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שווימכהמוה

מגיע בש"ח

                   41-      227,876,571115,268,8348.92426%173,167,612מגורים ג'                     38,71813.40686%10113,22750.58389%6,691תכון בעתיד                    11466000855234000.134068638,718פית הכרך בע"מ1

130,842,06022,638,1491.75267%דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                     13216,17717.30189%2,799

69,707,31035,260,6692.72993%מעוות סטודטים, מסחר ותעסוקה                     1349,97950.58389%5,048

                   23-      227,876,57168,111,0315.27324%102,322,757מגורים ג'                     7.92196%10113,22729.88944%3,953           22,878תכון בעתיד                    23756506775128855234000.079219622,878חברת הר האם בע"מ2

130,842,06013,376,6251.03564%דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                     13216,17710.22349%1,654

69,707,31020,835,1251.61308%מעוות סטודטים, מסחר ותעסוקה                     1349,97929.88944%2,983

                     1-      179,398,684179,398,68413.88927%348,849,824מגורים ג'                     27.00840%1029,606100.00000%9,606           77,998תכון בעתיד                    23098500855234000.270084077,998הצלחת יחזקאל בע"מ3

69,888,00069,888,0005.41082%מעוות סטודטים, מסחר ותעסוקה                   13310,347100.00000%10,347

94,462,80094,462,8007.31343%מסחר ותעסוקה                   508114,120100.00000%14,120

121,758,7505,100,3400.39487%מסחר ותעסוקה                        50918,1184.18889%759

                   37-        121,758,75027,184,9062.10469%27,184,868מסחר ותעסוקה                     2.10469%50918,11822.32686%4,045             6,078תכון בעתיד                      1800000855234000.02104696,078צבא חב' להתחלות בע"מ4

                      6             121,758,750305,3710.02364%305,377מסחר ותעסוקה                          0.02364%50918,1180.25080%45                  68תכון בעתיד                           306779420220855234000.000236468כהן מאיר5

                     2-             144,195,900272,8470.02112%272,845מסחר ותעסוקה                          0.02112%51021,4570.18922%41                  61תכון בעתיד                           63887318066855234000.000211261היימן שאול6

                     5-             144,195,900545,6810.04225%545,676מסחר ותעסוקה                          0.04225%51021,4570.37843%81                122תכון בעתיד                         672362536131855234000.0004225122חמיאס יוסף7

                      4          121,758,7501,680,7460.13013%1,680,750מסחר ותעסוקה                        0.13013%50918,1181.38039%250                376תכון בעתיד                         0971591111288855234000.0013013376לויאן שרה8

                     0-             144,195,900763,8350.05914%763,834מסחר ותעסוקה                        0.05914%51021,4570.52972%114                171תכון בעתיד                         107365050576855234000.0005914171אורון גבריאל9

                     0-             144,195,900763,8350.05914%763,834מסחר ותעסוקה                        0.05914%51021,4570.52972%114                171תכון בעתיד                         107365150576855234000.0005914171אורון דיאל10

                     0-             144,195,900763,8350.05914%763,834מסחר ותעסוקה                        0.05914%51021,4570.52972%114                171תכון בעתיד                         107365250576855234000.0005914171אורון מיכאל11

12
משה ויגאל גידי בוי 

ערים בע"מ
                   10-          144,195,9002,221,7990.17201%2,221,789מסחר ותעסוקה                        0.17201%51021,4571.54082%331                497תכון בעתיד                         51-0941628147112855234000.0017201497

                    15          130,842,0602,722,6400.21079%2,722,655דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                        0.21079%13216,1772.08086%337                609תכון בעתיד                         005246574180276855234000.0021079609קפלון דליה13

                     2-          121,758,7501,146,2980.08875%1,146,295מסחר ותעסוקה                        0.08875%50918,1180.94145%171                256תכון בעתיד                         05276730875900855234000.0008875256כהן שור שמואל14

                     2-             144,195,900573,1500.04437%573,148מסחר ותעסוקה                          0.04437%51021,4570.39748%85                128תכון בעתיד                         00888678037950855234000.0004437128אקוי יצחק15

                     2-             144,195,900573,1500.04437%573,148מסחר ותעסוקה                          0.04437%51021,4570.39748%85                128תכון בעתיד                         044744737950855234000.0004437128אקוי אהובה16

                   12-          144,195,9001,165,5790.09024%1,165,566מסחר ותעסוקה                        0.09024%51021,4570.80833%173                261תכון בעתיד                         07248131077176855234000.0009024261חמי רוברט17

                     8-             227,876,571363,2350.02812%545,676מגורים ג'                          0.04225%10113,2270.15940%21                122תכון בעתיד                         567219436131855234000.0004225122בדש עמוס18

130,842,06071,3350.00552%דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                            13216,1770.05452%9

69,707,310111,1130.00860%מעוות סטודטים, מסחר ותעסוקה                          1349,9790.15940%16

                 226-      90,290,25188,962,9846.88763%249,777,833מסחר, תיירות  מבים ומוסדות  ציבור                   19.33812%54123,49198.53000%23,146           55,847תכון בעתיד                    16538616855234000.193381255,847עיריית ראשון לציון19

80,551,42579,367,3196.14472%מסחר ותעסוקה                   508212,04098.53000%11,863

21,555,82521,238,9541.64435%מסחר ותעסוקה                     50833,22298.53000%3,175

61,107,07560,208,8014.66144%מסחר ותעסוקה                     50849,13398.53000%8,999

                     7-          130,842,0605,692,2310.44070%5,692,224דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                        0.44070%13216,1774.35046%704             1,273תכון בעתיד                      520416376901855234000.00440701,273גידי עזרא20

                   15-          144,195,9002,198,6700.17022%2,198,655מסחר ותעסוקה                        0.17022%51021,4571.52478%327                492תכון בעתיד                         00443285225039800147100248000.0017022492שחור ישראל21

                     4-          121,758,7502,221,7930.17201%2,221,789מסחר ותעסוקה                        0.17201%50918,1181.82475%331                497תכון בעתיד                         57858433147112855234000.0017201497כהן טוביה22

                      4          121,758,7501,110,8900.08601%1,110,895מסחר ותעסוקה                        0.08601%50918,1180.91237%165                248תכון בעתיד                         2245926773556855234000.0008601248כהן יסים23

                      3             121,758,750257,0450.01990%257,048מסחר ותעסוקה                          0.01990%50918,1180.21111%38                  57תכון בעתיד                           4715746685142761700.000199057כהן אבר24

                      3             121,758,750257,0450.01990%257,048מסחר ותעסוקה                          0.01990%50918,1180.21111%38                  57תכון בעתיד                           609421685142761700.000199057כהן סימי25

