכויות בכפוף לסעיף 15 לתנאי החכירה

הערות:

על כל הבעלים

משכנתאות

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ תיקון משכנתה 21/07/2019 38295/2019/40

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

514434356 חברה   מגדלי לב תל אביב בע"מ

514434349 חברה   קניון העיר תל אביב בע"מ 

החלק בנכס בתנאי שטר מקורי סכום דרגה

חלק במקרקעין 19414/2012/2 ללא הגבלת סכום  ראשונה

28827/2013 ,30920/2015 ,38295/2019 שטרי תיקון:

קניון העיר תל אביב בע"מ  על החכירה של: 

מגדלי לב תל אביב בע"מ
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ תיקון משכנתה 21/07/2019 38295/2019/41

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

514434356 חברה   מגדלי לב תל אביב בע"מ

514434349 חברה   קניון העיר תל אביב בע"מ 

החלק בנכס בתנאי שטר מקורי סכום דרגה

חלק במקרקעין 19414/2012/3 ללא הגבלת סכום  ראשונה

28827/2013 ,56457/2014 ,30920/2015 ,38295/2019 ,38295/2019 שטרי תיקון:

קניון העיר תל אביב בע"מ  על החכירה של: 

מגדלי לב תל אביב בע"מ
      

עמוד 4 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7104     חלקה: 289



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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 21/07/2019 38295/2019/39

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

520018185 חברה   שוק סיטונאי לתוצרת 
חקלאית בתל-אביב בעמ

החלק בנכס סכום דרגה

חלק במקרקעין ללא הגבלת סכום  ראשונה

שוק סיטונאי לתוצרת חקלאית בתל-אביב בעמ על החכירה של: 
      

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 21/07/2019 38361/2019/1

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

514956713 חברה   מגדלי גינדי תל אביב בע"מ

החלק בנכס סכום דרגה

חלק במקרקעין ללא הגבלת סכום  ראשונה

יחד עם חלקות 7104/289,291 הערות:

מגדלי גינדי תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 21/07/2019 38361/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

514956713 חברה   מגדלי גינדי תל אביב בע"מ

החלק בנכס סכום דרגה

חלק במקרקעין ללא הגבלת סכום  ראשונה

יחד עם חלקות 7104/289,291 הערות:

מגדלי גינדי תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ משכנתה 21/07/2019 38361/2019/3

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

514956713 חברה   מגדלי גינדי תל אביב בע"מ

החלק בנכס סכום דרגה

חלק במקרקעין ללא הגבלת סכום  ראשונה

יחד עם חלקות 7104/289,291 הערות:

מגדלי גינדי תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

עמוד 5 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7104     חלקה: 289



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

520031857 חברה   לאומי פרטנרס בע"מ משכנתה 21/07/2019 38361/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

514956713 חברה   מגדלי גינדי תל אביב בע"מ

החלק בנכס סכום דרגה

חלק במקרקעין ₪ 400,000,000 שניה

יחד עם חלקות 7104/289,291 הערות:

מגדלי גינדי תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520031857 חברה   לאומי פרטנרס בע"מ משכנתה 21/07/2019 38361/2019/5

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

514956713 חברה   מגדלי גינדי תל אביב בע"מ

החלק בנכס סכום דרגה

חלק במקרקעין ₪ 400,000,000 שניה

יחד עם חלקות 7104/289,291 הערות:

מגדלי גינדי תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520031857 חברה   לאומי פרטנרס בע"מ משכנתה 21/07/2019 38361/2019/6

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

514956713 חברה   מגדלי גינדי תל אביב בע"מ

החלק בנכס סכום דרגה

חלק במקרקעין ₪ 400,000,000 שניה

יחד עם חלקות 7104/289,291 הערות:

מגדלי גינדי תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520031857 חברה   לאומי פרטנרס בע"מ משכנתה 21/07/2019 38361/2019/7

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

514956713 חברה   מגדלי גינדי תל אביב בע"מ

החלק בנכס סכום דרגה

חלק במקרקעין ₪ 400,000,000 שניה

יחד עם חלקות 7104/289,291 הערות:

מגדלי גינדי תל אביב בע"מ על החכירה של: 

הערות

עמוד 6 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7104     חלקה: 289



שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדינת ישראל הערה בדבר אתר עתיקות 17/12/2017 53640/2017/33

בתנאי שטר מקורי

44510/1995/0  

ראה ילקוט פרסומים מס'4318 מיום 13.7.95         עמ'3892 הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

הועדה המקומית לתכנון 
ובניה תל אביב-יפו

הערה על יעוד מקרקעין 
תקנה 27

17/12/2017 53640/2017/34

בתנאי שטר מקורי

50514/2015/1  

      
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

הועדה המקומית לתכנון 
ובניה תל אביב-יפו

הערה על יעוד מקרקעין 
תקנה 27

17/12/2017 53640/2017/35

בתנאי שטר מקורי

49681/2016/1  

      
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

הועדה המקומית לתכנון 
ובניה תל אביב-יפו

הערה על יעוד מקרקעין 
תקנה 27

17/12/2017 53640/2017/36

בתנאי שטר מקורי

49681/2016/2  

      
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

הועדה המקומית לתכנון 
ובניה תל אביב-יפו

הערה על יעוד מקרקעין 
תקנה 27

17/12/2017 53640/2017/37

בתנאי שטר מקורי

49701/2016/1  

      
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

הועדה המקומית לתכנון 
ובניה תל אביב-יפו

הערה על יעוד מקרקעין 
תקנה 27

17/12/2017 53640/2017/38

בתנאי שטר מקורי

49701/2016/2  

      
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

הועדה המקומית לתכנון 
ובניה תל אביב-יפו

הערה על יעוד מקרקעין 
תקנה 27

17/12/2017 53640/2017/39

עמוד 7 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7104     חלקה: 289



בתנאי שטר מקורי

49719/2016/1  

      
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

הועדה המקומית לתכנון 
ובניה תל אביב-יפו

הערה על יעוד מקרקעין 
תקנה 27

17/12/2017 53640/2017/40

בתנאי שטר מקורי

49719/2016/2  

      
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

הועדה המקומית לתכנון 
ובניה תל אביב-יפו

הערה על יעוד מקרקעין 
תקנה 27

17/12/2017 53640/2017/41

בתנאי שטר מקורי

49728/2016/1  

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

514956713 חברה   מגדלי גינדי תל אביב בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 21/07/2019 38361/2019/8

קרקע מגדל מס' 4 הערות:

שוק סיטונאי לתוצרת חקלאית בתל-אביב בעמ על החכירה של: 
      

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

514956713 חברה   מגדלי גינדי תל אביב בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 21/07/2019 38361/2019/9

קרקע מגדל מס' 4 הערות:

על כל הבעלים
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

הועדה המקומית לתכנון 
ובניה תל אביב-יפו

הערה על יעוד מקרקעין 
תקנה 27

15/08/2019 43429/2019/1

1. השטחים המפורטים להלן בייעודם ובשימושם והמסומנים בצבע ירוק יועדו לשמש את כל בעלי הדירות 
ויהוו רכוש משותף 

2. השטחים המפורטים להלן בייעודם ובשימושם והמסומנים בצבע תכלת בקומת מרתף 1- יועדו לשמש 
את חברת החשמל ולא ירשמו כחלק מבית משותף

3. השטחים המפורטים להלן בייעודם בשימושם והמסומנים בצבע חום יועדו לשמש כשטחים ציבוריים של 
עיריית תל אביב יפו

4. השטחים המפורטים להלן בייעודם ובשימושם והמסומנים בצבע ורוד מקווקו בקומת כניסה ראשית 
יועדו לשמש עם זיקת הנאה לטובת הציבור למעבר הולכי רגל.

הערות:

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

021616115 ת.ז  מוקמל טליה תיקון טעות סופר 01/09/2019 45728/2019/1

עמוד 8 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7104     חלקה: 289



בתנאי שטר מקורי מהות פעולה מקורית

45236/2019/2 הערת אזהרה - סעיף 126  

תאור הנכס:  דירה , מבנה  04 יח' 493+ חניה מס' 854 הערות:

45728/2019 שטרי תיקון:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

057740672 ת.ז  הולנדר עוז ישראל תיקון טעות סופר 01/09/2019 45728/2019/2

058444605 ת.ז  הולנדר ענת

בתנאי שטר מקורי מהות פעולה מקורית

45236/2019/3 הערת אזהרה - סעיף 126  

תאור הנכס: דירה ,מבנה מס' 06 יח' 665+ חניה מס' 260 הערות:

45728/2019 שטרי תיקון:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

066153560 ת.ז  ישראל אבי תיקון טעות סופר 01/09/2019 45728/2019/3

בתנאי שטר מקורי מהות פעולה מקורית

45236/2019/5 הערת אזהרה - סעיף 126  

תאור הנכס: דירה , מבנה מס' 04 יח' 471 + חניה מס' 904+ מחסן 48 הערות:

45728/2019 שטרי תיקון:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

079814430 ת.ז  נוסבאום צבי הנריק תיקון טעות סופר 01/09/2019 45728/2019/4

070840145 ת.ז  נוסבאום כרמלה

בתנאי שטר מקורי מהות פעולה מקורית

45236/2019/7 הערת אזהרה - סעיף 126  

תאור הנכס: דירה , מבנה 08 יח' 8134 חניה מס' 302+ מחסן 326 הערות:

45728/2019 שטרי תיקון:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

051180586 ת.ז  עדי כהן דן תיקון טעות סופר 01/09/2019 45728/2019/5

051844553 ת.ז  עדי כהן חנה

עמוד 9 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7104     חלקה: 289



בתנאי שטר מקורי מהות פעולה מקורית

45236/2019/8 הערת אזהרה - סעיף 126  

תאור הנכס: דירה , מבנה  מס' 09 יח' 9105 + חניה מס' 146 הערות:

45728/2019 שטרי תיקון:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

052160918 ת.ז  טובול דניאל תיקון טעות סופר 01/09/2019 45728/2019/6

055559439 ת.ז  טובול ירדנה

בתנאי שטר מקורי מהות פעולה מקורית

45245/2019/1 הערת אזהרה - סעיף 126  

תאור הנכס: דירה  , מבנה מס' 07 יח' 721  + חניה מס' 250 הערות:

45728/2019 שטרי תיקון:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

050169416 ת.ז  פז אורה דניאלה מאיה תיקון טעות סופר 01/09/2019 45728/2019/7

בתנאי שטר מקורי מהות פעולה מקורית

45245/2019/2 הערת אזהרה - סעיף 126  

תאור הנכס: דירה , מבנה מס' 07  יח'  726 + חניה  מס' 192 + מחסן 29 הערות:

45728/2019 שטרי תיקון:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

008562837 ת.ז  פלטאו עדית תיקון טעות סופר 01/09/2019 45728/2019/8

007520315 ת.ז  פלטאו יגאל

בתנאי שטר מקורי מהות פעולה מקורית

45245/2019/3 הערת אזהרה - סעיף 126  

תאור הנכס: דירה , מבנה מס' 07  יח'  7134+ חניה מס' 786+ 196+ מחסן מס' 232 הערות:

45728/2019 שטרי תיקון:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

050826817 ת.ז  ביסקר רפאל תיקון טעות סופר 01/09/2019 45728/2019/9

עמוד 10 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7104     חלקה: 289



בתנאי שטר מקורי מהות פעולה מקורית

45245/2019/4 הערת אזהרה - סעיף 126  

תאור הנכס: דירה , מבנה07  יח' 7131 + חניה מס' 38+ 369 הערות:

45728/2019 שטרי תיקון:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

006742043 ת.ז  לשם נעמי תיקון טעות סופר 01/09/2019 45728/2019/10

בתנאי שטר מקורי מהות פעולה מקורית

45245/2019/5 הערת אזהרה - סעיף 126  

תאור הנכס: דירה  מבנה 07  יח' 7125 + חניה מס' 190+ מחסן מס' 160 הערות:

45728/2019 שטרי תיקון:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

023761687 ת.ז  קרימולובסקי עידית הערת אזהרה - סעיף 126 29/08/2019 45568/2019/1

058898909 ת.ז  שופן אופיר

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 649 מחסן מס'  251  מבנה מס'  01  יח' 186 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

012682977 ת.ז  אללוף אברהם ברטי הערת אזהרה - סעיף 126 29/08/2019 45568/2019/2

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 544  מבנה מס' 01 יח' 185 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

043676162 ת.ז  יעקובי יהושע הערת אזהרה - סעיף 126 29/08/2019 45568/2019/3

תאור הנכס: דירה  + חניה מס' 664  מבנה 02 יח'  265 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

040786113 ת.ז  טל שחר הערת אזהרה - סעיף 126 29/08/2019 45568/2019/4

תאור הנכס: דירה + חניה  מס' 256 מחסן מס' 161  מבנה מס' 07 יח' 756 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

204002315 ת.ז  רפיח יובל הערת אזהרה - סעיף 126 29/08/2019 45568/2019/5

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 713 מחסן מס' 205  מבנה 02 יח' 264 הערות:

עמוד 11 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7104     חלקה: 289



מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

050490762 ת.ז  פורת יוסף הערת אזהרה - סעיף 126 02/09/2019 45848/2019/1

051262111 ת.ז  פורת שרה

תאור הנכס: דירה + חניה מס'137  מבנה מס' 09 יח' מס' 994 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

042034975 ת.ז  בן רפאל יוסף חיים הערת אזהרה - סעיף 126 02/09/2019 45848/2019/2

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 249 מבנה מס' 07 יח' 735 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

057345712 ת.ז  דוידוביץ יובל הערת אזהרה - סעיף 126 02/09/2019 45848/2019/3

058344490 ת.ז  דוידוביץ מירי

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 931 מחסן מס' 317 מבנה מס' 07 יח' 744 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

014312706 ת.ז  אלפון משה מאיר אנדרה הערת אזהרה - סעיף 126 02/09/2019 45848/2019/4

014312714 ת.ז  אלפון אסתר ז'קלין

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 334 מחסן מס' 330 מבנה מס' 07 יח' 755 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

058640467 ת.ז  קידר אילן הערת אזהרה - סעיף 126 02/09/2019 45848/2019/5

022152771 ת.ז  קידר נירה שלומית

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 287 מחסן מס' 319 מבנה מס' 07 יח' 765 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

072717358 ת.ז  מועלם משה הערת אזהרה - סעיף 126 02/09/2019 45864/2019/1

תאור הנכס: דירה+ חניה מס' 742 מחסן מס' 15 מבנה מס' 03 יח' מס' 345 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

033908393 ת.ז  מנחמי יעקב הערת אזהרה - סעיף 126 02/09/2019 45864/2019/2
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

042343939 ת.ז  מנחמי חן

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 510 מבנה מס' 03 יח' 351 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

309263812 ת.ז  רמניק שלי הערת אזהרה - סעיף 126 02/09/2019 45864/2019/3

310735550 ת.ז  רמניק עדי

תאור הנכס: דירה+ חניה מס' 835 מבנה מס' 05 יח' 5112 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

069201093 ת.ז  כהן צבי הערת אזהרה - סעיף 126 02/09/2019 45864/2019/4

068235902 ת.ז  כהן יפה

תאור הנכס: דירה+ חניה מס' 874 מבנה 04 יח' 464 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

023084619 ת.ז  שיפטן אפרים הערת אזהרה - סעיף 126 02/09/2019 45864/2019/5

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 512 מבנה מס' 03 יח' 386 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

341162246 ת.ז  בכר רבקה הערת אזהרה - סעיף 126 02/09/2019 45888/2019/1

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 926  מבנה 05 יח' 523 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

068916907 ת.ז  סויסא אברהם הערת אזהרה - סעיף 126 02/09/2019 45888/2019/2

תאור הנכס: דירה+ חניה מס' 426   מבנה 09 יח' 942 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

022852156 ת.ז  שוורץ משה הערת אזהרה - סעיף 126 02/09/2019 45888/2019/3

028072650 ת.ז  פלדמן שוורץ ענת

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 746+741 מחסן מס'196 מבנה מס' 03 יח' 336 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

032268864 ת.ז  וייזר דוברת הערת אזהרה - סעיף 126 02/09/2019 45888/2019/4

037660172 ת.ז  וייזר מורן

תאור הנכס: דירה + חניה מס'527 מבנה 03 יח' 341 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