באוואבה מוריס26
דרכון

110527974
                     5-          121,758,7504,583,0120.35482%4,583,006מסחר ותעסוקה                        0.35482%50918,1183.76401%682             1,025תכון בעתיד                      303456855234000.00354821,025

                      3             144,195,900883,7620.06842%883,765מסחר ותעסוקה                        0.06842%51021,4570.61289%132                198תכון בעתיד                         07372863658517855234000.0006842198חרמוש אליהו28

                     7-          144,195,9002,209,4270.17106%2,209,420מסחר ותעסוקה                        0.17106%51021,4571.53224%329                494תכון בעתיד                         50576198146293855234000.0017106494ספיר אליהו29

                      2             144,195,900662,8250.05132%662,828מסחר ותעסוקה                          0.05132%51021,4570.45967%99                148תכון בעתיד                         01154710643888855234000.0005132148חכם רמי30

                      3             144,195,900883,7620.06842%883,765מסחר ותעסוקה                        0.06842%51021,4570.61289%132                198תכון בעתיד                         707372958517855234000.0006842198ספיר שרה32

                     6-             144,195,900220,9510.01711%220,945מסחר ותעסוקה                          0.01711%51021,4570.15323%33                  49תכון בעתיד                           68626043292591710468000.000171149מויאל אסתר33
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                     6-             144,195,900220,9510.01711%220,945מסחר ותעסוקה                          0.01711%51021,4570.15323%33                  49תכון בעתיד                           67335836292591710468000.000171149מויאל יוסף34

                      0             144,195,900110,4680.00855%110,469מסחר ותעסוקה                          0.00855%51021,4570.07661%16                  25תכון בעתיד                           065692352146291710468000.000085525וסבאום טובה35

                      0             144,195,900110,4680.00855%110,469מסחר ותעסוקה                          0.00855%51021,4570.07661%16                  25תכון בעתיד                           064494461146291710468000.000085525וסבאום סולומון36

                      1             144,195,900220,9370.01711%220,937מסחר ותעסוקה                          0.01711%51021,4570.15322%33                  49תכון בעתיד                           02448519514629855234000.000171149עמבר אסת37

                      1             144,195,900220,9370.01711%220,937מסחר ותעסוקה                          0.01711%51021,4570.15322%33                  49תכון בעתיד                           00056986314629855234000.000171149רייזמן מרדכי38

                     7-             144,195,900110,4830.00855%110,476מסחר ותעסוקה                          0.00855%51021,4570.07662%16                  25תכון בעתיד                           0077551767315855234000.000085525אבי שרה39

                      1             144,195,900220,9370.01711%220,937מסחר ותעסוקה                          0.01711%51021,4570.15322%33                  49תכון בעתיד                           0688763314629855234000.000171149ביזדה דליה40

                     7-          144,195,9002,209,4270.17106%2,209,420מסחר ותעסוקה                        0.17106%51021,4571.53224%329                494תכון בעתיד                         007723968146293855234000.0017106494קטי לה41

                      2             144,195,900662,8250.05132%662,828מסחר ותעסוקה                          0.05132%51021,4570.45967%99                148תכון בעתיד                         00096352043888855234000.0005132148ליהמן ברוך42

                      2             144,195,900662,8250.05132%662,828מסחר ותעסוקה                          0.05132%51021,4570.45967%99                148תכון בעתיד                         00096351243888855234000.0005132148ליהמן אריה43

                      1          121,758,7501,546,5920.11974%1,546,592מסחר ותעסוקה                        0.11974%50918,1181.27021%230                346תכון בעתיד                         6468934102405855234000.0011974346דואק סלומון44

                      5             130,842,060220,9400.01711%220,945דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.01711%13216,1770.16886%27                  49תכון בעתיד                           42240275292591710468000.000171149רגב זהרה45

                      5             130,842,060220,9400.01711%220,945דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.01711%13216,1770.16886%27                  49תכון בעתיד                           3090222292591710468000.000171149רגב דוד46

                      2             144,195,900441,8880.03421%441,890מסחר ותעסוקה                          0.03421%51021,4570.30645%66                  99תכון בעתיד                           00056814729259855234000.000342199אורן בת שבע47

                      3             144,195,900883,7620.06842%883,765מסחר ותעסוקה                        0.06842%51021,4570.61289%132                198תכון בעתיד                         00442321658517855234000.0006842198וריאלי יהודה48

                     6-             121,758,750220,9430.01711%220,937מסחר ותעסוקה                          0.01711%50918,1180.18146%33                  49תכון בעתיד                           00437063114629855234000.000171149כהן אביבה49

                   15-          144,195,9004,197,9180.32501%4,197,902מסחר ותעסוקה                        0.32501%51021,4572.91126%625                939תכון בעתיד                         72809916277957855234000.0032501939שמש עזרא50

                      2             144,195,900662,8250.05132%662,828מסחר ותעסוקה                          0.05132%51021,4570.45967%99                148תכון בעתיד                         00003938843888855234000.0005132148לוי מרדכי51

                    15          130,842,0602,722,6400.21079%2,722,655דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                        0.21079%13216,1772.08086%337                609תכון בעתיד                         005246574180276855234000.0021079609קפלון דליה52

                     7-             144,195,900110,4830.00855%110,476מסחר ותעסוקה                          0.00855%51021,4570.07662%16                  25תכון בעתיד                           0077551767315855234000.000085525אבי שרה53

                     5-             144,195,900219,2350.01697%219,231מסחר ותעסוקה                          0.01697%51021,4570.15204%33                  49תכון בעתיד                           001926914516855234000.000169749אברהמוף אברהם54

                     5-             144,195,900219,2350.01697%219,231מסחר ותעסוקה                          0.01697%51021,4570.15204%33                  49תכון בעתיד                           073720914516855234000.000169749אברהמוף יפה55

                     6-             130,842,060164,4290.01273%164,423דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.01273%13216,1770.12567%20                  37תכון בעתיד                           493078010887855234000.000127337אידיצקי משה56

                     6-             130,842,060137,0180.01061%137,012דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.01061%13216,1770.10472%17                  31תכון בעתיד                           512890239072855234000.000106131אידיצקי אריה57

                     3-               130,842,06068,5090.00530%68,506דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                            0.00530%13216,1770.05236%8                  15תכון בעתיד                           503883544536855234000.000053015אידיצקי ריה58

                     1-               130,842,06017,1270.00133%17,126דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                            0.00133%13216,1770.01309%2                    4תכון בעתיד                             257037291134855234000.00001334אידיצקי יובל59

                     1-               130,842,06017,1270.00133%17,126דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                            0.00133%13216,1770.01309%2                    4תכון בעתיד                             403413311134855234000.00001334אידיצקי עת60

                     1-               130,842,06017,1270.00133%17,126דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                            0.00133%13216,1770.01309%2                    4תכון בעתיד                             217918501134855234000.00001334אידיצקי מיכל61

                     1-               130,842,06017,1270.00133%17,126דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                            0.00133%13216,1770.01309%2                    4תכון בעתיד                             376811861134855234000.00001334אידיצקי אמיר62

                     4-             121,758,750438,4650.03395%438,462מסחר ותעסוקה                          0.03395%50918,1180.36011%65                  98תכון בעתיד                           788304429032855234000.000339598כהן יוסף63

                     9-             144,195,900438,4710.03395%438,462מסחר ותעסוקה                          0.03395%51021,4570.30408%65                  98תכון בעתיד                           314746929032855234000.000339598אשל גאולה64

                     9-             144,195,900438,4710.03395%438,462מסחר ותעסוקה                          0.03395%51021,4570.30408%65                  98תכון בעתיד                           314745129032855234000.000339598אשל דליה65

                     2-             144,195,900109,6180.00849%109,615מסחר ותעסוקה                          0.00849%51021,4570.07602%16                  25תכון בעתיד                           685115917258855234000.000084925אילוז מאיר66

                     0-          121,758,7501,461,5190.11315%1,461,519מסחר ותעסוקה                        0.11315%50918,1181.20034%217                327תכון בעתיד                         5192911596772855234000.0011315327בן צור דיה67

                     0-          121,758,7501,461,5190.11315%1,461,519מסחר ותעסוקה                        0.11315%50918,1181.20034%217                327תכון בעתיד                         5400976696772855234000.0011315327בצרי קליימן ורית68

                     5-             144,195,900219,2350.01697%219,231מסחר ותעסוקה                          0.01697%51021,4570.15204%33                  49תכון בעתיד                           384831414516855234000.000169749גליק משה69

                     6-          227,876,5713,210,4620.24856%4,823,049מגורים ג'                        0.37341%10113,2271.40886%186             1,078תכון בעתיד                      22459556319350855234000.00373411,078זיסר יהודה70

130,842,060630,5150.04882%דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          13216,1770.48189%78

69,707,310982,0780.07603%מעוות סטודטים, מסחר ותעסוקה                        1349,9791.40886%141

                     5-             144,195,900219,2350.01697%219,231מסחר ותעסוקה                          0.01697%51021,4570.15204%33                  49תכון בעתיד                           258679014516855234000.000169749ויגרטן אברהם71

                     5-             144,195,900219,2350.01697%219,231מסחר ותעסוקה                          0.01697%51021,4570.15204%33                  49תכון בעתיד                           4143823514516855234000.000169749ויגרטן חה72

                     7-             144,195,900657,6920.05092%657,685מסחר ותעסוקה                          0.05092%51021,4570.45611%98                147תכון בעתיד                         43290766870951710468000.0005092147חלבלי (אלמוג) משה73

                     7-             144,195,900657,6920.05092%657,685מסחר ותעסוקה                          0.05092%51021,4570.45611%98                147תכון בעתיד                         48248512870951710468000.0005092147חלבלי (אלמוג) ריה74

                      5             130,842,060219,2260.01697%219,231דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.01697%13216,1770.16755%27                  49תכון בעתיד                           1237097914516855234000.000169749וף ראובן75

                     5-             144,195,900219,2350.01697%219,231מסחר ותעסוקה                          0.01697%51021,4570.15204%33                  49תכון בעתיד                           4257253714516855234000.000169749רון משה76

                     5-             144,195,900219,2350.01697%219,231מסחר ותעסוקה                          0.01697%51021,4570.15204%33                  49תכון בעתיד                           6428303914516855234000.000169749רון אורית77
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                      5             130,842,060219,2260.01697%219,231דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.01697%13216,1770.16755%27                  49תכון בעתיד                           6205876314516855234000.000169749בר אור דוד78

                     9-             144,195,900438,4710.03395%438,462מסחר ותעסוקה                          0.03395%51021,4570.30408%65                  98תכון בעתיד                           485599529032855234000.000339598מושיוב שושה79

                     2-             144,195,900109,6180.00849%109,615מסחר ותעסוקה                          0.00849%51021,4570.07602%16                  25תכון בעתיד                           490951447258855234000.000084925ליבוביץ מוי80

                     2-             144,195,900109,6180.00849%109,615מסחר ותעסוקה                          0.00849%51021,4570.07602%16                  25תכון בעתיד                           653620487258855234000.000084925ליבוביץ איבון81

                      4             121,758,750219,2270.01697%219,231מסחר ותעסוקה                          0.01697%50918,1180.18005%33                  49תכון בעתיד                           6536206314516855234000.000169749כהן יעקב82

                     4-             121,758,750109,6190.00849%109,615מסחר ותעסוקה                          0.00849%50918,1180.09003%16                  25תכון בעתיד                           653620147258855234000.000084925כהן דוד83

                     4-             121,758,750109,6190.00849%109,615מסחר ותעסוקה                          0.00849%50918,1180.09003%16                  25תכון בעתיד                           653420227258855234000.000084925כהן סימי84

                     9-             144,195,900438,4710.03395%438,462מסחר ותעסוקה                          0.03395%51021,4570.30408%65                  98תכון בעתיד                           5586888929032855234000.000339598יחיאל ארון85

                      2             144,195,900365,3780.02829%365,380מסחר ותעסוקה                          0.02829%51021,4570.25339%54                  82תכון בעתיד                           1259333124193855234000.000282982סייג יוסף86

                  377          90,290,2511,327,2670.10276%3,726,894מסחר, תיירות  מבים ומוסדות  ציבור                        0.28854%54123,4911.47000%345                833תכון בעתיד                         246770855234000.0028854833עיריית ראשון לציון87

80,551,4251,184,1060.09167%מסחר ותעסוקה                        508212,0401.47000%177

21,555,825316,8710.02453%מסחר ותעסוקה                          50833,2221.47000%47

61,107,075898,2740.06955%מסחר ותעסוקה                        50849,1331.47000%134

                      5             130,842,060219,2260.01697%219,231דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.01697%13216,1770.16755%27                  49תכון בעתיד                           5545290814516855234000.000169749ציתיאת משה88

                     9-             144,195,900438,4710.03395%438,462מסחר ותעסוקה                          0.03395%51021,4570.30408%65                  98תכון בעתיד                           7108174929032855234000.000339598ומה שלום89

                     9-             144,195,900438,4710.03395%438,462מסחר ותעסוקה                          0.03395%51021,4570.30408%65                  98תכון בעתיד                           517186729032855234000.000339598בן ארי דיה90

                     9-          144,195,9001,753,8400.13578%1,753,832מסחר ותעסוקה                        0.13578%51021,4571.21629%261                392תכון בעתיד                         75230219116127855234000.0013578392שוקר שלמה (סלים)91