023096589 ת.ז  שידלו ירון הערת אזהרה - סעיף 126 02/09/2019 45888/2019/5

תאור הנכס: דירה+ חניה מס' 354 מבנה מס' 03 יח' 342 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

033644477 ת.ז  יצחק אריאל הערת אזהרה - סעיף 126 02/09/2019 45927/2019/1

032216053 ת.ז  יצחק שלמה

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 531 מבנה 02 יח' 223 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

54880257 ת.ז  ציון שלום הערת אזהרה - סעיף 126 02/09/2019 45927/2019/2

55553317 ת.ז  ציון זיוה

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 596 מחסן מס' 10 מבנה 02 יח' 215 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

004084315 ת.ז  נחמיאס יצחק הערת אזהרה - סעיף 126 02/09/2019 45927/2019/3

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 164 מבנה מס' 09 יח' 944 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

001664119 ת.ז  ויצמן אברהם הערת אזהרה - סעיף 126 02/09/2019 45927/2019/4

004604138 ת.ז  ויצמן רונית

תאור הנכס: דירה + חניה  מס' 163 מבנה 09 יח' 954 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

069674596 ת.ז  ויצמן סאמי הערת אזהרה - סעיף 126 02/09/2019 45927/2019/5

068040583 ת.ז  ויצמן רג'ינה

תאור הנכס: דירה+חניה מס' 138+159 מחסן מס' 44 מבנה 09 יח' 953 הערות:
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מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

055880793 ת.ז  קאולי רון הערת אזהרה - סעיף 126 02/09/2019 45976/2019/1

056698509 ת.ז  אליהו קאולי דליה

תאור הנכס: דירה+חניה מס' 897+896 מבנה 04 יח' 442 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

051362135 ת.ז  גיפס גיורא הערת אזהרה - סעיף 126 02/09/2019 45976/2019/2

057224404 ת.ז  גיפס מיה

תאור הנכס: דירה +חניה מס' 862 מחסן מס' 72 מבנה מס' 04 יח' 434 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

072639339 ת.ז  שבירו יעקב הערת אזהרה - סעיף 126 02/09/2019 45976/2019/3

051614402 ת.ז  שבירו יוכבד

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 788 מבנה 05 יח' 5123 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

053661625 ת.ז  לוי יצחק הערת אזהרה - סעיף 126 02/09/2019 45976/2019/4

תאור הנכס: דירה +חניה מס' 174 מבנה מס' 09 יחידה  מס' 932 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

054898903 ת.ז  שקדי אליעזר הערת אזהרה - סעיף 126 02/09/2019 45976/2019/5

056451388 ת.ז  שקדי ענת

תאור הנכס: דירה+חניה מס' 578 מבנה מס' 01 יח' 183 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

042900753 ת.ז  אביטל אסתי הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46041/2019/1

תאור הנכס:דירה+ חניה מס' 343 מבנה מס 6 יחידה מס 694 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

056654593 ת.ז  רייס אלון הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46041/2019/2
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

056744683 ת.ז  רייס עירית

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 272 מבנה 06 יח' 685 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

008255143 ת.ז  רוזן גדעון הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46041/2019/3

007342181 ת.ז  רוזן רחל

תאור הנכס: דירה+ חניה  מס' 922 מחסן מס' 127  מבנה 04  יח'  4112 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

054972021 ת.ז  שגב רון אהרן הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46041/2019/4

055616759 ת.ז  שגב יעל

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 855 מבנה מס' 04 יח' 4115 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

036258069 ת.ז  ויצמן תום הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46041/2019/5

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 525 מחסן 207  מבנה 03  יח' 3105 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

301334371 ת.ז  נחמד עוזי הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46052/2019/1

תאור הנכס: דירה+ חניה 886 מבנה 05 יח' 5104 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

041859455 ת.ז  לוין יהונתן הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46052/2019/2

060744075 ת.ז  לוין נטע

תאור הנכס: דירה+ חניה 545 מבנה 01 יח' 1113 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

055918585 ת.ז  חדאד אריה הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46052/2019/3

058743931 ת.ז  חדאד פאני

תאור הנכס: דירה + חניה  מס' 662 מבנה מס' 02 יח' 2104 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

013920848 ת.ז  אלמוגי גל הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46052/2019/4

תאור הנכס: דירה + חניה   מס' 199 מבנה מס' 06 יח' 6124 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

302170089 ת.ז  גלמן רומי הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46052/2019/5

תאור הנכס:דירה+ חניה מס' 32+ 806 מחסן מס' 60 מבנה 06 יח' 6122 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

301353314 ת.ז  רן דניאל הערת אזהרה סעיף 126 03/09/2019 46060/2019/1

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 734 מחסן מס' 7 מבנה 01 יח' 133 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

054667613 ת.ז  שפירא רונית הערת אזהרה סעיף 126 03/09/2019 46060/2019/2

תאור הנכס: דירה+ חניה מס' 754 מבנה 03 יח' 381 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

069576916 ת.ז  אשל תמיר שמואל הערת אזהרה סעיף 126 03/09/2019 46060/2019/3

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 774  מבנה 04 יח' מס' 452 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

042725911 ת.ז  כהן יצחק הערת אזהרה סעיף 126 03/09/2019 46060/2019/4

01739564 ת.ז  כהן רינה

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 860 מבנה 04 יח' 461 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

059686287 ת.ז  וטשטיין ליעד הערת אזהרה סעיף 126 03/09/2019 46060/2019/5

024608382 ת.ז  לוי וטשטיין דנה

תאור הנכס: דירה+ חניה מס' 884 מבנה 05 יח' 583 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

010889046 ת.ז  גבאי פרידה מלכה הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46065/2019/1

תאור הנכס: דירה+ חניה מס' 455 מבנה  מס' 08 יח' 895 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

051545432 ת.ז  פיבקו רון הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46065/2019/2

079800942 ת.ז  פיבקו זהבה

תאור הנכס: דירה+ חניה מס' 344 מבנה מס' 06 יח' 662 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

051628899 ת.ז  הראל זאב הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46065/2019/3

051526192 ת.ז  הראל רינה

תאור הנכס: דירה + חניה מס'319 מבנה 06 יח' 661 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

U01131278 דרכון טורקי פרסקו נדים הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46065/2019/4

תאור הנכס: דירה+ חניה מס' 337  מבנה מס' 06  יח' 656 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

042412619 ת.ז  שקד רוני הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46065/2019/5

057898231 ת.ז  שקד ריקי

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 311 מחסן 92 מבנה 06  יח'  627 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

201055563 ת.ז  פלוס כהן דור דורותי הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46106/2019/1

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 837 מבנה 05 יח' 561 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

059740472 ת.ז  פוזנר חיים הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46106/2019/2

022367106 ת.ז  פוזנר אורלי

תאור הנכס: דירה + חניה 769 מבנה 05  יח' 555 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

200361145 ת.ז  שורץ מיכל הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46106/2019/3

תאור הנכס: דירה + חניה 832  מבנה 05  יח' 551 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

058627993 ת.ז  סרנגה דוד הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46106/2019/4

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 833 מבנה 05 יח' 553 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

054089008 ת.ז  אגי שמואל הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46106/2019/5

052276805 ת.ז  אגי מלכה

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 470 מבנה 07  יח' 793 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

052890001 ת.ז  סנד תהילה הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46136/2019/1

006650303 ת.ז  דור עפר

תאור הנכס: דירה+ חניה  932 מחסן מס' 265  מבנה 01  יח' 1105 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

042544072 ת.ז  פלד חיים הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46136/2019/2

051842342 ת.ז  פלד נחמה

תאור הנכס: דירה  + חניה מס' 517 מבנה 03 יח' 3102 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

026110056 ת.ז  דיין אסתר הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46136/2019/3

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 702 מחסן 249 מבנה 03  יח' 3101 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

064558083 ת.ז  גלנצר חיים הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46136/2019/4

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 638  מחסן מס' 11 מבנה 02  יח' 2102 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

008989121 ת.ז  ברקאי מיכאל הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46136/2019/5

001255306 ת.ז  ברקאי יהודית

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 612 מבנה 02 יח' 2115 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

059247585 ת.ז  איפרגן יואל הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46143/2019/1

013645031 ת.ז  איפרגן אורלי

תאור הנכס: דירה + חניה 203 מבנה 08  יח' 8113 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

004266177 ת.ז  פורת צבי הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46143/2019/2

054960190 ת.ז  ידיד סילביה

תאור הנכס: דירה + חניה  מס' 204 מבנה מס' 08 יח' 866 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

065468530 ת.ז  פלדברג דב הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46143/2019/3

067438671 ת.ז  פלדברג אירנה

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 441 מבנה 08 יח'  874 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

058344797 ת.ז  כהן זהבית הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46143/2019/4

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 447+448 מחסן 37  מבנה 08  יח' 864 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

053452074 ת.ז  לברטובסקי דוד הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46143/2019/5

056481112 ת.ז  לברטובסקי שפרה

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 210 מבנה 08 יח' 863 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

14AD28292 דרכון צרפת בן זנו יוסף הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46223/2019/1

תאור הנכס: דירה+חניה מס' 207 מבנה 08  יח' 853 הערות:
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מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

012492682 ת.ז  זיתונה יוסף הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46223/2019/2

012492690 ת.ז  זיתונה פורטונה

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 566+566 מבנה מס' 01 יח' 166 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

008110850 ת.ז  נייער חנה שרה הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46223/2019/3

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 601 מבנה 01 יח' 194 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

047190939 ת.ז  בכור דוד הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46223/2019/4

3939956 ת.ז  בכור סוניה

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 871 מבנה מס' 03 יח' 3114 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

UO8396982 דרכון מרוקו סבג צ'רלס הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46223/2019/5

תאור הנכס: דירה + חניה 704  מבנה 02 יח' 2133 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

028070035 ת.ז  דיאמנט עדי הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46248/2019/1

059274555 ת.ז  דיאמנט מגי

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 514 מחסן מס' 114 מבנה מס'  03 יח' 3125 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

043609767 ת.ז  וילף זאב הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46248/2019/2

13523147 ת.ז  וילף סילביה הילה

תאור הנכס: דירה + חניה  מס' 718+18  מחסן מס' 12 מבנה מס' 03 יח' 3131 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

052158052 ת.ז  רצאבי בנימין הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46248/2019/3
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

67212787 ת.ז  רצאבי רונית

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 753 מחסן מס' 268 מבנה 03 יח' 3134 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

054152343 ת.ז  מוסלר אבשלום הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46248/2019/4

058023458 ת.ז  מוסלר חנה

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 703 מבנה מס' 03 יח' 3135 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

003796893 ת.ז  עמיצור אורי הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46248/2019/5

001828367 ת.ז  עמיצור רבקה

תאור הנכס דירה+ חניה  מס' 825 מבנה מס' 04 יח' 4105 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

059247585 ת.ז  איפרגן יואל הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46255/2019/1

013645031 ת.ז  איפרגן אורלי

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 202 מבנה 08 יח' 8114 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

058837360 ת.ז  משיח גיא הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46255/2019/2

תאור הנכס: דירה + חניה 482  מבנה 05 יח' 532 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

008110850 ת.ז  נייער חנה שרה הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46255/2019/3

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 519 מבנה 03 יח'   374 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

59192666 ת.ז  ברוש יוסף חיים הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46255/2019/4

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 634  מבנה 01  יח' 1123 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

069704955 ת.ז  שרלין לידה הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46255/2019/5

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 920 מחסן מס' 197  מבנה מס'04 יח' 435 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

000208140 ת.ז  גלעד עדנה הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46272/2019/1

008426546 ת.ז  גלעד מיכאל

תאור הנכס: דירה+חניה  מס' 56 מחסן מס' 350 מבנה 10 יח' 1092 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

050085885 ת.ז  קרן יוסף הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46272/2019/2

051630515 ת.ז  קרן חנה

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 36 מבנה מס' 10 יח' 1091 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

056465487 ת.ז  וייזינגר גילי אביגיל הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46272/2019/3

069093201 ת.ז  ברקו סורין

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 577 מחסן 101 מבנה 01 יח' 1102 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

51825677 ת.ז  מהלאל שי הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46272/2019/4

תאור הנכס:  דירה + חניה מס' 500 מבנה 03 יח' 362 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

060767233 ת.ז  גבע אדם הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46272/2019/5

050161678 ת.ז  גבע חנה

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 412  מבנה 10  יח' 1053 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

001671122 ת.ז  יעקבי עמירם הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46300/2019/1

010432359 ת.ז  יעקבי שושנה

תאור הנכס: דירה + חניה  550 מבנה 01 יח' 1131 הערות:
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מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

336522677 ת.ז  אומון סרג' הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46300/2019/2

336522685 ת.ז  סטולר אומון מישלין

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 813 מבנה מס' 03 יח' 3121 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

200155042 ת.ז  שיטרית ליאור אהרן הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46300/2019/3

תאור הנכס: דירה + חניה  מס' 641 מבנה מס' 01 יח' 1114 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

037645942 ת.ז  איסלר אופיר הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46300/2019/4

037149119 ת.ז  איסלר קרן קרי

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 542 מבנה מס' 01 יח' 1135 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

028070035 ת.ז  דיאמנט עדי הערת אזהרה - סעיף 126 03/09/2019 46300/2019/5

059274555 ת.ז  דיאמנט מגי

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 513 מחסן 368  מבנה 03 יח' 3124 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

051147437 ת.ז  חסון אליהו הערת אזהרה - סעיף 126 04/09/2019 46324/2019/1

053473245 ת.ז  חסון איריס

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 97 מבנה 09 יח' 975 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

027375989 ת.ז  פלדברג הניג עמית הערת אזהרה - סעיף 126 04/09/2019 46324/2019/2

תאור הנכס: דירה +חניה  מס' 454  מחסן 36  מבנה 08  יח' 884 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

072608235 ת.ז  יהודה עזרא הערת אזהרה - סעיף 126 04/09/2019 46324/2019/3
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תאור הנכס: דירה + חניה מס' 442 מבנה 08 יח' 875 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

001251677 ת.ז  מורג משה הערת אזהרה - סעיף 126 04/09/2019 46324/2019/4

052103298 ת.ז  מורג דליה נינט

תאור הנכס: דירה + חניה  מס' 310 מבנה 08  יח' 885 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

058344797 ת.ז  כהן זהבית הערת אזהרה - סעיף 126 04/09/2019 46324/2019/5

תאור הנכס: דירה+ חניה  449+450 מחסן 38  מבנה 08 יח' 865 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

003145802 ת.ז  ווייס יוסף יצחק הערת אזהרה - סעיף 126 04/09/2019 46390/2019/1

002336345 ת.ז  ווייס מרים הדסה

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 875 מבנה  04יח' 4101 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

026058040 ת.ז  ביזאוי מסעודה הערת אזהרה - סעיף 126 04/09/2019 46390/2019/2

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 820  מבנה 04 יח' 474 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

P5372067 דרכון אוסטרי חוסני יוסופובה הערת אזהרה - סעיף 126 04/09/2019 46390/2019/3

תאור הנכס: דירה + חניה 345  מבנה 06  יח' 652 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

340849694 ת.ז  גנם פבריציו הערת אזהרה - סעיף 126 04/09/2019 46390/2019/4

340849702 ת.ז  סונינו טיציאנה

תאור הנכס: דירה+ חניה  מס'22 מבנה 10 יח'  1074 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

022395180 ת.ז  מוסק זאב אברהם הערת אזהרה - סעיף 126 04/09/2019 46390/2019/5
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

022610463 ת.ז  מוסק כהן אפרת

תאור הנכס: דירה +חניה  מס' 643  מבנה מס' 01  יח' 193  הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

308931112 ת.ז  קוזלוב אלכסנדר הערת אזהרה - סעיף 126 05/09/2019 46701/2019/1

308931161 ת.ז  קוזלוב ראיסה

תאור הנכס: דירה + חניה  מס' 491+911 מחסן מס' 66  מבנה 04  יח' 423 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

032561672 ת.ז  טסל הדס הערת אזהרה - סעיף 126 05/09/2019 46701/2019/2

תאור הנכס: דירה + חניה  מס' 167 מבנה מס' 09 יח' 9103 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