                      5             121,758,750876,9190.06789%876,923מסחר ותעסוקה                        0.06789%50918,1180.72021%130                196תכון בעתיד                         2245926758064855234000.0006789196כהן יסים92

                      4             121,758,750219,2270.01697%219,231מסחר ותעסוקה                          0.01697%50918,1180.18005%33                  49תכון בעתיד                           1273968614516855234000.000169749בכר יהודה93

                      4             121,758,750219,2270.01697%219,231מסחר ותעסוקה                          0.01697%50918,1180.18005%33                  49תכון בעתיד                           1319221614516855234000.000169749בכר איור94

                      1             144,195,900657,6920.05092%657,693מסחר ותעסוקה                          0.05092%51021,4570.45611%98                147תכון בעתיד                         359566743548855234000.0005092147ויפלד אורה95

                     5-             144,195,900219,2350.01697%219,231מסחר ותעסוקה                          0.01697%51021,4570.15204%33                  49תכון בעתיד                           769585114516855234000.000169749פפושדו אברהם96

                     5-             144,195,900219,2350.01697%219,231מסחר ותעסוקה                          0.01697%51021,4570.15204%33                  49תכון בעתיד                           507269614516855234000.000169749גור דוד97

                     5-             144,195,900219,2350.01697%219,231מסחר ותעסוקה                          0.01697%51021,4570.15204%33                  49תכון בעתיד                           7107512114516855234000.000169749עובדיה עליזה98

                     2-             144,195,900109,6180.00849%109,615מסחר ותעסוקה                          0.00849%51021,4570.07602%16                  25תכון בעתיד                           515145607258855234000.000084925אלבז רפי99

                     2-             144,195,900109,6180.00849%109,615מסחר ותעסוקה                          0.00849%51021,4570.07602%16                  25תכון בעתיד                           27007957258855234000.000084925אלבז רוי100

                     2-             144,195,900109,6180.00849%109,615מסחר ותעסוקה                          0.00849%51021,4570.07602%16                  25תכון בעתיד                           048058347258855234000.000084925אברהם שלמה101

                     2-             144,195,900109,6180.00849%109,615מסחר ותעסוקה                          0.00849%51021,4570.07602%16                  25תכון בעתיד                           507252177258855234000.000084925אברהם תקוה102

                     5-             144,195,900219,2350.01697%219,231מסחר ותעסוקה                          0.01697%51021,4570.15204%33                  49תכון בעתיד                           5140155214516855234000.000169749ברכה יהושע103

                     2-             144,195,900109,6180.00849%109,615מסחר ותעסוקה                          0.00849%51021,4570.07602%16                  25תכון בעתיד                           653620557258855234000.000084925קר מאיה104

                     2-             144,195,900109,6180.00849%109,615מסחר ותעסוקה                          0.00849%51021,4570.07602%16                  25תכון בעתיד                           516502167258855234000.000084925קר אברהם105

                      2             144,195,900365,3780.02829%365,380מסחר ותעסוקה                          0.02829%51021,4570.25339%54                  82תכון בעתיד                           1236887424193855234000.000282982סייג בן מרדכי ורדה106

                      2             144,195,900365,3780.02829%365,380מסחר ותעסוקה                          0.02829%51021,4570.25339%54                  82תכון בעתיד                           1644146124193855234000.000282982עתבי בקי107

                     5-             144,195,900219,2350.01697%219,231מסחר ותעסוקה                          0.01697%51021,4570.15204%33                  49תכון בעתיד                           6866494514516855234000.000169749אליאס רחמים108

                     5-             144,195,900219,2350.01697%219,231מסחר ותעסוקה                          0.01697%51021,4570.15204%33                  49תכון בעתיד                           6981784914516855234000.000169749אליאס אהרון109

                     9-             144,195,900438,4710.03395%438,462מסחר ותעסוקה                          0.03395%51021,4570.30408%65                  98תכון בעתיד                           3028203229032855234000.000339598גולד הלל110

                     6-          121,758,7501,325,6610.10263%1,325,655מסחר ותעסוקה                        0.10263%50918,1181.08876%197                296תכון בעתיד                         00805974387776855234000.0010263296מן די111

                     1-               144,195,90041,4270.00321%41,427מסחר ותעסוקה                            0.00321%51021,4570.02873%6                    9תכון בעתיד                             0566851002743855234000.00003219פרקו רחל112

                     5-             144,195,900736,4810.05702%736,476מסחר ותעסוקה                        0.05702%51021,4570.51075%110                165תכון בעתיד                         004665253975291710468000.0005702165יפת אסתר113

                     5-             144,195,900736,4810.05702%736,476מסחר ותעסוקה                        0.05702%51021,4570.51075%110                165תכון בעתיד                         041450180975291710468000.0005702165יפת שמואל114

                      1             144,195,900220,9370.01711%220,937מסחר ותעסוקה                          0.01711%51021,4570.15322%33                  49תכון בעתיד                           05587105714629855234000.000171149לוי יצחק115

                      2             144,195,900662,8250.05132%662,828מסחר ותעסוקה                          0.05132%51021,4570.45967%99                148תכון בעתיד                         00437064943888855234000.0005132148קובל יצחק שלמה116

                      5             121,758,750147,2920.01140%147,297מסחר ותעסוקה                          0.01140%50918,1180.12097%22                  33תכון בעתיד                           0076598169753855234000.000114033מן עמיקם117

                      2             144,195,900441,8880.03421%441,890מסחר ותעסוקה                          0.03421%51021,4570.30645%66                  99תכון בעתיד                           00810145329259855234000.000342199סוסה שלום118

                     6-             144,195,900220,9510.01711%220,945מסחר ותעסוקה                          0.01711%51021,4570.15323%33                  49תכון בעתיד                           002490605292591710468000.000171149בלומפלד שמואל119

                     6-             144,195,900220,9510.01711%220,945מסחר ותעסוקה                          0.01711%51021,4570.15323%33                  49תכון בעתיד                           007915135292591710468000.000171149בלומפלד רבקה120
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                      5             121,758,750147,2920.01140%147,297מסחר ותעסוקה                          0.01140%50918,1180.12097%22                  33תכון בעתיד                           0076598089753855234000.000114033מן רוזבלום אסתר121

                      0             144,195,900110,4680.00855%110,469מסחר ותעסוקה                          0.00855%51021,4570.07661%16                  25תכון בעתיד                           013155379146291710468000.000085525מלמן שרה122

                      0             144,195,900110,4680.00855%110,469מסחר ותעסוקה                          0.00855%51021,4570.07661%16                  25תכון בעתיד                           013155361146291710468000.000085525מלמן אברהם123

                     1-               144,195,90041,4270.00321%41,427מסחר ותעסוקה                            0.00321%51021,4570.02873%6                    9תכון בעתיד                             0053151482743855234000.00003219רבזפט אליהו124