017001959 ת.ז  רוזן שרה הערת אזהרה - סעיף 126 05/09/2019 46701/2019/3

תאור  הנכס: דירה + חניה מס' 76 מבנה 10 יח' 10113 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

017001959 ת.ז  רוזן שרה הערת אזהרה - סעיף 126 05/09/2019 46701/2019/4

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 77 מבנה מס' 10 יח' 10123 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

012198578 ת.ז  אלאלוף אמדה אמה הערת אזהרה - סעיף 126 05/09/2019 46701/2019/5

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 20 מבנה 10 יח' 1011 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

037070224 ת.ז  אופיר ליאן הערת אזהרה סעיף 126 08/09/2019 46968/2019/1

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 151+152   מבנה מס':  09   יחידה מס':  992   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

054851936 ת.ז  מלמיליאן אורי הערת אזהרה סעיף 126 08/09/2019 46968/2019/2
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תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 475  מבנה מס':  07   יחידה מס':  7104 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

8280661 ת.ז  מזור אהרון אדם הערת אזהרה סעיף 126 08/09/2019 46968/2019/3

003816865 ת.ז  מזור עמליה

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 308  מבנה מס':  07   יחידה מס':  7111 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

052007614 ת.ז  ורסנו נורית אשירה הערת אזהרה סעיף 126 08/09/2019 46968/2019/4

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 307  מבנה מס':  07   יחידה מס':  7113 מחסן מס 226 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

058045741 ת.ז  ברנר יריב הערת אזהרה סעיף 126 08/09/2019 46968/2019/5

058312844 ת.ז  ברנר איריס

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 471  מבנה מס':  07   יחידה מס':  7114 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

069245090 ת.ז  הופנר רוברט הערת אזהרה סעיף 126 08/09/2019 46990/2019/1

067175935 ת.ז  הופנר רחל

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 666  מחסן 263   מבנה מס':  02   יחידה מס':  253 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

059686287 ת.ז  וטשטיין ליעד הערת אזהרה סעיף 126 08/09/2019 46990/2019/2

024608382 ת.ז  לוי וטשטיין דנה

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 408  מבנה מס':  10   יחידה מס':  1082 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

050603067 ת.ז  ביליצקי יהושע הערת אזהרה סעיף 126 08/09/2019 46990/2019/3

012595369 ת.ז  ביליצקי גלדיס

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 428  מחסן 183  מבנה מס':  09   יחידה מס':  927 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

עמוד 27 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7104     חלקה: 289



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

068863729 ת.ז  אליה משה הערת אזהרה סעיף 126 08/09/2019 46990/2019/4

017138967 ת.ז  אליה אמראל אסתר סולטן

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 7  מבנה מס':  09   יחידה מס':  924 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

033652611 ת.ז  רוזן אסף הערת אזהרה סעיף 126 08/09/2019 46990/2019/5

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 168  מבנה מס':  09   יחידה מס':  923 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

008249872 ת.ז  כספי שאול הערת אזהרה סעיף 126 08/09/2019 47014/2019/1

003202777 ת.ז  כספי יהודית

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 301  מחסן 222  מבנה מס':  08   יחידה מס':  8125 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

200015402 ת.ז  בר-און דוד הערת אזהרה סעיף 126 08/09/2019 47014/2019/2

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 638  מבנה מס':  01   יחידה מס':  123 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

009792409 ת.ז  לוי נסים הערת אזהרה סעיף 126 08/09/2019 47014/2019/3

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 521  מחסן 273  מבנה מס':  03   יחידה מס':  355 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

032811986 ת.ז  בראל בועז הערת אזהרה סעיף 126 08/09/2019 47014/2019/4

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 534  מחסן 262  מבנה מס':  02   יחידה מס':  281 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

336169073 ת.ז  קינן שמעון משה הערת אזהרה סעיף 126 08/09/2019 47014/2019/5

336073036 ת.ז  קינן שושנה

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 656+657  מחסן 106  מבנה מס':  02   יחידה מס':  292 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

058277559 ת.ז  נסים נעם הערת אזהרה סעיף 126 08/09/2019 47070/2019/1

058654005 ת.ז  נסים אורלי עליזה

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 417  מבנה מס':  10   יחידה מס':  1071 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

8280661 ת.ז  מזור אהרון אדם הערת אזהרה סעיף 126 08/09/2019 47070/2019/2

003816865 ת.ז  מזור עמליה

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס'283   מבנה מס':  07   יחידה מס':  7112 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

050152271 ת.ז  קיזר דניאל הערת אזהרה סעיף 126 08/09/2019 47070/2019/3

051645026 ת.ז  קיזר מרים

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 335  מבנה מס':  07   יחידה מס':  7121 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

008294449 ת.ז  שפירא איתן שלמה הערת אזהרה סעיף 126 08/09/2019 47070/2019/4

014673164 ת.ז  שפירא איימי ג'ויס

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס'  72  מבנה מס':  09   יחידה מס':  9115 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

051509933 ת.ז  רון אל תמר הערת אזהרה סעיף 126 08/09/2019 47070/2019/5

006026397 ת.ז  רון אל רפאל יעקב

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 246  מבנה מס':  07   יחידה מס':  7123 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

300511748 ת.ז  אמזלג לירון חי הערת אזהרה סעיף 126 09/09/2019 47240/2019/1

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 816  מחסן 122  מבנה מס':  03   יחידה מס':  383 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

022278766 ת.ז  משיח יצחק הערת אזהרה סעיף 126 09/09/2019 47240/2019/2

022306054 ת.ז  משיח זיוה
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תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 324  מבנה מס':  06   יחידה מס':  675 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

022018485 ת.ז  חוזז מאיר הערת אזהרה סעיף 126 09/09/2019 47240/2019/3

024086050 ת.ז  חוזז זיוה

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 765  מבנה מס':  05   יחידה מס':  5103 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

5059829 ת.ז  שוורצברג שלמה הערת אזהרה סעיף 126 09/09/2019 47240/2019/4

050427038 ת.ז  שוורצברג איתנה

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 776  מבנה מס':  04   יחידה מס':  4132 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

007467194 ת.ז  גליקסמן יוסף הערת אזהרה סעיף 126 09/09/2019 47240/2019/5

008336208 ת.ז  גליקסמן דליה

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 910+918  מחסן מס' 19  מבנה מס':  04   יחידה מס':  4141 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

050826817 ת.ז  ביסקר רפאל הערת אזהרה סעיף 126 10/09/2019 47479/2019/1

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 370+39  מחסן 164  מבנה מס':  07   יחידה מס':  7132 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

300172483 ת.ז  גור סתו הערת אזהרה סעיף 126 10/09/2019 47479/2019/2

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 763   מבנה מס':  04   יחידה מס':  482 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

5109335 ת.ז  קליר דן הערת אזהרה סעיף 126 10/09/2019 47479/2019/3

10699130 ת.ז  קליר יפה

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 579  מבנה מס':  01   יחידה מס':  145 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

040049900 ת.ז  פחימה גיל הערת אזהרה סעיף 126 10/09/2019 47479/2019/4

065656936 ת.ז  פחימה שחר

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 561  מחסן 252  מבנה מס':  01   יחידה מס':  155 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

10CH40494 דרכון צרפתי בן עמרן צ'רלס הערת אזהרה סעיף 126 10/09/2019 47479/2019/5

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 553  מבנה מס':  01   יחידה מס':  161 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

009940206 ת.ז  רייך בני הערת אזהרה - סעיף 126 10/09/2019 47686/2019/1

010089829 ת.ז  רייך צילה

תאור הנכס: דירה+ חניה מס' 723+723א' מחסן מס' 216 מבנה מס' 02 יח' 235  הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

066751033 ת.ז  יומטוביאן גולן הערת אזהרה - סעיף 126 10/09/2019 47686/2019/2

תאור הנכס: דירה + חניה  מס' 660 מבנה מס' 2 יח' 211 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

008875775 ת.ז  רוזנבלום משה הערת אזהרה - סעיף 126 10/09/2019 47686/2019/3

007970346 ת.ז  רוזנבלום חיה רות

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 912 מבנה מס' 02 יח' 237 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

068303924 ת.ז  וייס נתן טומי הערת אזהרה - סעיף 126 10/09/2019 47686/2019/4

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 533 מבנה מס' 02 יח' 244 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

057078222 ת.ז  לוי גיל הערת אזהרה - סעיף 126 10/09/2019 47686/2019/5

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 614  מבנה מס'02 יח' 212 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

345234371 ת.ז  נזרוב ויקטוריה הערת אזהרה - סעיף 126 11/09/2019 47817/2019/1

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 65 מבנה 08 יח' 8104 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

071839567 ת.ז  אהרוני מאיר הערת אזהרה - סעיף 126 11/09/2019 47817/2019/2

051957868 ת.ז  אהרוני שרה

תאור הנכס: דירה + חניה  מס' 526 מחסן 277 מבנה 03 יח' 364 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

U05360042 דרכון תורכי מזרחי אלברט הערת אזהרה - סעיף 126 11/09/2019 47817/2019/3

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 353 מבנה מס' 07 יח' 766 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

027138338 ת.ז  בן רעי דניאל הערת אזהרה - סעיף 126 11/09/2019 47817/2019/4

017351347 ת.ז  בן רעי דליה שרה

תאור הנכס: דירה + חניה  מס' 161 מבנה מס' 09 יח' 945 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

U06393525 דרכון תורכי גורל יוסוף הערת אזהרה - סעיף 126 11/09/2019 47817/2019/5

תאור הנכס: דירה + חניה  מס' 356 מבנה מס' 07 יח' 764 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

069069375 ת.ז  בן סימון שרל הערת אזהרה סעיף 126 12/09/2019 48163/2019/1

057115842 ת.ז  בן סימון יפה

תיאור הנכס:  דירה + חניה מס' 255   מבנה מס':  07   יחידה מס':  784 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

056474968 ת.ז  ארד אברהם הערת אזהרה סעיף 126 12/09/2019 48163/2019/2

057694978 ת.ז  ארד איריס

תיאור הנכס:  דירה + חניה מס' 252+253  מחסן מס' 70  מבנה מס':  07   יחידה מס':  781 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

017865981 ת.ז  בבור איזק הערת אזהרה סעיף 126 12/09/2019 48163/2019/3

056719750 ת.ז  בבור רוזנה

תיאור הנכס:  דירה + חניה מס' 559   מבנה מס':  01   יחידה מס':  153 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

022957237 ת.ז  פתיה עופר הערת אזהרה סעיף 126 12/09/2019 48163/2019/4

תיאור הנכס:  דירה + חניה מס' 532   מבנה מס':  02   יחידה מס':  275 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

200423093 ת.ז  סוקייניק דניאלה שרה הערת אזהרה סעיף 126 12/09/2019 48163/2019/5

תיאור הנכס:  דירה + חניה מס' 670  מחסן מס' 47   מבנה מס':  02   יחידה מס':  266 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

007411333 ת.ז  כצנלסון אברהם הערת אזהרה - סעיף 126 15/09/2019 48385/2019/1

007669906 ת.ז  כצנלסון ורדה

תאור הנכס: דירה + חניה  מס' 893 מבנה מס' 05 יח' 593 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

013576194 ת.ז  טוטנאור נחום הלל הערת אזהרה - סעיף 126 15/09/2019 48385/2019/2

055432975 ת.ז  טוטנאור אסתר

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 14+414 מחסן מס' 43 מבנה מס' 08 יח' 8131 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

001620657 ת.ז  צייגר אוריאל הערת אזהרה - סעיף 126 15/09/2019 48385/2019/3

030145023 ת.ז  צייגר יונה

תאור הנכס: דירה+ חניה  מס' 539 מבנה 01 יח' 1104  הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

050109347 ת.ז  קם יהודה הערת אזהרה - סעיף 126 15/09/2019 48385/2019/4

תאור הנכס: דירה + חניה  מס' 907 מבנה 02 יח' 2103  הערות:
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מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

043054816 ת.ז  אטיאס מורן הערת אזהרה - סעיף 126 15/09/2019 48385/2019/5

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 540 מגרש מבנה 01 יח' 1115 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

055339626 ת.ז  שושן אברהם הערת אזהרה - סעיף 126 15/09/2019 48442/2019/1

תאור הנכס: דירה + חניה מס'33 מחסן מס' 191 מבנה מס' 10 יח' 1056 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

058232984 ת.ז  שיף יצחק הערת אזהרה - סעיף 126 15/09/2019 48442/2019/2

024313157 ת.ז  שיף אורן

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 671 מבנה מס' 02 יחידה 256 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

051695021 ת.ז  לוסטיג עמנואלה אלה הערת אזהרה - סעיף 126 15/09/2019 48442/2019/3

תאור הנכס: דירה + חניה  756 מבנה 03 יח' 326 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

033361270 ת.ז  הרמלין דן הערת אזהרה - סעיף 126 15/09/2019 48442/2019/4

תאור הנכס: דירה + חניה  מס' 504 מבנה מס' 03 יח' 323 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

012838512 ת.ז  ששון ירושלמי אלדה הערת אזהרה - סעיף 126 15/09/2019 48442/2019/5

תאור הנכס: דירה + חניה  מס' 502  מבנה מס' 03 יח' 322 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

301218061 ת.ז  סנפיר ספיר הערת אזהרה - סעיף 126 15/09/2019 48469/2019/1

201192127 ת.ז  סנפיר עדי

תאור הנכס: דירה + חניה  מס' 62 מחסן 169 מבנה 08 יח' 855 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

041931163 ת.ז  שטרן דוד הערת אזהרה - סעיף 126 15/09/2019 48469/2019/2

תאור נכס: דירה+ חניה מס' 67+ 435 מבנה מס' 08 יח' 842 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

069215135 ת.ז  קליינר אברהם הערת אזהרה - סעיף 126 15/09/2019 48469/2019/3

014995153 ת.ז  קליינר ליליאנה

תאור הנכס:  דירה + חניה מס' 340 מבנה 06 יח' 6112 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

056728082 ת.ז  עסיס יצחק הערת אזהרה - סעיף 126 15/09/2019 48469/2019/4

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 268 מבנה מס' 06 יח' 6114 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

332675032 ת.ז  ליברמן ג'ורג'י ז'אק הערת אזהרה - סעיף 126 15/09/2019 48469/2019/5

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 25  מחסן מס' 227  מבנה מס' 10 יח' 1055 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

051595833 ת.ז  נייער אסתר הערת אזהרה - סעיף 126 15/09/2019 48527/2019/1

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 648 מבנה 01 יח' 175 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

051380988 ת.ז  טבת עקיבא הערת אזהרה - סעיף 126 15/09/2019 48527/2019/2

052627221 ת.ז  טבת חנה גולדה

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 800+799 מחסן מס' 18 מבנה 04 יח' 4121 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

070255161 ת.ז  מזרחי שולמית הערת אזהרה - סעיף 126 15/09/2019 48527/2019/3

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 452 מחסן מס' 369 מבנה 08 יח' 856 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

069069193 ת.ז  בן זנו יצחק זק הערת אזהרה - סעיף 126 15/09/2019 48527/2019/4

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 206 מחסן מס' 174  מבנה מס' 08 יח' 851 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

51820314 ת.ז  פודומסקי איתן הערת אזהרה - סעיף 126 15/09/2019 48527/2019/5

052150521 ת.ז  פודומסקי דליה

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 209 מבנה מס' 08 יח' 845 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

204662522 ת.ז  גנות אלמוג הערת אזהרה - סעיף 126 16/09/2019 48650/2019/1

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 788+606 מבנה מס' 01 יח' 113  הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

022874473 ת.ז  בקר דוד הערת אזהרה - סעיף 126 16/09/2019 48650/2019/2

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 870 מבנה מס' 03 יח' 3106 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

009460668 ת.ז  מלטר עמיצור הערת אזהרה - סעיף 126 16/09/2019 48650/2019/3

006422141 ת.ז  מלטר מרגלית

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 627 מחסן מס' 117 מבנה 02 יח' 2134 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

056685712 ת.ז  שקד גיל הערת אזהרה - סעיף 126 16/09/2019 48650/2019/4

058445941 ת.ז  שקד אפרת

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 567 מבנה  מס' 01 יח' 1122 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