                      3             144,195,900883,7620.06842%883,765מסחר ותעסוקה                        0.06842%51021,4570.61289%132                198תכון בעתיד                         00800928458517855234000.0006842198אלוי דן125

                      1             144,195,900220,9370.01711%220,937מסחר ותעסוקה                          0.01711%51021,4570.15322%33                  49תכון בעתיד                           06402833514629855234000.000171149לוי ארמד126

                      1             144,195,900220,9370.01711%220,937מסחר ותעסוקה                          0.01711%51021,4570.15322%33                  49תכון בעתיד                           06872684314629855234000.000171149בן לולו (בטיטו) מזל127

                   11-             144,195,900876,9270.06789%876,916מסחר ותעסוקה                        0.06789%51021,4570.60815%130                196תכון בעתיד                         0555907725806358552340000.0006789196אליהו אלי128

                   11-             144,195,900876,9270.06789%876,916מסחר ותעסוקה                        0.06789%51021,4570.60815%130                196תכון בעתיד                         0520537825806358552340000.0006789196דורון קטי אביבה129

                   19-          121,758,7504,422,3020.34238%4,422,283מסחר ותעסוקה                        0.34238%50918,1183.63202%658                989תכון בעתיד                         8714669292814855234000.0034238989וקסמן אמון130

                   19-          121,758,7504,422,3020.34238%4,422,283מסחר ותעסוקה                        0.34238%50918,1183.63202%658                989תכון בעתיד                         8714677292814855234000.0034238989וקסמן בועז131

                   12-             144,195,900951,3610.07366%951,350מסחר ותעסוקה                        0.07365%51021,4570.65977%142                213תכון בעתיד                         249819462992855234000.0007365213בן עטר עליזה132

                     7-          121,758,7502,246,9730.17396%2,246,965מסחר ותעסוקה                        0.17396%50918,1181.84543%334                502תכון בעתיד                         2975581710468000.0017396502דרכון 546290בילדריסי מוסא133

                     7-          121,758,7502,246,9730.17396%2,246,965מסחר ותעסוקה                        0.17396%50918,1181.84543%334                502תכון בעתיד                         2975581710468000.0017396502דרכון 113548556בילדריסי דוד134

                     9-             144,195,900900,4020.06971%900,393מסחר ותעסוקה                        0.06971%51021,4570.62443%134                201תכון בעתיד                         6863284359618855234000.0006971201בן צדיק אשרף135

                   18-          144,195,9002,200,9200.17040%2,200,902מסחר ותעסוקה                        0.17040%51021,4571.52634%328                492תכון בעתיד                         7249626145729855234000.0017040492צליק רבקה136

                     1-          130,842,0602,430,7970.18820%2,430,795דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                        0.18820%13216,1771.85781%301                543תכון בעתיד                         51289023160951855234000.0018820543אידיצקי אריה137

                      4          130,842,0601,764,2480.13659%1,764,253דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                        0.13659%13216,1771.34838%218                394תכון בעתיד                         4930780116817855234000.0013659394אידיצקי משה138

                     1-          130,842,0602,430,7970.18820%2,430,795דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                        0.18820%13216,1771.85781%301                543תכון בעתיד                         50388354160951855234000.0018820543אידיצקי ריה139

                     4-             144,195,900110,0500.00852%110,046מסחר ותעסוקה                          0.00852%51021,4570.07632%16                  25תכון בעתיד                           42181735145731710468000.000085225זיידפודן יהושוע140

                     4-             144,195,900110,0500.00852%110,046מסחר ותעסוקה                          0.00852%51021,4570.07632%16                  25תכון בעתיד                           5187448145731710468000.000085225זיידפודן אילה141

                     4-             144,195,900854,6200.06617%854,617מסחר ותעסוקה                        0.06617%51021,4570.59268%127                191תכון בעתיד                         56587855234000.0006617191ג'ורו ארטורו142

                     4-             144,195,900399,3650.03092%399,361מסחר ותעסוקה                          0.03092%51021,4570.27696%59                  89תכון בעתיד                           26443855234000.000309289ג'ורו אלי143

                      0             144,195,900421,1390.03261%421,139מסחר ותעסוקה                          0.03261%51021,4570.29206%63                  94תכון בעתיד                           0525775327885855234000.000326194משולם רחמים144

                     5-             144,195,900216,1930.01674%216,188מסחר ותעסוקה                          0.01674%51021,4570.14993%32                  48תכון בעתיד                           57804205286291710468000.000167448סירי דוד145

                     5-             144,195,900216,1930.01674%216,188מסחר ותעסוקה                          0.01674%51021,4570.14993%32                  48תכון בעתיד                           53448072286291710468000.000167448סירי עליזה146

                      4             144,195,900432,3710.03347%432,375מסחר ותעסוקה                          0.03348%51021,4570.29985%64                  97תכון בעתיד                           747025528629855234000.000334897שדה שלמה147

                     5-             130,842,060238,2500.01845%238,245דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.01845%13216,1770.18209%29                  53תכון בעתיד                           6865564615775855234000.000184553אטדגי ליליאה148

                     5-             130,842,060238,2500.01845%238,245דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.01845%13216,1770.18209%29                  53תכון בעתיד                           6899353415775855234000.000184553טל בי ג'ררד151

                      5             144,195,900238,2400.01844%238,245מסחר ותעסוקה                          0.01845%51021,4570.16522%35                  53תכון בעתיד                           6917462115775855234000.000184553מדיה שרה152

                     3-             121,758,750444,2490.03439%444,246מסחר ותעסוקה                          0.03439%50918,1180.36486%66                  99תכון בעתיד                           5785843329415855234000.000343999כהן טוביה טובי153

                     4-             121,758,750299,5510.02319%299,547מסחר ותעסוקה                          0.02319%50918,1180.24602%45                  67תכון בעתיד                           2245926719834855234000.000231967כהן יסים154

                     1-             121,758,750173,6520.01344%173,651מסחר ותעסוקה                          0.01344%50918,1180.14262%26                  39תכון בעתיד                           474817411498855234000.000134439כהן יעקב155

                      4             144,195,900223,7200.01732%223,724מסחר ותעסוקה                          0.01732%51021,4570.15515%33                  50תכון בעתיד                           7834091296271710468000.000173250שלמה טיה156

                      4             144,195,900223,7200.01732%223,724מסחר ותעסוקה                          0.01732%51021,4570.15515%33                  50תכון בעתיד                           7211121296271710468000.000173250שלמה אלברט157

                     8-             144,195,900892,4720.06910%892,464מסחר ותעסוקה                        0.06910%51021,4570.61893%133                200תכון בעתיד                         59093855234000.0006910200דרכון VN540363טביאה ז'אק158