301135836 ת.ז  מנחם אברהם נופר הערת אזהרה - סעיף 126 16/09/2019 48650/2019/5

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 524 מבנה מס' 03 יח' 3113 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

012134813 ת.ז  חפץ משה הערת אזהרה - סעיף 126 16/09/2019 48667/2019/1

051547081 ת.ז  חפץ דליה

תאור הנכס: דירה + חניה  מס' 834 מבנה 05 יח' 531 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

058710849 ת.ז  כהן יחזקאל הערת אזהרה - סעיף 126 16/09/2019 48667/2019/2

022876908 ת.ז  כהן סיגלית

תאור הנכס: דירה + חניה  274 מבנה 06  יח' 6104 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

201192960 ת.ז  גוטהלף רועי הערת אזהרה - סעיף 126 16/09/2019 48667/2019/3

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 315  מבנה 06 יח' 6105 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

069215135 ת.ז  קליינר אברהם הערת אזהרה - סעיף 126 16/09/2019 48667/2019/4

014995153 ת.ז  קליינר ליליאנה

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 339  מבנה מס' 06 יח' 6111 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

032402083 ת.ז  פיניש אלי הערת אזהרה - סעיף 126 16/09/2019 48667/2019/5

תאור הנכס: דירה + חניה מס'  790 מבנה מס' 05  יח'  534 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

002431005 ת.ז  ברנסון עמיר הערת אזהרה - סעיף 126 16/09/2019 48732/2019/1

050440726 ת.ז  ברנסון יפה דבורה

תאור הנכס: דירה + חניה  מס' 84  מבנה 10 יחדה מס 10134 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

309263812 ת.ז  רמניק שלי הערת אזהרה - סעיף 126 16/09/2019 48732/2019/2

310735550 ת.ז  רמניק עדי

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 836 מבנה מס' 05 יח' 5111 הערות:
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מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

054246004 ת.ז  אדלר שמשון הערת אזהרה - סעיף 126 16/09/2019 48732/2019/3

תאור הנכס: דירה + חניה  מס' 846  מבנה מס' 05 יח' 5115 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

032871576 ת.ז  פז חן הערת אזהרה - סעיף 126 16/09/2019 48732/2019/4

031582901 ת.ז  פז להט

תאור  הנכס: דירה + חניה  מס' 95 מבנה 09 יח' 995 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

057101750 ת.ז  נסים משה הערת אזהרה - סעיף 126 16/09/2019 48732/2019/5

057288862 ת.ז  נסים גלית

תאור הנכס: דירה + חניה  מס' 418 מבנה מס' 10 יח' 1081 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

063061469 ת.ז  זגורי חיים הערת אזהרה - סעיף 126 18/09/2019 48816/2019/1

078972163 ת.ז  זגורי רשל

תאור הנכס: דירה+ חניה מס' 413 מבנה מס' 10 יח' 1021 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

05799515 ת.ז  רז רוזנברג יורם הערת אזהרה - סעיף 126 18/09/2019 48816/2019/2

052409836 ת.ז  רז רוזנברג יהודית

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 267 מבנה מס'  06  יח' 624 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

053223665 ת.ז  שוקרון מאיר הערת אזהרה - סעיף 126 18/09/2019 48816/2019/3

054860861 ת.ז  שוקרון שרה

תאור הנכס: דירה + חניה מס'  745 מחסן 118 מבנה מס' 03 יח' 321 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

053077210 ת.ז  לנצט חוה יערה הערת אזהרה - סעיף 126 18/09/2019 48816/2019/4

תאור הנכס: דירה  + חניה 749 מבנה מס' 3 יח' 314 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

006827638 ת.ז  אבריאל חוה הערת אזהרה - סעיף 126 18/09/2019 48816/2019/5

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 921 מבנה מס' 03 יח' 312 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

42652032 ת.ז  תל פז אליעזר הערת אזהרה - סעיף 126 18/09/2019 48859/2019/1

26871715 ת.ז  תל פז זיוה

תאור הנכס: דירה + חניה  מס' 731 מחסן מס' 278  מבנה 03  יח' 3141 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

50826817 ת.ז  ביסקר רפאל הערת אזהרה - סעיף 126 18/09/2019 48859/2019/2

51638732 ת.ז  ביסקר שרה

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 725 מחסן 272 מבנה מס' 03 יח' 3142 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

024218679 ת.ז  ברקוביץ אליהו הערת אזהרה - סעיף 126 18/09/2019 48859/2019/3

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 406 מבנה 10 יח' 10106 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

050127448 ת.ז  דיץ חגית הערת אזהרה - סעיף 126 18/09/2019 48859/2019/4

488833292 דרכון אמריקאי דיץ רוג'ר

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 610 מבנה 02 יח' 2113 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

55356349 ת.ז  בר אריאלה הערת אזהרה - סעיף 126 18/09/2019 48859/2019/5

54505284 ת.ז  בר שאול

תאור הנכס דירה  + חניה מס' 721+722 מחסן מס' 57 מבנה 02 יח' 2142 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

054102744 ת.ז  כוכבי יצחק הערת אזהרה - סעיף 126 18/09/2019 48878/2019/1

054976881 ת.ז  כוכבי רונית

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 378 מבנה מס' 10 יח' 1041 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

064852205 ת.ז  לב יעקב הערת אזהרה - סעיף 126 18/09/2019 48878/2019/2

007738867 ת.ז  לב גבריאלה

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 81 מחסן מס' 243 מבנה 10 יח' 1042 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

022990717 ת.ז  עמיר תמר הערת אזהרה - סעיף 126 18/09/2019 48878/2019/3

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 92 מבנה 10 יח' 1025 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

200267771 ת.ז  הילר דנה הערת אזהרה - סעיף 126 18/09/2019 48878/2019/4

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 60A +60  מחסן מס' 42  מבנה מס' 10 יח' 1026 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

055902423 ת.ז  דובקין ניר הערת אזהרה - סעיף 126 18/09/2019 48878/2019/5

057184111 ת.ז  דובקין תמר דינה

תאור הנכס: דירה + חניה מס'  416 מבנה מס'  10 יח' 1024 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

022369797 ת.ז  גולדזנד דרורית הערת אזהרה - סעיף 126 18/09/2019 48914/2019/1

057664237 ת.ז  גולדזנד איל יעקב

תאור הנכס: דירה + חניה מספר285  מבנה מס' 07  יח' 776 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

055851588 ת.ז  נהיר חגי הערת אזהרה - סעיף 126 18/09/2019 48914/2019/2

057315376 ת.ז  נהיר אמירה מלכה
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תאור הנכס: דירה + חניה מספר 516 מבנה מס' 03 יח' 373 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

054203989 ת.ז  והבה אליהו הערת אזהרה - סעיף 126 18/09/2019 48914/2019/3

056219926 ת.ז  והבה ניקול

תאור הנכס  דירה + חניה מס' 741 מחסן 273 מבנה מס' 03 יח' 372 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

057248809 ת.ז  עציון צור הערת אזהרה - סעיף 126 18/09/2019 48914/2019/4

תאור הנכס:  דירה+ חניה מס' 872 מבנה 03  יח' 365 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

056521669 ת.ז  זרחיה צבי עמנואל הערת אזהרה - סעיף 126 18/09/2019 48914/2019/5

058245705 ת.ז  זרחיה עידית

תאור הנכס: דירה + חניה מס'  520 מחסן מס' 14 מבנה מס' 03 יח' 366 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

022817415 ת.ז  שרף גבריאל הערת אזהרה סעיף 126 22/09/2019 49269/2019/1

027891613 ת.ז  שרף אתי

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 669   מבנה מס':  02   יחידה מס':  224 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

056598857 ת.ז  יזדי דניאל הערת אזהרה סעיף 126 22/09/2019 49269/2019/2

023900731 ת.ז  יזדי אורנית

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 556   מבנה מס':  01   יחידה מס':  143 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

024610461 ת.ז  קירש אבנר הערת אזהרה סעיף 126 22/09/2019 49269/2019/3

029374634 ת.ז  קירש אלונה שולמית

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 652   מבנה מס':  01   יחידה מס':  135 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

058375619 ת.ז  נפתלי משה הערת אזהרה סעיף 126 22/09/2019 49269/2019/4

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 530   מבנה מס':  02   יחידה מס':  252 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

050126663 ת.ז  קליינפלץ שרה הערת אזהרה סעיף 126 22/09/2019 49285/2019/1

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 277   מבנה מס':  06   יחידה מס':  695 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

050084482 ת.ז  הכהן אלחנן הערת אזהרה סעיף 126 22/09/2019 49285/2019/2

010443273 ת.ז  הכהן טובה

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 145   מבנה מס':  09   יחידה מס':  996 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

203024187 ת.ז  וגנר דפי הערת אזהרה סעיף 126 22/09/2019 49285/2019/3

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 24   מבנה מס':  10   יחידה מס':  1075 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

14919237 ת.ז  טולצינסקי מיכאל )משה( הערת אזהרה סעיף 126 22/09/2019 49285/2019/4

058826116 ת.ז  טולצינסקי חגית

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 279+278  מחסן מס' 202   מבנה מס':  06   יחידה מס':  674 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

011400819 ת.ז  רייף מיכאל הערת אזהרה סעיף 126 22/09/2019 49285/2019/5

011400827 ת.ז  רייף ליובה

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 314   מבנה מס':  06   יחידה מס':  682 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

057647158 ת.ז  קפלן דורון הערת אזהרה - סעיף 126 22/09/2019 49335/2019/1

הערות: תאור הנכס: דירה + חניה מס' 104 מבנה מס' 09 יח' 913

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

036735686 ת.ז  תורן רננה הערת אזהרה - סעיף 126 22/09/2019 49335/2019/2

תאור הנכס: דירה + חניה  מס' 367 מבנה 08 יח' 882 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

337820526 ת.ז  אנקאוא מוריאל ג'ולייט הערת אזהרה - סעיף 126 22/09/2019 49335/2019/3

337820518 ת.ז  אנקאוא אלן

תאור הנכס: דירה + חניה  מס' 462 מחסן מס'' 325 מבנה מס' 08 יח' 8102 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

023763790 ת.ז  סנפיר ליאור הערת אזהרה - סעיף 126 22/09/2019 49335/2019/4

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 363 מחסן מס' 170 מבנה 08 יח' 8105 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

069781516 ת.ז  אלאלוף אלי הערת אזהרה - סעיף 126 22/09/2019 49335/2019/5

011465895 ת.ז  אלאלוף ג'יזל

תאור הנכס: דירה + חניה מס'  446 מבנה 08 יח' 8106 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

305744872 ת.ז  בן דיין ענבל הערת אזהרה - סעיף 126 22/09/2019 49399/2019/1

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 843 מבנה מס' 05 יח' 573 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

068049881 ת.ז  ויצמן אבי אלברט הערת אזהרה - סעיף 126 22/09/2019 49399/2019/2

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 829מבנה מס' 04 יח' 476 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

038181186 ת.ז  ברור ליאור הערת אזהרה - סעיף 126 22/09/2019 49399/2019/3

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 761 מבנה מס' 04 יח' 472 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

054666649 ת.ז  רפאלי שמואל הערת אזהרה - סעיף 126 22/09/2019 49399/2019/4

065491342 ת.ז  רפאלי גלר ליאת

תאור הנכס: דירה + חניה  827 מחסן מס' 151 מבנה מס' 04 יח 466 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

301292579 ת.ז  ראובן שרון הערת אזהרה - סעיף 126 22/09/2019 49399/2019/5

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 496 מבנה מס' 04 יח' 462 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

043268671 ת.ז  עתיק עדי הערת אזהרה - סעיף 126 22/09/2019 49457/2019/1

013557533 ת.ז  עתיק מרים

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 900 מבנה 04 יח' 424 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

008110850 ת.ז  נייער חנה שרה הערת אזהרה - סעיף 126 22/09/2019 49457/2019/2

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 528 מחסן 206 מבנה מס' 03 יח' 391 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

008445413 ת.ז  ענטר עזרא הערת אזהרה - סעיף 126 22/09/2019 49457/2019/3

052352499 ת.ז  ענטר אילנה פז

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 518 מבנה 03 יח' 376 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

57077398 ת.ז  רוזנבאום עפר הערת אזהרה - סעיף 126 22/09/2019 49457/2019/4

תאור הנכס: דירה + חניה  מס'  811 מבנה מס' 03 יח' 375 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

022018485 ת.ז  חוזז מאיר הערת אזהרה - סעיף 126 22/09/2019 49472/2019/1

024086050 ת.ז  חוזז זיוה

תאור  הנכס: דירה + חניה  מס'768 מבנה מס' 05 יח' 584 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

014852305 ת.ז  רודניצקי אריאל הערת אזהרה - סעיף 126 22/09/2019 49472/2019/2

016320731 ת.ז  רודניצקי איריס רבקה

תאור הנכס: דירה + חניה 847 מבנה מס' 05 יח' 586 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

U00645872 דרכון תורכי כהן נלי ניל הערת אזהרה - סעיף 126 22/09/2019 49472/2019/3

תאורא הנכס: דירה + חניה מס' 489 מחסן 297 מבנה מס' 05 יח' 526 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

059267880 ת.ז  אטיאס נאטאלי הערת אזהרה - סעיף 126 22/09/2019 49472/2019/4

059649301 ת.ז  אטיאס ניסים

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 481 מבנה מס' 5 יח' 594 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

333797553 ת.ז  גולן דוד ג'ילברט הערת אזהרה - סעיף 126 22/09/2019 49472/2019/5

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 857 מבנה מס' 04 יח' 453  הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

017544727 ת.ז  פרידמן יאיר הערת אזהרה - סעיף 126 23/09/2019 49537/2019/1

032957599 ת.ז  פרידמן גילי

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 245 מבנה 07 יח' 775  הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

301472106 ת.ז  מלול דן יחזקאל הערת אזהרה - סעיף 126 23/09/2019 49537/2019/2

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 480 מבנה מס' 05 יח' 522  הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

300257755 ת.ז  דולברג דן מנחם הערת אזהרה - סעיף 126 23/09/2019 49537/2019/3

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 485  מחסן מס' 46  מבנה מס' 05  יח' 521  הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

306236324 ת.ז  חבצקין סופיה הערת אזהרה - סעיף 126 23/09/2019 49537/2019/4

306236225 ת.ז  חבצקין לב

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 459 מבנה 08 יח' 813 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

051881696 ת.ז  גולדמינץ מרדכי הערת אזהרה - סעיף 126 23/09/2019 49537/2019/5

063100994 ת.ז  גולדמינץ אבלין

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 735א + 735 מחסן מס' 291  מבנה 05 יח' 5132 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

301332813 ת.ז  פורת עידו הערת אזהרה - סעיף 126 23/09/2019 49557/2019/1

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 208  מבנה מס' 08  יח' 8115 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

41770124 ת.ז  קורן מיכאל הערת אזהרה - סעיף 126 23/09/2019 49557/2019/2

06338719 ת.ז  קורן אירית

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 304+ 70 מחסן 327 מבנה 08 יח' 8121 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

012479051 ת.ז  ברזג אלן הילטון הערת אזהרה - סעיף 126 23/09/2019 49557/2019/3

052006483 ת.ז  ברזג חנה

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 294  מבנה 08  יח'  8122 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

054039144 ת.ז  יהב דב יעקב עם הערת אזהרה - סעיף 126 23/09/2019 49557/2019/4

058086828 ת.ז  יהב לי את

תאור הנכס: דירה + חניה מס'  366 מחסן 378  מבנה 08  יח' 8111 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

056361579 ת.ז  כהן בת שבע הערת אזהרה - סעיף 126 23/09/2019 49580/2019/1

תאור הנכס: דירה + חניה  מס' 165  מבנה 09  יח' 9124 הערות:
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מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

007762313 ת.ז  לרמן עדנה הערת אזהרה - סעיף 126 23/09/2019 49580/2019/2

תאור הנכס: דירה + חניה מס'  148  מבנה מס' 09  יח' 9132 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

069309516 ת.ז  ושלר חיים הערת אזהרה - סעיף 126 23/09/2019 49580/2019/3

תאור הנכס: דירה+ חניה מס' 128  מבנה מס' 09  יח' 9113 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

033146861 ת.ז  עמרמי ויצמן אבי הערת אזהרה - סעיף 126 23/09/2019 49580/2019/4

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 878  מבנה 05 יח' 565 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