                      1          144,195,9001,132,7020.08770%1,132,703מסחר ותעסוקה                        0.08770%51021,4570.78553%169                253תכון בעתיד                         834016875000855234000.0008770253ספקטור מרדכי159

                      6               144,195,90050,4970.00391%50,503מסחר ותעסוקה                            0.00391%51021,4570.03502%8                  11תכון בעתיד                           591389413344855234000.000039111ספקטור יובל160

                      6               144,195,90050,4970.00391%50,503מסחר ותעסוקה                            0.00391%51021,4570.03502%8                  11תכון בעתיד                           567337443344855234000.000039111ספקטור ירון אריה161

                      6               144,195,90050,4970.00391%50,503מסחר ותעסוקה                            0.00391%51021,4570.03502%8                  11תכון בעתיד                           556442643344855234000.000039111שיק זוהרה162

                      6               144,195,90050,4970.00391%50,503מסחר ותעסוקה                            0.00391%51021,4570.03502%8                  11תכון בעתיד                           241535463344855234000.000039111ספקטור ליאור163

                   12-          144,195,9001,156,0330.08950%1,156,021מסחר ותעסוקה                        0.08950%51021,4570.80171%172                258תכון בעתיד                         141028176544855234000.0008950258ספקטור היה164

                     8-          144,195,9001,108,6070.08583%1,108,599מסחר ותעסוקה                        0.08583%51021,4570.76882%165                248תכון בעתיד                         75912331468081710468000.0008583248עציון רפאל165

                     2-             144,195,900203,3590.01574%203,358מסחר ותעסוקה                          0.01574%51021,4570.14103%30                  45תכון בעתיד                           121168913465855234000.000157445בר צורי רוי167

                     2-             144,195,900203,3590.01574%203,358מסחר ותעסוקה                          0.01574%51021,4570.14103%30                  45תכון בעתיד                           5060131913465855234000.000157445גל עירית168

                     4-             121,758,750203,3610.01574%203,358מסחר ותעסוקה                          0.01574%50918,1180.16702%30                  45תכון בעתיד                           5459021113465855234000.000157445אבירם אבר מיכל169
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                      1             144,195,900450,8000.03490%450,801מסחר ותעסוקה                          0.03490%51021,4570.31263%67                101תכון בעתיד                         72762933596981710468000.0003490101יהודה שמחה דליה170

                      1             144,195,900450,8000.03490%450,801מסחר ותעסוקה                          0.03490%51021,4570.31263%67                101תכון בעתיד                         45794310596981710468000.0003490101יהודה סלים ג'י171

                      3          121,758,7501,804,3550.13970%1,804,358מסחר ותעסוקה                        0.13970%50918,1181.48191%268                403תכון בעתיד                         64689342389451710468000.0013970403דואק סלומון172

                      3          121,758,7501,804,3550.13970%1,804,358מסחר ותעסוקה                        0.13970%50918,1181.48191%268                403תכון בעתיד                         646893592389451710468000.0013970403דואק גלדיס173

                      2             144,195,900808,8380.06262%808,840מסחר ותעסוקה                        0.06262%51021,4570.56093%120                181תכון בעתיד                         826257853556855234000.0006262181ובר יבה174

                      1             144,195,900202,1480.01565%202,150מסחר ותעסוקה                          0.01565%51021,4570.14019%30                  45תכון בעתיד                           531998313385855234000.000156545בראושטיין רוי175

                  458             130,842,060403,9620.03128%404,420דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.03131%13216,1770.30874%50                  90תכון בעתיד                           532123726778855234000.000313190צימרמן איזיק176

                     5-             144,195,900606,5740.04696%606,570מסחר ותעסוקה                          0.04696%51021,4570.42066%90                136תכון בעתיד                         3105866240163855234000.0004696136אורן רן177

                     0-             144,195,900213,1070.01650%213,107מסחר ותעסוקה                          0.01650%51021,4570.14779%32                  48תכון בעתיד                           5185927282211710468000.000165048גואטה שלום178

                     6-             144,195,900426,0990.03299%426,093מסחר ותעסוקה                          0.03299%51021,4570.29550%63                  95תכון בעתיד                           266559U28213855234000.000329995גואטה בימין179

                      6               144,195,90050,4970.00391%50,503מסחר ותעסוקה                            0.00391%51021,4570.03502%8                  11תכון בעתיד                           587103283344855234000.000039111גיס יצן180

                     8-             144,195,900437,2160.03385%437,208מסחר ותעסוקה                          0.03385%51021,4570.30321%65                  98תכון בעתיד                           332676628949855234000.000338598הרץ חה181

                     7-             144,195,900416,1930.03222%416,185מסחר ותעסוקה                          0.03222%51021,4570.28863%62                  93תכון בעתיד                           369204327557855234000.000322293הדדי אליהו182

                     4-               144,195,90093,3240.00723%93,320מסחר ותעסוקה                          0.00722%51021,4570.06472%14                  21תכון בעתיד                           735267336179855234000.000072221חורי אביבה ויויאן183

                     7-             144,195,900226,0410.01750%226,035מסחר ותעסוקה                          0.01750%51021,4570.15676%34                  51תכון בעתיד                           64708183299331710468000.000175051חורי אליהו184

                     7-             144,195,900226,0410.01750%226,035מסחר ותעסוקה                          0.01750%51021,4570.15676%34                  51תכון בעתיד                           7102049299331710468000.000175051חורי גילה185

                     4-               144,195,90093,3240.00723%93,320מסחר ותעסוקה                          0.00722%51021,4570.06472%14                  21תכון בעתיד                           575202646179855234000.000072221דגמי רות186

                     4-               144,195,90093,3240.00723%93,320מסחר ותעסוקה                          0.00722%51021,4570.06472%14                  21תכון בעתיד                           542163466179855234000.000072221חורי אירם שרה דליה187

                     4-               144,195,90093,3240.00723%93,320מסחר ותעסוקה                          0.00722%51021,4570.06472%14                  21תכון בעתיד                           575202726179855234000.000072221שקד תמר188

                     6-             144,195,900809,6170.06268%809,611מסחר ותעסוקה                        0.06268%51021,4570.56147%120                181תכון בעתיד                         1327149953607855234000.0006268181חאי מוסה189

                      6             144,195,900220,0860.01704%220,092מסחר ותעסוקה                          0.01704%51021,4570.15263%33                  49תכון בעתיד                           5185749291461710468000.000170449פורר טובה190

                      6             144,195,900220,0860.01704%220,092מסחר ותעסוקה                          0.01704%51021,4570.15263%33                  49תכון בעתיד                           6594394291461710468000.000170449פורר ח ז"ל191

                      6             144,195,900220,0860.01704%220,092מסחר ותעסוקה                          0.01704%51021,4570.15263%33                  49תכון בעתיד                           004113288291461710468000.000170449ציוי שלמה192

                      6             144,195,900220,0860.01704%220,092מסחר ותעסוקה                          0.01704%51021,4570.15263%33                  49תכון בעתיד                           72600935291461710468000.000170449ציוי אמירה193

                     2-             144,195,900431,6070.03342%431,605מסחר ותעסוקה                          0.03342%51021,4570.29932%64                  97תכון בעתיד                           5366313428578855234000.000334297קוויתי יוה194

                     0-             144,195,900250,5690.01940%250,569מסחר ותעסוקה                          0.01940%51021,4570.17377%37                  56תכון בעתיד                           5218441316591855234000.000194056אברהם מאיר195

                    57             121,758,750230,8180.01787%230,875מסחר ותעסוקה                          0.01787%50918,1180.18957%34                  52תכון בעתיד                           276658215287855234000.000178752אדלר ישראל196

                      6             144,195,900220,0860.01704%220,092מסחר ותעסוקה                          0.01704%51021,4570.15263%33                  49תכון בעתיד                           56402316291461710468000.000170449דיבה אליהו197

                      6             144,195,900220,0860.01704%220,092מסחר ותעסוקה                          0.01704%51021,4570.15263%33                  49תכון בעתיד                           51705333291461710468000.000170449אשכזי דוד198

                      4             121,758,750292,2940.02263%292,298מסחר ותעסוקה                          0.02263%50918,1180.24006%43                  65תכון בעתיד                           2880064719354855234000.000226365בכר ישראל199

                     5-             144,195,900219,2350.01697%219,231מסחר ותעסוקה                          0.01697%51021,4570.15204%33                  49תכון בעתיד                           5962476714516855234000.000169749דויצה שאול200

                     2-             144,195,900109,6180.00849%109,615מסחר ותעסוקה                          0.00849%51021,4570.07602%16                  25תכון בעתיד                           133409147258855234000.000084925וידגורן אדוארד201

                     2-             144,195,900109,6180.00849%109,615מסחר ותעסוקה                          0.00849%51021,4570.07602%16                  25תכון בעתיד                           122810447258855234000.000084925וידגורן דורה202

                     9-             144,195,900438,4710.03395%438,462מסחר ותעסוקה                          0.03395%51021,4570.30408%65                  98תכון בעתיד                           2246326929032855234000.000339598סקופס אריה203

                     5-             144,195,900219,2350.01697%219,231מסחר ותעסוקה                          0.01697%51021,4570.15204%33                  49תכון בעתיד                           5477439314516855234000.000169749ישראל ירון204

                     5-             144,195,900219,2350.01697%219,231מסחר ותעסוקה                          0.01697%51021,4570.15204%33                  49תכון בעתיד                           5168250814516855234000.000169749ישראל (שבטון) עפרה205

                     9-             144,195,900438,4710.03395%438,462מסחר ותעסוקה                          0.03395%51021,4570.30408%65                  98תכון בעתיד                           875309729032855234000.000339598וקס אירית206

                     5-             144,195,900219,2350.01697%219,231מסחר ותעסוקה                          0.01697%51021,4570.15204%33                  49תכון בעתיד                           5035567614516855234000.000169749יוסף ברוך207

                      4             144,195,900556,7120.04310%556,716מסחר ותעסוקה                          0.04310%51021,4570.38608%83                124תכון בעתיד                         04247686136862855234000.0004310124כוזהיוף ורית208

                     4-             121,758,750128,9060.00998%128,902מסחר ותעסוקה                          0.00998%50918,1180.10587%19                  29תכון בעתיד                           729834558535855234000.000099829חי ברוך209

                      3             144,195,900114,5200.00887%114,524מסחר ותעסוקה                          0.00887%51021,4570.07942%17                  26תכון בעתיד                           672417377583855234000.000088726תומר בימין210

                      3             144,195,900114,5200.00887%114,524מסחר ותעסוקה                          0.00887%51021,4570.07942%17                  26תכון בעתיד                           683573267583855234000.000088726רובישטיין הדס211

                      3             144,195,900114,5200.00887%114,524מסחר ותעסוקה                          0.00887%51021,4570.07942%17                  26תכון בעתיד                           588787037583855234000.000088726בן שחר דרורית212

                     3-             144,195,900210,9870.01633%210,985מסחר ותעסוקה                          0.01633%51021,4570.14632%31                  47תכון בעתיד                           712136113970855234000.000163347ויצר יצחק213

                     6-             144,195,900217,3030.01682%217,298מסחר ותעסוקה                          0.01682%51021,4570.15070%32                  49תכון בעתיד                           5496655114388855234000.000168249שיידר בימין214

                     9-             144,195,900438,4710.03395%438,462מסחר ותעסוקה                          0.03395%51021,4570.30408%65                  98תכון בעתיד                           30599803629106904250.000339598בראון שרה215
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                     9-             144,195,900438,4710.03395%438,462מסחר ותעסוקה                          0.03395%51021,4570.30408%65                  98תכון בעתיד                           52222993629106904250.000339598בלאט רחל216

                   36-        130,842,06026,823,6302.07672%26,823,594דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                     2.07672%13216,17720.50077%3,316             5,997תכון בעתיד                      513687046305485560147100248000.02076725,997ש.י. אסתטיקה בע"מ217

                     3-             144,195,900513,5100.03976%513,507מסחר ותעסוקה                          0.03976%51021,4570.35612%76                115תכון בעתיד                         05337787534001855234000.0003976115גולדפיגר אברהם218

                  446             130,842,060409,3660.03169%409,812דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.03173%13216,1770.31287%51                  92תכון בעתיד                           5733320527135855234000.000317392רפאל יסים219

                     3-             144,195,900440,1870.03408%440,183מסחר ותעסוקה                          0.03408%51021,4570.30527%66                  98תכון בעתיד                           00322516629146855234000.000340898גוטורג אריה220

                     3-             144,195,900440,1870.03408%440,183מסחר ותעסוקה                          0.03408%51021,4570.30527%66                  98תכון בעתיד                           032251729146855234000.000340898גוטורג שמואל221

                      3             144,195,900883,7620.06842%883,765מסחר ותעסוקה                        0.06842%51021,4570.61289%132                198תכון בעתיד                         0139168958517855234000.0006842198דיין דוריס222

                     2-             144,195,900109,6180.00849%109,615מסחר ותעסוקה                          0.00849%51021,4570.07602%16                  25תכון בעתיד                           46686337258855234000.000084925קאליאמיאן יצחק223

                     2-             144,195,900109,6180.00849%109,615מסחר ותעסוקה                          0.00849%51021,4570.07602%16                  25תכון בעתיד                           73880357258855234000.000084925קאליאמיאן זהבה224

                     2-             144,195,900109,6180.00849%109,615מסחר ותעסוקה                          0.00849%51021,4570.07602%16                  25תכון בעתיד                           580660857258855234000.000084925דואן ברוך225