024596637 ת.ז  בן שמעון ברוך ברקאי הערת אזהרה - סעיף 126 23/09/2019 49580/2019/5

022734545 ת.ז  בן שמעון יצחק

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 882 מבנה מס' 05 יח' 574 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

058315730 ת.ז  מטרי רונן שלמה הערת אזהרה - סעיף 126 23/09/2019 49657/2019/1

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 221 מבנה 06 יח' 692  הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 23/09/2019 49657/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

058315730 ת.ז  מטרי רונן שלמה

סכום

₪ 2,446,000

תאור הנכס: דירה מבנה 06  יח' 692 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

038624557 ת.ז  מיטס דליה הערת אזהרה - סעיף 126 23/09/2019 49657/2019/3

029418522 ת.ז  שטרנליכט יעקב

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 224 מבנה 06 יח' 641 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 23/09/2019 49657/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

029418522 ת.ז  שטרנליכט יעקב

038624557 ת.ז  מיטס דליה

סכום

₪ 1,280,000

תאור הנכס: דירה  מבנה  06  יח' 641 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

007565211 ת.ז  שמיר זיוה הערת אזהרה - סעיף 126 23/09/2019 49732/2019/1

תאור הנכס:דירה + חניה מס' 125 מבנה 09 יח' 920 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

313967564 ת.ז  שאנאנס מישל מלכה הערת אזהרה - סעיף 126 23/09/2019 49732/2019/2

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 96 מבנה מס' 09 יח' 921 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

030173074 ת.ז  ריינדל אריה הערת אזהרה - סעיף 126 23/09/2019 49732/2019/3

008252801 ת.ז  ריינדל חוה מינדל

תאורהנכס: דירה + חניה מס' 141 מבנה 09 יח' 934 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

006811186 ת.ז  בלאו עודד נחום הערת אזהרה - סעיף 126 23/09/2019 49732/2019/4

050266709 ת.ז  שיק יהודית

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 171 מחסןמס' 181  מבנה 09 יח' 922 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

009036831 ת.ז  רוזנבלום מארי הערת אזהרה - סעיף 126 23/09/2019 49732/2019/5

תאורהנכס: דירה + חניה מס' 154 מבנה 09יח' 933 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

023747207 ת.ז  שלום יוסף הערת אזהרה - סעיף 126 24/09/2019 49765/2019/1

תאור הנכס: דירה + חניה מס'  134  מבנה 09  יח' 9134 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

076965532 ת.ז  רוזן עוזי הערת אזהרה - סעיף 126 24/09/2019 49765/2019/2

065721698 ת.ז  רוזן ניקול ססיל

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 173+136 מחסן מס' 41 מבנה 09 יח' 9135 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

041148370 ת.ז  מעין עליזה הערת אזהרה - סעיף 126 24/09/2019 49765/2019/3

תאור הנכס: דירה +חניה  מס' 83 מבנה מס' 10 יח'  10135 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

059645101 ת.ז  פלמון מיכאל שמעון הערת אזהרה - סעיף 126 24/09/2019 49765/2019/4

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 39+40 מחסן מס' 45 מבנה מס' 10 יח' 10141 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

051227221 ת.ז  פלטנר אלון הערת אזהרה - סעיף 126 24/09/2019 49765/2019/5

054550348 ת.ז  פלטנר גבריאלה

תאורהנכס: דירה + חניה  מס' 53 מחסן מס' 348 מבנה מס' 10 יח' 10125 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

040170763 ת.ז  וטין עמיחי דוד הערת אזהרה - סעיף 126 24/09/2019 49803/2019/1

300265527 ת.ז  וטין שני

תאור הנכס: דירה + חניה מס'  589A +589 מחסן מס' 5 מבנה מס' 01 יח' 114 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 24/09/2019 49803/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

300265527 ת.ז  וטין שני

040170763 ת.ז  וטין עמיחי דוד

סכום

₪ 2,000,000

תאור הנכס:  דירה יח' 1/114 קומה 1 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

054144985 ת.ז  רצקובסקי דן הערת אזהרה - סעיף 126 24/09/2019 49803/2019/3

תאורהנכס: דירה + חניה מס'  296 מבנה 08 יח' 862 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 24/09/2019 49803/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

54144985 ת.ז  רצקובסקי דן

סכום

₪ 800,000

תאור הנכס:  בית  מבנה מס' 8 יח' 862 קומה 6 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

038257135 ת.ז  ברמוחה ציון הערת אזהרה - סעיף 126 24/09/2019 49817/2019/1

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 316 מבנה 06 יח' 635 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 24/09/2019 49817/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

038257135 ת.ז  ברמוחה ציון

025378175 ת.ז  ברמוחה ענת

סכום

₪ 800,000

תאור הנכס: דירה יח' 6/635 קומה 3 הערות:

עמוד 50 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7104     חלקה: 289



מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

038255030 ת.ז  ליאון יוסף הערת אזהרה - סעיף 126 24/09/2019 49817/2019/3

033734724 ת.ז  ליאון ענת

תאור הנכס: דירה + חניה מס'114 מבנה 06 יח' 621 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 24/09/2019 49817/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

033734724 ת.ז  ליאון ענת

038255030 ת.ז  ליאון יוסף

סכום

₪ 1,634,000

תאור הנכס: דירה מבנה 06 יח' 621 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

052053188 ת.ז  טל ניסים הערת אזהרה - סעיף 126 24/09/2019 49839/2019/1

054247218 ת.ז  טל פנינה

תאור הנכס: דירה + חניה מס'  842 מבנה 05 יח' 545 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה - סעיף 126 24/09/2019 49839/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

052053188 ת.ז  טל ניסים

054247218 ת.ז  טל פנינה

סכום

₪ 1,300,000

תאור הנכס: דירה מבנה מס' 05 יח' 545 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

055354260 ת.ז  יונגר שלמה הערת אזהרה - סעיף 126 24/09/2019 49839/2019/3

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 844+930 מחסן מס' 142 מבנה 05 יח' 566 הערות:

עמוד 51 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7104     חלקה: 289



מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 24/09/2019 49839/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

055354260 ת.ז  יונגר שלמה

סכום

₪ 1,500,000

תאור הנכס: דירה מבנה מס' 05 יח' 566 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

200048213 ת.ז  טימור עדי רחל הערת אזהרה - סעיף 126 24/09/2019 49854/2019/1

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 911+935 מחסן מס' 204  מבנה 02 יח' 286 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 24/09/2019 49854/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

200048213 ת.ז  טימור עדי רחל

סכום

₪ 1,100,000

תאור הנכס: דירה  מבנה מס' 02יח' 286 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

302254875 ת.ז  בינמן מיכל מדלן הערת אזהרה - סעיף 126 24/09/2019 49854/2019/3

תאור הנכס: דירה + חניה מס ' 241 מגרש 07 יח' 753 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 24/09/2019 49854/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

302254875 ת.ז  בינמן מיכל מדלן

סכום

₪ 1,300,000

תאור הנכס: דירה  מבנה 07 יח' 753 הערות:

עמוד 52 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7104     חלקה: 289



מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

014745426 ת.ז  זיכרמן שרון שמואל הערת אזהרה - סעיף 126 24/09/2019 49870/2019/1

300621224 ת.ז  זיכרמן רחל

תאור הנכס: דירה + חניה מס '679 מחסן מס' 268  מבנה מס' 02 יח' 231 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 24/09/2019 49870/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

014745426 ת.ז  זיכרמן שרון שמואל

300621224 ת.ז  זיכרמן רחל

סכום

₪ 1,195,000

תאור הנכס: דירה  מבנה 02 יח' 231 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

022785562 ת.ז  גליקו משה הערת אזהרה - סעיף 126 24/09/2019 49870/2019/3

025513342 ת.ז  גליקו עידית

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 710 מבנה 02 יח' 272 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520007030 חברה   בנק דיסקונט לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 24/09/2019 49870/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

022785562 ת.ז  גליקו משה

025513342 ת.ז  גליקו עידית

סכום

₪ 1,390,000

תאור הנכס: דירה  מבנה 02 קומה 272 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

055718779 ת.ז  גוראל מלכה הערת אזהרה - סעיף 126 24/09/2019 49904/2019/1

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 529מחסן מס'210 מבנה מס' 02 יח'2111 הערות:

עמוד 53 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7104     חלקה: 289



מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 24/09/2019 49904/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

055718779 ת.ז  גוראל מלכה

סכום

₪ 800,000

תאור הנכס: דירה מבנה 02 יח'2111 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

051637916 ת.ז  ינאי זאב הערת אזהרה - סעיף 126 24/09/2019 49904/2019/3

067888156 ת.ז  ינאי גילה

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 538 מבנה מס' 02 יח'2122 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 24/09/2019 49904/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

051637916 ת.ז  ינאי זאב

067888156 ת.ז  ינאי גילה

סכום

₪ 1,500,000

תאור הנכס: דירה מבנה  2 יח' 2122 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

066117011 ת.ז  זוארץ יצחק צחי הערת אזהרה - סעיף 126 24/09/2019 49927/2019/1

תאור הנכס: דירה + חניה מס'709מבנה מס' 02 יח' 276 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 24/09/2019 49927/2019/2

עמוד 54 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7104     חלקה: 289



מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

066117011 ת.ז  זוארץ יצחק צחי

סכום

₪ 450,000

תאור הנכס: דירה  מבנה 02 יח' 276 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 24/09/2019 49927/2019/3

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

066117011 ת.ז  זוארץ יצחק צחי

סכום

₪ 600,000

תאור הנכס: דירה מבנה 02  יח' 276 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

7411333 ת.ז  כצנלסון אברהם הערת אזהרה - סעיף 126 24/09/2019 49927/2019/4

007669906 ת.ז  כצנלסון ורדה

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 537 מחסן 267 מבנה 02 יח' 2101 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 24/09/2019 49927/2019/5

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

007411333 ת.ז  כצנלסון אברהם

007669906 ת.ז  כצנלסון ורדה

סכום

₪ 500,000

תאור הנכס: דירה מבנה 2 יח' 2101 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

003972080 ת.ז  אגוזי אילן הערת אזהרה - סעיף 126 24/09/2019 49945/2019/1

051582419 ת.ז  אגוזי נילי

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 604 מחסן מס' 6 מבנה 02 יח' 263 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 

עמוד 55 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7104     חלקה: 289



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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 24/09/2019 49945/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

051582419 ת.ז  אגוזי נילי

003972080 ת.ז  אגוזי אילן

סכום

₪ 1,000,000

תאור הנכס: דירה  מבנה 02  יח' 263 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

050076348 ת.ז  כדורי משה הערת אזהרה - סעיף 126 24/09/2019 49945/2019/3

055316996 ת.ז  כדורי אורית ריטה

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 705 מבנה מס' 02 יח' 254 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 24/09/2019 49945/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

050076348 ת.ז  כדורי משה

055316996 ת.ז  כדורי אורית ריטה

סכום

₪ 1,100,000

תאור הנכס: דירה מבנה 02 יח' 254 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

034947689 ת.ז  גולדברג יניב הערת אזהרה - סעיף 126 24/09/2019 49966/2019/1

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 433 מבנה 08 יח' 814 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 24/09/2019 49966/2019/2

עמוד 56 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7104     חלקה: 289



מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

034947689 ת.ז  גולדברג יניב

סכום

₪ 1,068,000

תאור הנכס: דירה מבנה מס' 08 יח' 814 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

013577176 ת.ז  גל ג'ון הערת אזהרה - סעיף 126 24/09/2019 49966/2019/3

056065352 ת.ז  וייס-גל עידית

תאור הנכס: דירה  + חניה מס' 71 מבנה 08 יח' 892 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 24/09/2019 49966/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

013577176 ת.ז  גל ג'ון

056065352 ת.ז  וייס-גל עידית

סכום

₪ 800,000

תאור הנכס: דירה מבנה 08  יח' 892 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

060697158 ת.ז  שכטמן יחיאל הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50031/2019/1

069666535 ת.ז  שכטמן הניה

תיאור הנכס: דירה +חניה מס' 743 מחסן מס' 123      מבנה מס': 03    יחידה מס':  334   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50031/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

069666535 ת.ז  שכטמן הניה

060697158 ת.ז  שכטמן יחיאל

סכום

₪ 1,470,000

תיאור הנכס:   דירה    מבנה מס': 03    יחידה מס': 334    הערות:

עמוד 57 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7104     חלקה: 289



מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

027440577 ת.ז  שלומי איינשטיין שהר הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50031/2019/3

תיאור הנכס: דירה  +חניה מס' 740     מבנה מס': 03    יחידה מס': 344    הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520007030 חברה   בנק דיסקונט לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50031/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

027440577 ת.ז  שלומי איינשטיין שהר

סכום

₪ 1,000,000

תיאור הנכס: דירה      מבנה מס':  03   יחידה מס': 344   קומה: 4    הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

U05457537 דרכון תורכיה בן חביב קלומיטי גילה הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50056/2019/1

תיאור הנכס: דירה+חניה מס' 457      מבנה מס': 08    יחידה מס': 8124    הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520018649 חברה   בנק אגוד לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50056/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

U05457537 דרכון תורכיה בן חביב קלומיטי גילה

סכום

₪ 1,129,000

תיאור הנכס: דירה+חניה   מגרש מס': 1   מבנה מס':  8   יחידה מס':8124    קומה: 12    הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

023903347 ת.ז  אבן שי)שמעון( הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50056/2019/3

029324589 ת.ז  אבן אורנה

תיאור הנכס: דירה+חניה מס' 436 מחסן מס' 372       מבנה מס':  08   יחידה מס': 854    הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50056/2019/4

עמוד 58 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

029324589 ת.ז  אבן אורנה

023903347 ת.ז  אבן שי)שמעון(

סכום

₪ 800,000

תיאור הנכס: דירה        יחידה מס': 1/854   קומה: 5    הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

022972400 ת.ז  זינגר שלי חנה הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50072/2019/1

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 505    מבנה מס':  03   יחידה מס': 324    הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50072/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

022972400 ת.ז  זינגר שלי חנה

סכום

₪ 1,100,000

תיאור הנכס: דירה   מגרש מס':    מבנה מס': 03    יחידה מס':  324   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

033450693 ת.ז  גישס יערה הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50072/2019/3

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 747 מחסן מס' 116      מבנה מס': 03    יחידה מס': 332    הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50072/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

033450693 ת.ז  גישס יערה

סכום

₪ 500,000

תיאור הנכס:דירה       מבנה מס': 3    יחידה מס': 332   קומה:   3  הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

עמוד 59 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

303648505 ת.ז  סיוני רימה הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50095/2019/1

029717626 ת.ז  סיוני גד ראובן

תיאור הנכס: דירה+חניה מס' 863       מבנה מס':  04   יחידה מס': 421    הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50095/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

029717626 ת.ז  סיוני גד ראובן

303648505 ת.ז  סיוני רימה

סכום

₪ 1,562,608

תיאור הנכס:  דירה      מבנה מס': 4    יחידה מס': 421   קומה:  2   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

200006120 ת.ז  ויזנגרין רון הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50095/2019/3

032650517 ת.ז  ויזנגרין טל

תיאור הנכס: דירה+חניה מס' 493 מחסן מס' 219      מבנה מס': 04    יחידה מס':  425   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50095/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

032650517 ת.ז  ויזנגרין טל

200006120 ת.ז  ויזנגרין רון

סכום

₪ 220,000

תיאור הנכס:דירה      מבנה מס': 04    יחידה מס': 425    הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50095/2019/5

עמוד 60 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

032650517 ת.ז  ויזנגרין טל

200006120 ת.ז  ויזנגרין רון

סכום

₪ 910,000

תיאור הנכס: דירה      מבנה מס': 04    יחידה מס':  425   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

304852510 ת.ז  אליהו סהר הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50103/2019/1

תיאור הנכס: דירה+חניה מס' 852+929 מחסן מס' 53     מבנה מס':  05   יחידה מס':  525   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50103/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

304852510 ת.ז  אליהו סהר

סכום

₪ 1,000,000

תיאור הנכס:  דירה       יחידה מס': 1/525   קומה:  2   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

038353579 ת.ז  רבינוביץ ליאור הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50103/2019/3

תיאור הנכס: דירה+חניה מס' 251 מחסן מס' 315     מבנה מס': 07    יחידה מס': 794    הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50103/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

038353579 ת.ז  רבינוביץ ליאור

סכום

₪ 148,900

תיאור הנכס: דירה       יחידה מס':  7/794  קומה:  9   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

עמוד 61 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50103/2019/5

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

038353579 ת.ז  רבינוביץ ליאור

סכום

₪ 1,500,000

תיאור הנכס: דירה       יחידה מס': 7/794   קומה:  9   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

016451940 ת.ז  בנימיני מאור הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50114/2019/1

032250573 ת.ז  בנימיני איילת

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 103 מחסן מס' 238     מבנה מס': 09    יחידה מס': 936    הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50114/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

032250573 ת.ז  בנימיני איילת

016451940 ת.ז  בנימיני מאור

סכום

₪ 1,416,000

תיאור הנכס:דירה        מבנה מס':  09   יחידה מס':  936   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

052053048 ת.ז  לוי שרה הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50114/2019/3

תיאור הנכס: דירה+חניה מס' 129       מבנה מס':  09   יחידה מס': 9123    הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50114/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

052053048 ת.ז  לוי שרה

סכום

₪ 500,000

תיאור הנכס: דירה      מבנה מס':   09  יחידה מס':  9123   הערות:
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תאריך
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מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

056003908 ת.ז  חן אברהם הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50134/2019/1

055601454 ת.ז  חן טג לינדה

תיאור הנכס:דירה+חניה מס' 149+150     מבנה מס':  09   יחידה מס': 941    הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50134/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

056003908 ת.ז  חן אברהם

055601454 ת.ז  חן טג לינדה

סכום

₪ 2,200,000

תיאור הנכס: דירה       מבנה מס':  09   יחידה מס':  941   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

038628020 ת.ז  קאפח עידו אהרון הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50134/2019/3

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 143 מחסן מס' 340     מבנה מס':   09  יחידה מס':964     הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520007030 חברה   בנק דיסקונט לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50134/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

038628020 ת.ז  קאפח עידו אהרון

סכום

₪ 300,000

תיאור הנכס: דירה      מבנה מס':  09   יחידה מס': 964    הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520007030 חברה   בנק דיסקונט לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50134/2019/5

עמוד 63 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7104     חלקה: 289



מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

038628020 ת.ז  קאפח עידו אהרון

סכום

₪ 1,000,000

תיאור הנכס:דירה      מבנה מס': 09    יחידה מס': 964    הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

016741449 ת.ז  בורוכוב נינה נחמה הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50148/2019/1

תיאור הנכס: דירה+חניה מס' 193       מבנה מס':  09   יחידה מס':  912   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50148/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

016741449 ת.ז  בורוכוב נינה נחמה

סכום

₪ 950,000

תיאור הנכס: דירה      מבנה מס':  09   יחידה מס':  912   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

027761097 ת.ז  מונרוב גיא הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50148/2019/3

תיאור הנכס: דירה+חניה מס' 170+5     מבנה מס': 09    יחידה מס': 943    הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50148/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

027761097 ת.ז  מונרוב גיא

סכום

₪ 1,000,000

תיאור הנכס: דירה    מבנה מס':  09   יחידה מס':   943  הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

028769099 ת.ז  עקה שחר הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50172/2019/1

עמוד 64 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
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תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 376      מבנה מס':  09   יחידה מס': 976    הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50172/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

028769099 ת.ז  עקה שחר

סכום

₪ 1,346,000

תיאור הנכס:  דירה     מבנה מס':  09   יחידה מס':  976   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

023086101 ת.ז  יוסף ארז הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50172/2019/3

023631526 ת.ז  יוסף נוגה

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 895     מבנה מס':  05   יחידה מס': 543    הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50172/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

023086101 ת.ז  יוסף ארז

023631526 ת.ז  יוסף נוגה

סכום

₪ 400,000

תיאור הנכס: דירה   מגרש מס':    מבנה מס':  05   יחידה מס':  542   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

039776711 ת.ז  קופל אביב דב הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50183/2019/1

022623128 ת.ז  זוארץ אמנון ציון

תיאור הנכס: דירה+חניה מס' 465       מבנה מס':  08   יחידה מס': 832    הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50183/2019/2

עמוד 65 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

022623128 ת.ז  זוארץ אמנון ציון

039776711 ת.ז  קופל אביב דב

סכום

₪ 1,300,000

תיאור הנכס:  דירה      מבנה מס': 08    יחידה מס':832     הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

058276536 ת.ז  מנדלר אברהם הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50183/2019/3

022695647 ת.ז  מנדלר גילי

תיאור הנכס: דירה+חניה מס'  434      מבנה מס':  08   יחידה מס': 891    הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50183/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

058276536 ת.ז  מנדלר אברהם

022695647 ת.ז  מנדלר גילי

סכום

₪ 2,475,000

תיאור הנכס:  דירה      יחידה מס':  8/891  קומה:  9   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

024430639 ת.ז  מלכה יאיר הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50221/2019/1

024340135 ת.ז  אורנר מלכה ענת

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 613     מבנה מס':  02   יחידה מס': 261    הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520007030 חברה   בנק דיסקונט לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50221/2019/2

עמוד 66 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7104     חלקה: 289



מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

024340135 ת.ז  אורנר מלכה ענת

024430639 ת.ז  מלכה יאיר

סכום

₪ 1,024,681

תיאור הנכס:  דירה     מבנה מס':   02  יחידה מס': 261    הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

058379538 ת.ז  מזרחי בועז הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50221/2019/3

023774300 ת.ז  אליעזר מזרחי חגית

תיאור הנכס: דירה+חניה מס' 632      מבנה מס': 02    יחידה מס': 213    הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50221/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

023774300 ת.ז  אליעזר מזרחי חגית

058379538 ת.ז  מזרחי בועז

סכום

₪ 500,000

תיאור הנכס:   דירה      יחידה מס':  2/213  קומה:  1   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

304209315 ת.ז  קולומייסקי לואיזה הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50233/2019/1

תיאור הנכס: דירה+חניה מס' 744      מבנה מס': 03    יחידה מס': 343    הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50233/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

304209315 ת.ז  קולומייסקי לואיזה

סכום

₪ 500,000

תיאור הנכס: דירה      יחידה מס': 3/343   קומה: 4    הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 

עמוד 67 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

033902354 ת.ז  הכהן אסף הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50233/2019/3

304118839 ת.ז  קיסילביץ טל

תיאור הנכס:  דירה+חניה מס' 194      מבנה מס':  09   יחידה מס': 910    הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 25/09/2019 50233/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

033902354 ת.ז  הכהן אסף

304118839 ת.ז  קיסילביץ טל

סכום

₪ 350,000

 
תיאור הנכס: דירה      מבנה מס':  C   יחידה מס':  9/910  קומה:  1  

הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

050265594 ת.ז  הראל ישראל רלי הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50796/2019/1

תיאור הנכס:  דירה + חניה מס' 644   מבנה מס':  01   יחידה מס':  1112  הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

035867514 ת.ז  רוזנברג רן הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50796/2019/2

034904409 ת.ז  רוזנברג כרם

תיאור הנכס:  דירה + חניה מס' 603   מבנה מס':  01   יחידה מס':  1103 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50796/2019/3

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

050265594 ת.ז  הראל ישראל רלי

סכום

₪ 1,655,146

תיאור הנכס:  דירה  מבנה מס':  01   יחידה מס':  1112  הערות:
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גוש: 7104     חלקה: 289



מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50796/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

035867514 ת.ז  רוזנברג רן

034904409 ת.ז  רוזנברג כרם

סכום

₪ 1,533,000

תיאור הנכס:  דירה מבנה מס':  01   יחידה מס':  1103  הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

027278597 ת.ז  לב עדו הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50832/2019/1

033116278 ת.ז  אשל לב מיכל

תיאור הנכס:  דירה + חניה מס' 292   מחסן מס': 376  מבנה מס':  07   יחידה מס':  734 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50832/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

27278597 ת.ז  לב עדו

33116278 ת.ז  אשל לב מיכל

סכום

₪ 163,000

תיאור הנכס:  דירה  מבנה מס':  07   יחידה מס':  734 קומה: 3 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50832/2019/3

עמוד 69 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7104     חלקה: 289



מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

27278597 ת.ז  לב עדו

33116278 ת.ז  אשל לב מיכל

סכום

₪ 1,200,000

תיאור הנכס:  דירה   מבנה מס':  07   יחידה מס':  734 קומה: 3 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

054976055 ת.ז  אטיאס אלישע הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50832/2019/4

תיאור הנכס:  דירה + חניה מס' 348   מבנה מס':  07   יחידה מס':  722 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50832/2019/5

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

054976055 ת.ז  אטיאס אלישע

סכום

₪ 1,048,000

תיאור הנכס:  דירה   מבנה מס':  07   יחידה מס':  722 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

034536805 ת.ז  מרקוביץ שחר הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50854/2019/1

040688145 ת.ז  מרקוביץ שקד

תיאור הנכס: דירה + חנייה מס' 364    מבנה מס':   08  יחידה מס':  8132   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50854/2019/2

עמוד 70 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7104     חלקה: 289



מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

034536805 ת.ז  מרקוביץ שחר

040688145 ת.ז  מרקוביץ שקד

סכום

₪ 1,750,000

תיאור הנכס: דירה  מבנה מס':   08  יחידה מס':  8132   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

059654723 ת.ז  כהן רון הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50854/2019/3

תיאור הנכס: דירה + חנייה מס' 361    מבנה מס':   08  יחידה מס':  810 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520007030 חברה   בנק דיסקונט לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50854/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

059654723 ת.ז  כהן רון

סכום

₪ 1,000,000

תיאור הנכס: דירה  מבנה מס':   08  יחידה מס':  810 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

022889208 ת.ז  כהן אהרונסון אברון הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50881/2019/1

024553406 ת.ז  כהן אהרונסון צפורת

תיאור הנכס: דירה + חנייה מס' 798    מבנה מס':   04  יחידה מס':  484   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50881/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

24553406 ת.ז  כהן אהרונסון צפורת

22889208 ת.ז  כהן אהרונסון אברון

סכום

₪ 1,202,250

תיאור הנכס: דירה     מבנה מס':   04  יחידה מס':  484  קומה: 8 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 

עמוד 71 מתוך 102
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כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

035897578 ת.ז  שושני רון הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50881/2019/3

תיאור הנכס: דירה + חנייה מס' 797    מבנה מס':   04  יחידה מס':  465 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50881/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

35897578 ת.ז  שושני רון

סכום

₪ 1,196,000

תיאור הנכס: דירה  מבנה מס':   04  יחידה מס':  465  קומה: 6 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

056381981 ת.ז  גרטי סרוסי אורלי הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50925/2019/1

תיאור הנכס:  דירה + חנייה מס' 810    מבנה מס':   03  יחידה מס': 382    הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50925/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

056381981 ת.ז  גרטי סרוסי אורלי

סכום

₪ 1,537,000

תיאור הנכס:  דירה  מבנה מס':   03  יחידה מס': 382    הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

053956512 ת.ז  לבון ירון הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50925/2019/3

054675509 ת.ז  לבון זיוה

תיאור הנכס:  דירה + חנייה מס' 515  מחסן מס': 215   מבנה מס':   03  יחידה מס': 385  הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50925/2019/4

עמוד 72 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ
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תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

054675509 ת.ז  לבון זיוה

053956512 ת.ז  לבון ירון

סכום

₪ 545,000

תיאור הנכס:  דירה מבנה מס':   03  יחידה מס': 385   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50925/2019/5

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

054675509 ת.ז  לבון זיוה

053956512 ת.ז  לבון ירון

סכום

₪ 463,195

תיאור הנכס:  דירה  מבנה מס':  03   יחידה מס': 385  הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

022284954 ת.ז  לוי יצחק אברהם הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50950/2019/1

022508113 ת.ז  דריאל לוי יעל

תיאור הנכס:  דירה + חנייה מס' 243  מבנה מס':  07   יחידה מס':  782   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50950/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

022508113 ת.ז  דריאל לוי יעל

022284954 ת.ז  לוי יצחק אברהם

סכום

₪ 975,000

תיאור הנכס:  דירה מבנה מס':  07   יחידה מס':  782   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

021757489 ת.ז  בינמן יונתן הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50950/2019/3

תיאור הנכס:  דירה + חנייה מס' 240  מבנה מס':  07   יחידה מס':  783   הערות:
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מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50950/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

021757489 ת.ז  בינמן יונתן

סכום

₪ 1,150,000

תיאור הנכס:  דירה  מבנה מס':  07   יחידה מס':  783   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

059679183 ת.ז  קטריוס עמיר הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50981/2019/1

023598733 ת.ז  קטריוס שרון

תיאור הנכס: דירה + חנייה 867    מבנה מס':  03   יחידה מס':  354  הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50981/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

059679183 ת.ז  קטריוס עמיר

023598733 ת.ז  קטריוס שרון

סכום

₪ 1,000,000

תיאור הנכס: דירה  מבנה מס':  03   יחידה מס':  354  הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

033997800 ת.ז  קפשוד ליאור הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50981/2019/3

035749258 ת.ז  קפשוד חגית

תיאור הנכס: דירה + חנייה 739  מחסן מס': 214  מבנה מס':  03   יחידה מס':  315 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50981/2019/4
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גוש: 7104     חלקה: 289



מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

035749258 ת.ז  קפשוד חגית

033997800 ת.ז  קפשוד ליאור

סכום

₪ 630,000

תיאור הנכס: דירה    יחידה מס':  3/315   קומה: 1 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

302042536 ת.ז  מאיר הלל מרדכי הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50991/2019/1

תיאור הנכס: דירה + חנייה 678    מבנה מס':  02   יחידה מס': 227   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50991/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

302042536 ת.ז  מאיר הלל מרדכי

סכום

₪ 1,355,000

תיאור הנכס: דירה   יחידה מס': 2/227  קומה: 2  הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

057074684 ת.ז  מיכלס אופיר אהוד הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50991/2019/3

057989394 ת.ז  מיכלס ורד )רוזה(

תיאור הנכס: דירה + חנייה 830   מבנה מס':   05   יחידה מס': 554 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 03/10/2019 50991/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

057074684 ת.ז  מיכלס אופיר אהוד

057989394 ת.ז  מיכלס ורד )רוזה(

סכום

₪ 1,457,000

תיאור הנכס: דירה  מבנה מס':  05   יחידה מס': 554 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

033869462 ת.ז  בן דוד ינקו יובל הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51007/2019/1

028934503 ת.ז  בן דוד ינקו גיא

תיאור הנכס:  דירה + חנייה מס' 486+487  מחסן מס 292  מבנה מס':  05   יחידה מס':   536  הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51007/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

028934503 ת.ז  בן דוד ינקו גיא

033869462 ת.ז  בן דוד ינקו יובל

סכום

₪ 826,000

תיאור הנכס:  דירה   מבנה מס':  05   יחידה מס':   536  קומה: 3 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

037108669 ת.ז  מרגוליס איריס הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51007/2019/3

תיאור הנכס:  דירה + חנייה מס' 785  מחסן מס': 128   מבנה מס':  05   יחידה מס':   562  הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51007/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

037108669 ת.ז  מרגוליס איריס

סכום

₪ 750,000

תיאור הנכס:  דירה מגרש מס': 6,1  יחידה מס':   5/562  קומה: 6 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51007/2019/5

עמוד 76 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7104     חלקה: 289



מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

037108669 ת.ז  מרגוליס איריס

סכום

₪ 167,552

תיאור הנכס: דירה מגרש מס': 6,1    יחידה מס':   5/562   קומה:  6 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

054484282 ת.ז  מאירי ערן הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51027/2019/1

013220470 ת.ז  ברקאי-מאירי ליאור

תיאור הנכס: דירה+ חנייה מס' 220    מבנה מס': 06    יחידה מס':   666  הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51027/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

013220470 ת.ז  ברקאי-מאירי ליאור

054484282 ת.ז  מאירי ערן

סכום

₪ 1,500,000

תיאור הנכס: דירה    מבנה מס': 06    יחידה מס':   666  הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

022806228 ת.ז  אבידן יצחק הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51027/2019/3

024916215 ת.ז  אבידן פרנקנשטין תמר

תיאור הנכס: דירה+ חנייה מס' 219    מבנה מס': 06    יחידה מס':   664 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51027/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

022806228 ת.ז  אבידן יצחק

024916215 ת.ז  אבידן פרנקנשטין תמר

סכום

₪ 1,537,000

תיאור הנכס: דירה מבנה מס': 06    יחידה מס':   664  הערות:

עמוד 77 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
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מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

305807000 ת.ז  פרינטה אריק הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51032/2019/1

תיאור הנכס:  דירה + חנייה מס' 581   מבנה מס':  01   יחידה מס': 191    הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51032/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

305807000 ת.ז  פרינטה אריק

סכום

₪ 2,110,680

תיאור הנכס:  דירה  יחידה מס': 1/191  קומה: 9 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

074475930 ת.ז  כהן ג'קי הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51032/2019/3

תיאור הנכס:  דירה + חנייה מס' 646   מבנה מס':  01   יחידה מס': 164 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51032/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

074475930 ת.ז  כהן ג'קי

סכום

₪ 400,000

תיאור הנכס:  דירה   מבנה מס':  1  יחידה מס': 164 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

024011850 ת.ז  נוה אפרים הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51051/2019/1

043409671 ת.ז  נוה חני

תיאור הנכס: דירה + חנייה מס' 650      מבנה מס':  01   יחידה מס':  162   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51051/2019/2

עמוד 78 מתוך 102
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שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

024011850 ת.ז  נוה אפרים

043409671 ת.ז  נוה חני

סכום

₪ 1,050,000

תיאור הנכס: דירה  מבנה מס':  1  יחידה מס':  162   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

200744423 ת.ז  ריימונד רון הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51051/2019/3

תיאור הנכס: דירה + חנייה מס' 552  מבנה מס':  01   יחידה מס':  122   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51051/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

200744423 ת.ז  ריימונד רון

סכום

₪ 1,139,520

תיאור הנכס: דירה  מבנה מס':  01   יחידה מס':  122 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

031197544 ת.ז  מוסקו משה הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51069/2019/1

תיאור הנכס:  דירה + חניה 484 מחסן מס': 198   מבנה מס':   05  יחידה מס':  524   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51069/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

031197544 ת.ז  מוסקו משה

סכום

₪ 1,052,546

תיאור הנכס:  דירה   יחידה מס':  5/524  קומה: 2 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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תאריך
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

301894911 ת.ז  קוטלר אלמלם דניאל הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51069/2019/3

תיאור הנכס:  דירה + חניה 838   מבנה מס':   05  יחידה מס':  581  הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51069/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

301894911 ת.ז  קוטלר אלמלם דניאל

סכום

₪ 500,000

תיאור הנכס:  דירה   מבנה מס':   05  יחידה מס':  581  הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51069/2019/5

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

301894911 ת.ז  קוטלר אלמלם דניאל

סכום

₪ 500,000

תיאור הנכס:  דירה  מבנה מס':   05  יחידה מס':  581 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

022623128 ת.ז  זוארץ אמנון ציון הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51079/2019/1

תיאור הנכס:  דירה + חניה 79   מבנה מס':   10  יחידה מס':  1086  הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51079/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

022623128 ת.ז  זוארץ אמנון ציון

סכום

₪ 400,000

תיאור הנכס:  דירה   מבנה מס':   10  יחידה מס':  1086  הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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תאריך
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גוש: 7104     חלקה: 289



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

036730604 ת.ז  בוגן בן הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51079/2019/3

049166572 ת.ז  יפת בוגן שקד

תיאור הנכס:  דירה + חניה 653  מבנה מס':   01  יחידה מס':  176 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51079/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

036730604 ת.ז  בוגן בן

049166572 ת.ז  יפת בוגן שקד

סכום

₪ 1,050,000

תיאור הנכס:  דירה   מבנה מס':   1  יחידה מס':  176 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

056432073 ת.ז  בן חיים עמבר רוני הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51095/2019/1

תיאור הנכס:  דירה + חניה 384  מחסן מס': 192  מבנה מס':   10   יחידה מס':  1084 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51095/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

056432073 ת.ז  בן חיים עמבר רוני

סכום

₪ 550,000

תיאור הנכס:  דירה  מבנה מס':   10  יחידה מס':  1084 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51095/2019/3

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

056432073 ת.ז  בן חיים עמבר רוני

סכום

₪ 287,000

תיאור הנכס:  דירה  מבנה מס':   10  יחידה מס':  1084 הערות:
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תאריך

383294 נסח מס'
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העתק רישום מפנקס הזכויות
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מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

056406143 ת.ז  שקד אוריאל הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51095/2019/4

059222869 ת.ז  שקד אודליה

תיאור הנכס:  דירה + חניה 573  מחסן מס': 250  מבנה מס':   01  יחידה מס':  116 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51095/2019/5

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

059222869 ת.ז  שקד אודליה

056406143 ת.ז  שקד אוריאל

סכום

₪ 800,000

תיאור הנכס:  דירה    מבנה מס':   01  יחידה מס':  116 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

025012105 ת.ז  וולף גיא הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51126/2019/1

026855742 ת.ז  וולף לידיה

תיאור הנכס:  דירה + חניה 10  מבנה מס':   10 יחידה מס':  10102 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51126/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

025012105 ת.ז  וולף גיא

026855742 ת.ז  וולף לידיה

סכום

₪ 1,400,000

תיאור הנכס:  דירהמבנה מס':   10 יחידה מס':  10102 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

028038503 ת.ז  דבש יוסף יוסי הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51126/2019/3

027761097 ת.ז  מונרוב גיא
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תיאור הנכס:  דירה + חניה 18  מבנה מס':   10   יחידה מס':  1063 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51126/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

028038503 ת.ז  דבש יוסף יוסי

027761097 ת.ז  מונרוב גיא

סכום

₪ 532,000

תיאור הנכס:  דירה   מבנה מס':   10   יחידה מס':  1063 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51126/2019/5

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

028038503 ת.ז  דבש יוסף יוסי

027761097 ת.ז  מונרוב גיא

סכום

₪ 500,000

תיאור הנכס:  דירה  מבנה מס':   10   יחידה מס':  1063 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

051167864 ת.ז  אבולעפיה לפיד רבקה הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51129/2019/1

תיאור הנכס:  דירה + חניה 467  מחסן מס': 318  מבנה מס':   07  יחידה מס':  731 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51129/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

051167864 ת.ז  אבולעפיה לפיד רבקה

סכום

₪ 800,000

תיאור הנכס:  דירה  מבנה מס':   07  יחידה מס':  731 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51129/2019/3

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

051167864 ת.ז  אבולעפיה לפיד רבקה

סכום

₪ 100,000

תיאור הנכס:  דירה   מבנה מס':   07  יחידה מס':  731 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

033285735 ת.ז  מגן ערן הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51136/2019/1

036239705 ת.ז  מגן רונית

תיאור הנכס:  דירה + חניה 580  מבנה מס':   01  יחידה מס':  115 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51136/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

033285735 ת.ז  מגן ערן

036239705 ת.ז  מגן רונית

סכום

₪ 1,875,000

תיאור הנכס:  דירה  מבנה מס':   01  יחידה מס':  115 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

313955361 ת.ז  ברמן לורנס תמר הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51136/2019/3

027930403 ת.ז  ברמן מאיר

תיאור הנכס:  דירה + חניה 639   מבנה מס':   01  יחידה מס':  1134 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520007030 חברה   בנק דיסקונט לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51136/2019/4
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

313955361 ת.ז  ברמן לורנס תמר

027930403 ת.ז  ברמן מאיר

סכום

₪ 1,087,500

תיאור הנכס:  דירה   מבנה מס':   01  יחידה מס':  1134 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

040370280 ת.ז  מרגולין אורן רוני הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51144/2019/1

תיאור הנכס:  דירה + חניה 289  מבנה מס':   07  יחידה מס':  772 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51144/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

040370280 ת.ז  מרגולין אורן רוני

סכום

₪ 123,000

תיאור הנכס:  דירה  מבנה מס':   07  יחידה מס':  772  קומה: 7 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51144/2019/3

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

040370280 ת.ז  מרגולין אורן רוני

סכום

₪ 1,424,000

תיאור הנכס:  דירה  מבנה מס':   07  יחידה מס':  772   קומה: 7 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

011584604 ת.ז  שוורץ אריה לורין הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51144/2019/4

תיאור הנכס:  דירה + חניה 478  מבנה מס':   05   יחידה מס':  527 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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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 06/10/2019 51144/2019/5

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

011584604 ת.ז  שוורץ אריה לורין

סכום

₪ 1,340,000

תיאור הנכס:  דירה   מבנה מס':   05  יחידה מס':  527  קומה: 2 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

300659042 ת.ז  בן-ש"ך פוקס איה הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51169/2019/1

תיאור הנכס: דירה + חניה מס' 247     מבנה מס':   07  יחידה מס':  7101   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51169/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

300659042 ת.ז  בן-ש"ך פוקס איה

סכום

₪ 1,998,600

תיאור הנכס: דירה    מבנה מס':   07  יחידה מס':  7101   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

004461257 ת.ז  שייביץ יחיאל הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51169/2019/3

תיאור הנכס: דירה + חניה מס' 258  מבנה מס':   07  יחידה מס':  7133 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51169/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

004461257 ת.ז  שייביץ יחיאל

סכום

₪ 600,000

תיאור הנכס: דירה   מבנה מס':   07  יחידה מס':  7133 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

034033944 ת.ז  ענבר רתם הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51189/2019/1

תיאור הנכס: דירה + חניה 474   מבנה מס':  07   יחידה מס':  723   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51189/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

034033944 ת.ז  ענבר רתם

סכום

₪ 200,000

תיאור הנכס: דירה   מבנה מס':  07   יחידה מס':  723   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

023629249 ת.ז  אלון דרור הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51189/2019/3

תיאור הנכס: דירה + חניה 239   מבנה מס':  07   יחידה מס':  786 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51189/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

023629249 ת.ז  אלון דרור

סכום

₪ 1,080,384

תיאור הנכס: דירה   מבנה מס':  07   יחידה מס':  786 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

050141209 ת.ז  רביב יוסף הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51206/2019/1

052243300 ת.ז  רביב כרמית

תיאור הנכס: דירה + חניה 901  מחסן מס': 24  מבנה מס':  04  יחידה מס':  492 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51206/2019/2
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

050141209 ת.ז  רביב יוסף

052243300 ת.ז  רביב כרמית

סכום

₪ 887,500

תיאור הנכס: דירה   מבנה מס':  04  יחידה מס':  492 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

024219925 ת.ז  בר מעין הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51206/2019/3

תיאור הנכס: דירה + חניה 318  מבנה מס':  06  יחידה מס':  632 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 06/10/2019 51206/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

024219925 ת.ז  בר מעין

סכום

₪ 670,000

תיאור הנכס: דירה   מבנה מס':  06  יחידה מס':  632 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

024327298 ת.ז  בחסי משה הערת אזהרה סעיף 126 07/10/2019 51382/2019/1

תיאור הנכס: דירה, חניה מס 265מבנה מס': 6, יחידה מס': 673 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 07/10/2019 51382/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

024327298 ת.ז  בחסי משה

סכום

₪ 1,052,955

תיאור הנכס: דירה, מבנה מס': 6, יחידה מס': 673 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

025016734 ת.ז  ישראל שי הערת אזהרה סעיף 126 07/10/2019 51382/2019/3

040670358 ת.ז  זלוף ישראל דנה טובה

תיאור הנכס: דירה חניה מס 262, מבנה מס': 6, יחידה מס': 6113 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 07/10/2019 51382/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

025016734 ת.ז  ישראל שי

040670358 ת.ז  זלוף ישראל דנה טובה

סכום

₪ 700,000

תיאור הנכס: דירה, מבנה מס': 6, יחידה מס': 6113 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

005762653 ת.ז  כהן אבנר הערת אזהרה סעיף 126 10/10/2019 51669/2019/1

תיאור הנכס: דירה+חניה מס' 497, מבנה מס': 3, יחידה מס':313 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

054874961 ת.ז  רוזן הראל הערת אזהרה סעיף 126 10/10/2019 51669/2019/2

017001959 ת.ז  רוזן שרה

תיאור הנכס: דירה+חניה מס' 80, מבנה מס': 10, יחידה מס': 10133 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

302170071 ת.ז  גלמן ענר הערת אזהרה סעיף 126 10/10/2019 51669/2019/3

תיאור הנכס: דירה+חניה מס' 807+31,מחסן  מס59 מבנה מס': 4, יחידה מס': 4122 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

022936215 ת.ז  אהרן יעקב סייף הערת אזהרה סעיף 126 10/10/2019 51696/2019/1

023897747 ת.ז  בראור אהרן חגית

תיאור הנכס:דירה     מבנה מס': 09    יחידה מס':973     הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 10/10/2019 51696/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

023897747 ת.ז  בראור אהרן חגית

022936215 ת.ז  אהרן יעקב סייף

סכום

₪ 1,575,000

תיאור הנכס:דירה   מבנה מס': 09    יחידה מס':973     הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 10/10/2019 51696/2019/3

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

054246004 ת.ז  אדלר שמשון

סכום

₪ 1,750,000

תיאור הנכס:דירה    מבנה מס': 05    יחידה מס':5115   הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 10/10/2019 51696/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

058344797 ת.ז  כהן זהבית

סכום

₪ 2,000,000

תיאור הנכס: דירה     מבנה מס': 8  יחידה מס':864     הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

046247524 ת.ז  טל ענבל הערת אזהרה סעיף 126 22/10/2019 51945/2019/1

040182537 ת.ז  טל עמר

תיאור הנכס: דירה, חניה 437מבנה מס': 8, יחידה מס': 815 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 22/10/2019 51945/2019/2
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

046247524 ת.ז  טל ענבל

040182537 ת.ז  טל עמר

סכום

₪ 1,620,000

תיאור הנכס: דירה, מגרש מס': 1,6,  יחידה מס': 8/815, קומה: 1 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

203596820 ת.ז  עופר מאיה הערת אזהרה סעיף 126 22/10/2019 51945/2019/3

תיאור הנכס: דירה+חניה מס' 458, מבנה מס': 8, יחידה מס': 823 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 22/10/2019 51945/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

203596820 ת.ז  עופר מאיה

סכום

₪ 1,300,000

תיאור הנכס: דירה, מבנה מס': 8, יחידה מס': 823, קומה: 2 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

034192567 ת.ז  שריד עידו הערת אזהרה סעיף 126 22/10/2019 51972/2019/1

תיאור הנכס: דירה+חניה מס' 425, מבנה מס': 10, יחידה מס': 10104 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 22/10/2019 51972/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

034192567 ת.ז  שריד עידו

סכום

₪ 1,100,000

תיאור הנכס: דירה, מבנה מס': 10, יחידה מס': 10104 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

עמוד 91 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7104     חלקה: 289



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

055997530 ת.ז  כהן רפאל הערת אזהרה סעיף 126 22/10/2019 51972/2019/3

056553845 ת.ז  כהן הני

תיאור הנכס: דירה+חניה מס' 266, מבנה מס': 6, יחידה מס': 651 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 22/10/2019 51972/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

055997530 ת.ז  כהן רפאל

056553845 ת.ז  כהן הני

סכום

₪ 585,688

תיאור הנכס: דירה, מבנה מס': 6, יחידה מס': 651 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 22/10/2019 51972/2019/5

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

055997530 ת.ז  כהן רפאל

056553845 ת.ז  כהן הני

סכום

₪ 507,000

תיאור הנכס: דירה, מבנה מס': 6, יחידה מס': 651 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

057807505 ת.ז  טל אילת הערת אזהרה - סעיף 126 23/10/2019 52143/2019/1

תאור  הנכס: דירה + חניה מס' 916+ 917 מחסן מס' 12 מבנה מס' 02 יח' 2121 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

053612974 ת.ז  ליבנה דרורה הערת אזהרה - סעיף 126 23/10/2019 52143/2019/2

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 738+ 30  מבנה מס'04 יח' 4131 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

57124711 ת.ז  מזוז יורם הערת אזהרה - סעיף 126 23/10/2019 52143/2019/3

58325317 ת.ז  מזוז אביבה חיה

תאור הנכס: דירה + חניה מס'  764+495  מחסן מס' 287 מבנה 04 יח' 443 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

022204895 ת.ז  בר לב רבקה הערת אזהרה - סעיף 126 23/10/2019 52143/2019/4

תאור הנכס:  דירה + חניה מס' 261+  מבנה מס' 06 יח' 6134 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

345013627 ת.ז  כהן יוסף הערת אזהרה - סעיף 126 23/10/2019 52143/2019/5

תאור הנכס: דירה + חניה מס'365+ מחסן מס' 35 מבנה 08 יח' 886 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

014949192 ת.ז  בירן סבינה הערת אזהרה - סעיף 126 23/10/2019 52166/2019/1

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 661+   מבנה 02 יח' 273 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 23/10/2019 52166/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

014949192 ת.ז  בירן סבינה

057743932 ת.ז  בירן יצחק

סכום

₪ 1,575,000

תאור הנכס: דירה מבנה 02 יח' 273 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

006977987 ת.ז  שריון אילן הערת אזהרה - סעיף 126 23/10/2019 52166/2019/3

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 126+ מבנה מס' 9 יח' 914 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

033603002 ת.ז  אגוזי אסף הערת אזהרה - סעיף 126 23/10/2019 52166/2019/4
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

310308903 ת.ז  אגוזי מישל

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 715+716 מחסן מס' 13 מבנה 02 יח' 284 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

512882077 חברה   מיכל זילברשטיין,עו"ד הערת אזהרה - סעיף 126 23/10/2019 52223/2019/1

513085761 חברה   דוד גולדמן, עו"ד

תאור הנכס: דירה+  חניה מס' 540+ מבנה 01 יח' 1125 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

341194470 ת.ז  זגורי אלי הערת אזהרה - סעיף 126 23/10/2019 52223/2019/2

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 637+ מבנה מס' 01 יח' 136  הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

009269440 ת.ז  אוהל רונית הערת אזהרה - סעיף 126 23/10/2019 52223/2019/3

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 288+ מחסן מס' 91 מבנה מס' 07 יח' 7102 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

043550672 ת.ז  מונצז חן הערת אזהרה - סעיף 126 23/10/2019 52261/2019/1

032555146 ת.ז  מונצז דואני רוני לירון

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 851+ מבנה מס' 056 יח' 564 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

305630725 ת.ז  ליבנה מירב הערת אזהרה - סעיף 126 23/10/2019 52261/2019/2

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 228+229 מחסן מס' 69 מבנה 06 יח' 681 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

054524905 ת.ז  שני חלפון מרים הערת אזהרה - סעיף 126 23/10/2019 52261/2019/3

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 840+מחסן 286  מבנה 05 יח' 571 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

עמוד 94 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7104     חלקה: 289



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

13BF87208 דרכון צרפת ג'וסף אפללו הערת אזהרה - סעיף 126 23/10/2019 52261/2019/4

15DA52379 דרכון צרפת צימר-אפללו סוזן

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 331+ מבנה מס' 06  יח' 637 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

052090479 ת.ז  לצר דורון אריה הערת אזהרה - סעיף 126 23/10/2019 52261/2019/5

052164068 ת.ז  לצר יעל

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 73+74 מחסן 182 מבנה 09 יח' 9142  הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

310735410 ת.ז  רמניק איגור הערת אזהרה - סעיף 126 23/10/2019 52302/2019/1

310735501 ת.ז  רמניק אילנה

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 771+ מבנה מס' 04 יח' 422 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520029281 חברה   בנק מרכנתיל דיסקונט בעמ הערת אזהרה סעיף 126 23/10/2019 52302/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

310735410 ת.ז  רמניק איגור

310735501 ת.ז  רמניק אילנה

סכום

₪ 1,000,000

תאור הנכס: דירה מבנה מס' 4 יח' 422 קומה 2 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

300118924 ת.ז  רותם איתי הערת אזהרה - סעיף 126 23/10/2019 52302/2019/3

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 87+ מבנה 10 יח' 1094 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

055665467 ת.ז  גל עופר הערת אזהרה - סעיף 126 23/10/2019 52302/2019/4

055943831 ת.ז  גל נועה

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 19+ מבנה 10 יח' 1085 הערות:
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מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000522 חברה   בנק מזרחי טפחות בע"מ הערת אזהרה - סעיף 126 23/10/2019 52302/2019/5

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

055665467 ת.ז  גל עופר

055943831 ת.ז  גל נועה

סכום

₪ 1,430,000

תאור הנכס  : דירה יח' 10/085  קומה 8 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

015145626 ת.ז  דהן מסעוד דוד הערת אזהרה - סעיף 126 23/10/2019 52312/2019/1

050944487 ת.ז  דהן שמחה

תאור הכס: דירה+ חניה מס' 7+84+ מבנה מס' 05 יח' 5122 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

333783470 ת.ז  שמנה סימון הערת אזהרה - סעיף 126 23/10/2019 52312/2019/2

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 673+ מבנה מס' 02 יח' 255 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

333783470 ת.ז  שמנה סימון הערת אזהרה - סעיף 126 23/10/2019 52312/2019/3

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 732+ מבנה מס' 02 יח' 294 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

037660883 ת.ז  נוי נר רן הערת אזהרה - סעיף 126 23/10/2019 52312/2019/4

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 728 מבנה מס' 03 יח' 316  הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

303055586 ת.ז  קם אורי הערת אזהרה - סעיף 126 24/10/2019 52446/2019/1

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 263+ מבנה מס' 6 יח' 653  הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

060742590 ת.ז  לוי אביתר הערת אזהרה - סעיף 126 24/10/2019 52446/2019/2

313628729 ת.ז  פודבל לוי סבינה

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 223+187 מחסן מס' 26  מבנה מס' 6 יח' 691 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

002089175 ת.ז  שיך משה הערת אזהרה - סעיף 126 24/10/2019 52446/2019/3

005615828 ת.ז  שיך שרה

תאור הנכס: דירה+ חניה מס' 66+ מבנה מס' 08 יח' 873 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

029340825 ת.ז  הירשמן-ישראלי שרון הערת אזהרה - סעיף 126 24/10/2019 52446/2019/4

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 869+ מבנה 03 יח' 356 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

058338989 ת.ז  פרידמן טל הערת אזהרה - סעיף 126 24/10/2019 52467/2019/1

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 29 מבנה מס' 10 יח' 1022 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 24/10/2019 52467/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

058338989 ת.ז  פרידמן טל

סכום

₪ 775,000

תאור הנכס: דירה מבנה מס' 10 יח' 1022 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

022011464 ת.ז  עסיס רחל הערת אזהרה - סעיף 126 24/10/2019 52467/2019/3

תאור הנכס: דירה + חניה מס'379 מבנה מס' 10 יח' 1013 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520000118 חברה   בנק הפועלים בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 24/10/2019 52467/2019/4
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

022011464 ת.ז  עסיס רחל

סכום

₪ 860,000

תאור הנכס: דירה  מבנה 10 יח' 1013 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

319508354 ת.ז  בליטי לטיסיה ארלט הערת אזהרה - סעיף 126 24/10/2019 52499/2019/1

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 317 מבנה 06 יח' 633 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 24/10/2019 52499/2019/2

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

319508354 ת.ז  בליטי לטיסיה ארלט

סכום

₪ 1,296,000

תאור הנכס: דירה מבנה 6 יח' 633 קומה 2 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

051651065 ת.ז  קוטק אפרים הערת אזהרה - סעיף 126 24/10/2019 52499/2019/3

052650496 ת.ז  קוטק עופרה

תאור הנכס: דירה + חניה  מס' 313 מחסן 307 מבנה 06 יח' 6131 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520018078 חברה   בנק לאומי לישראל בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 24/10/2019 52499/2019/4

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

51651065 ת.ז  קוטק אפרים

52650496 ת.ז  קוטק עופרה

סכום

₪ 1,027,000

תאור הנכס: דירה מבנה מס'  6  יח' 6131  קומה 13 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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מס' זיהוי סוג זיהוי שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

012101986 ת.ז  גולדשטיין-טרייביץ רות הערת אזהרה - סעיף 126 27/10/2019 52615/2019/1

015101975 ת.ז  טרייביץ מאיר

תאור הנכס: דירה + חניה  מס'  628+ מבנה מס' 02 יח 2114 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

052224730 ת.ז  ברוקשטיין אביבית הערת אזהרה סעיף 126 27/10/2019 52615/2019/2

053664017 ת.ז  ברוקשטיין רונן שמחה

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 281+ מבנה מס' 06 יח'   6121 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

520024647 חברה   כלל חברה לביטוח בע"מ הערת אזהרה סעיף 126 27/10/2019 52615/2019/3

מס' זיהוי סוג זיהוי שם הלווה

052224730 ת.ז  ברוקשטיין אביבית

053664017 ת.ז  ברוקשטיין רונן שמחה

סכום

₪ 3,050,000

תאור הנכס:  מבנה 06 יח' 6121 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

002661031 ת.ז  כרמי אמנון הערת אזהרה - סעיף 126 27/10/2019 52615/2019/4

008526725 ת.ז  כרמי חנה

תאור הנכס: דירה + חניה  מס' 270+ מבנה 06 יח'  671
 

הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

הועדה המקומית לתכנון 
ובניה תל אביב-יפו

הערה על יעוד מקרקעין 
תקנה 27

27/10/2019 52641/2019/1
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1. השטחים המפורטים להלן בייעודם ובשימושם והמסומנים בצבע ירוק יועדו לשמש את כל בעלי הדירות 
ויהוו רכוש משותף.

2. השטחים המפורטים להלן בייעודם ובשימושם והמסומנים בצבע תכלת בקומת מרתף 1- יועדו לשמש 
את חברת החשמל ולא ירשמו כחלק מבית משותף.

3. השטחים המפורטים להלן בייעודם ובשימושם והמסומנים בצבע חום יועדו לשמש כשטחים ציבוריים 
של עיריית תל אביב יפו.

4. השטחים המפורטים להלן בייעודם ובשימושם והמסומנים בצבע ורוד מקווקו בקומת כניסה ראשית 
מהווים שטח פרטי פתוח.

5. השטחים המפורטים להלן בייעודם ובשימושם והמסומנים בצבע סגול מקווקו בקומת כניסה ראשית 
מהווים זיקת הנאה לטובת הציבור למעבר והולכי רגל.

הערות:

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

260129 דרכון תורכי כבודי אפריים הערת אזהרה - סעיף 126 27/10/2019 52660/2019/1

תאו רנכס: דירה + חניה מס' 616+ מבנה מס' 06 יח' 6125 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

053444253 ת.ז  פלונסקי אריאלה הערת אזהרה - סעיף 126 27/10/2019 52660/2019/2

070291968 ת.ז  שגיא סטיב

58064999 ת.ז  שגיא יעל

תאור הנכס: דירה+ חניה מס' 429 מבנה מס' 9 יח' 9125 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

TRY727823 דרכון תורכיה נחמד סמיא הערת אזהרה - סעיף 126 27/10/2019 52660/2019/3

תאור הנכס: דירה+ חניה מס' 845+ מבנה מס' 05 יח' 5114 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

U00206900 דרכון תורכי כספי איזק הערת אזהרה - סעיף 126 27/10/2019 52660/2019/4

U00213098 דרכון תורכי כספי סלע

תאור הנכס: דירה + חניה מס' 488+ מחסן 301 מבנה 05  יח' 5105 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
      

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

XD329039 דרכון ספרדי סריג'אולו בכר איזט אנג'ל הערת אזהרה - סעיף 126 27/10/2019 52660/2019/5

XD329413 דרכון ספרדי אנג'ל סריג'אולו גילה ג'בהיר 
איברהימזדה

תאור הנכס: דירה  + חניה 772+  מבנה 04  יח' 4135 הערות:

מגדלי לב תל אביב בע"מ על החכירה של: 
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 זיקות הנאה

תיאור הזיקה מהות הזיקה מהות פעולה תאריך מס' שטר

זכות מעבר להולכי רגל ולמעבר רכב חירום בלבד
בקומה ראשונה בשטח של 27.9 מ"ר צבוע בצבע ירוק  

מסומן באות א'

חלקה כפופה זיקת הנאה 07/01/2018 1006/2018/2

12595/2017/1 בתנאי שטר מקורי:

1006/2018 שטרי תיקון:

שם המוטב לטובת

הציבור

      
תיאור הזיקה מהות הזיקה מהות פעולה תאריך מס' שטר

זכות מעבר לרכב 
בקומת קרקע בשטח של 462.7 מ"ר צבוע בצבע אדום 

ומסומן באות ז'
בקומת קרקע בשטח שח 260.1 מ"ר צבוע בצבע אדום 

ומסומן באות ח'
בקומת מרתף 1(-) בשטח של 1061.5 מ"ר צבוע בצבע 

אדום ומסומן באות ט'
בקומת מרתף 1(-) בשטח של 1381.1 מ"ר צבוע בצבע 

אדום ומסומן באות י'
בקומת מרתף 2(-) בשטח של 2035 מ"ר צבוע בצבע 

אדום ומסומן באות יא'
בקומת מרתף 3(-) בשטח של 980.9 מ"ר  צבוע בצבע 

אדום ומסומן באת יב'

חלקה כפופה זיקת הנאה 17/12/2017 53640/2017/43

12618/2017/1 בתנאי שטר מקורי:

שם המוטב לטובת

הציבור

      
תיאור הזיקה מהות הזיקה מהות פעולה תאריך מס' שטר

זכות למעבר תשתיות  
בקומת קרקע בשטח של 369.6 מ"ר בצבע סגול מסומן 

באות יג'
בקומת קרקע בשטח של 271.7  מ"ר צבוע בצבע סגול 

מסומן באות יד'

חלקה כפופה זיקת הנאה 17/12/2017 53640/2017/44

12618/2017/2 בתנאי שטר מקורי:

שם המוטב לטובת

הציבור

      

עמוד 101 מתוך 102

27/10/2019
כ"ח תשרי תש"פ

שעה: 10:42

תאריך

383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7104     חלקה: 289



תיאור הזיקה מהות הזיקה מהות פעולה תאריך מס' שטר

זכות מעבר להולכי רגל וזכות מעבר לרכב חירום בלבד
בקומה ראשונה בשטח של 11,426.7 מ"ר צבוע בצבע 

ירוק  מסומן באות א'
בקומת קרקע בשטח של 40.9 מ"ר צבוע בצבע ירוק 

מסומן באות ב'
בקומת קרקע  בשטח של 182.4 מ"ר צבוע בצבע ירוק 

מסומן באות ג'
בקומת קרקע בשטח של 762.3 מ"ר צבוע בצבע ירוק 

מסומן באות ד'
בקומת קרקע בשטח של 480.5 מ"ר צבוע בצבע ירוק 

מסומן באות ה'
בקומת קרקע בשטח של 456.6 מ"ר צבוע בצבע ירוק  

מסומן באות ו'

חלקה כפופה זיקת הנאה 17/12/2017 53640/2017/45

12618/2017/3 בתנאי שטר מקורי:

14699/2017 שטרי תיקון:

שם המוטב לטובת

הציבור

      
תיאור הזיקה מהות הזיקה מהות פעולה תאריך מס' שטר

זכות מעבר לטובת הציבור  ולהולכי רגל  בקומת הקרקע 
בשטח של 377.4 מ"ר הצבוע בצבע ירוק ומסומן באות ל
זכות  מעבר לטובת  הציבור ולהולכי רגל בקומת קרקע 
בשטח של 610 מ"ר הצבוע בצבע ירוק ומסומן באות מ

זכות מעבר לציבור ולהולכי רגל בקומת קרקע  בשטח של 
342.6 מ"ר הצבוע בצבע ירוק ומסומן באות נ

חלקה כפופה זיקת הנאה 13/08/2019 42904/2019/1

שם המוטב לטובת

הציבור

סוף נתונים

נסח זה בתוקף רק אם אושר בחותמת הלשכה וחתימת הפקיד או לחלופין חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת
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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383294 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: תל אביב - יפו
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