                     2-             144,195,900109,6180.00849%109,615מסחר ותעסוקה                          0.00849%51021,4570.07602%16                  25תכון בעתיד                           22496637258855234000.000084925דואן אביבה226

                     9-             144,195,900438,4710.03395%438,462מסחר ותעסוקה                          0.03395%51021,4570.30408%65                  98תכון בעתיד                           1666981429032855234000.000339598אוקשטיין ליזה227

                     6-             144,195,900730,7700.05658%730,765מסחר ותעסוקה                        0.05658%51021,4570.50679%109                163תכון בעתיד                         590652351451592565702000.0005658163מאירוביץ' עודד228

                     9-             144,195,900438,4710.03395%438,462מסחר ותעסוקה                          0.03395%51021,4570.30408%65                  98תכון בעתיד                           374465329032855234000.000339598בות שושה229

                      0             144,195,900438,4560.03395%438,457מסחר ותעסוקה                          0.03395%51021,4570.30407%65                  98תכון בעתיד                           43482421870952565702000.000339598איטח איס230

                      0             144,195,900438,4560.03395%438,457מסחר ותעסוקה                          0.03395%51021,4570.30407%65                  98תכון בעתיד                           5333294870952565702000.000339598איטח דוד231

                      1             144,195,900657,6920.05092%657,693מסחר ותעסוקה                          0.05092%51021,4570.45611%98                147תכון בעתיד                         13494643548855234000.0005092147צר בועז232

                      2          121,758,7502,051,8660.15886%2,051,869מסחר ותעסוקה                        0.15886%50918,1181.68519%305                459תכון בעתיד                         5039320645287285078000.0015886459דיר זאב233

                     3-             130,842,060438,4650.03395%438,462דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.03395%13216,1770.33511%54                  98תכון בעתיד                           05063751129032855234000.000339598צר בן ציון234

                     6-             144,195,900292,3140.02263%292,308מסחר ותעסוקה                          0.02263%51021,4570.20272%43                  65תכון בעתיד                           011720133580642565702000.000226365אשל אדם235

                     6-             144,195,900292,3140.02263%292,308מסחר ותעסוקה                          0.02263%51021,4570.20272%43                  65תכון בעתיד                           302093844580642565702000.000226365אשל רואי236

                     6-             144,195,900292,3140.02263%292,308מסחר ותעסוקה                          0.02263%51021,4570.20272%43                  65תכון בעתיד                           302093851580642565702000.000226365אשל עדן237

                      1             144,195,900220,9370.01711%220,937מסחר ותעסוקה                          0.01711%51021,4570.15322%33                  49תכון בעתיד                           53719514629855234000.000171149זיגמן רות238

                     2-             144,195,900109,6180.00849%109,615מסחר ותעסוקה                          0.00849%51021,4570.07602%16                  25תכון בעתיד                           0396015887258855234000.000084925סדן אביתר239

                     2-             144,195,900109,6180.00849%109,615מסחר ותעסוקה                          0.00849%51021,4570.07602%16                  25תכון בעתיד                           3004632397258855234000.000084925סדן גילעד240

                     6-          121,758,7501,023,0780.07921%1,023,072מסחר ותעסוקה                        0.07921%50918,1180.84025%152                229תכון בעתיד                         02880064767741855234000.0007921229בכר ישראל241

                      3             121,758,750441,8870.03421%441,890מסחר ותעסוקה                          0.03421%50918,1180.36292%66                  99תכון בעתיד                           05039320629259855234000.000342199דיר זאב242

                      2             144,195,900441,8880.03421%441,890מסחר ותעסוקה                          0.03421%51021,4570.30645%66                  99תכון בעתיד                           05840631529259855234000.000342199לוז אברהם תמר243

                   26-          144,195,9003,718,2210.28787%3,718,195מסחר ותעסוקה                        0.28787%51021,4572.57859%553                831תכון בעתיד                         7623069246194855234000.0028787831שקר ישראל244

                     3-             144,195,900627,3240.04857%627,321מסחר ותעסוקה                          0.04857%51021,4570.43505%93                140תכון בעתיד                         5668510041537855234000.0004857140פרקו רחל245

                     2-             144,195,900418,2110.03238%418,209מסחר ותעסוקה                          0.03238%51021,4570.29003%62                  94תכון בעתיד                           413742827691855234000.000323894שרעבי חביבה246

                     0-          121,758,7501,045,5300.08095%1,045,530מסחר ותעסוקה                        0.08095%50918,1180.85869%156                234תכון בעתיד                         04001904469228855234000.0008095234גליסקי שרית247

                     0-          121,758,7501,045,5300.08095%1,045,530מסחר ותעסוקה                        0.08095%50918,1180.85869%156                234תכון בעתיד                         03870405269228855234000.0008095234גליסקי עודד248

                     1-             144,195,900209,1130.01619%209,112מסחר ותעסוקה                          0.01619%51021,4570.14502%31                  47תכון בעתיד                           0531514813846855234000.000161947רבזפט אליהו249

                     2-             144,195,900418,2110.03238%418,209מסחר ותעסוקה                          0.03238%51021,4570.29003%62                  94תכון בעתיד                           0531513027691855234000.000323894רבזפט פיה250

                     2-             144,195,900418,2110.03238%418,209מסחר ותעסוקה                          0.03238%51021,4570.29003%62                  94תכון בעתיד                           05277053427691855234000.000323894שטאוב רות251

                     5-             144,195,900836,4230.06476%836,418מסחר ותעסוקה                        0.06476%51021,4570.58006%124                187תכון בעתיד                         51034189455382855234000.0006476187צחון ציפורה בראשון בע"מ252

                     0-             144,195,900147,2820.01140%147,282מסחר ותעסוקה                          0.01140%51021,4570.10214%22                  33תכון בעתיד                           0516597129752855234000.000114033יולביץ דורית253

                      1             144,195,900220,9370.01711%220,937מסחר ותעסוקה                          0.01711%51021,4570.15322%33                  49תכון בעתיד                           02297298814629855234000.000171149שלוסברג דורית254

                      1             144,195,900220,9370.01711%220,937מסחר ותעסוקה                          0.01711%51021,4570.15322%33                  49תכון בעתיד                           05909604014629855234000.000171149וידר אורלי255

                     2-          130,842,0606,133,5880.47487%6,133,586דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                        0.47487%13216,1774.68778%758             1,371תכון בעתיד                      010928059406125855234000.00474871,371מוסצ'ו יוסף256

                     2-          130,842,0606,133,5880.47487%6,133,586דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                        0.47487%13216,1774.68778%758             1,371תכון בעתיד                      27792670406125855234000.00474871,371טוויג אורי257

                     2-          130,842,0606,133,5880.47487%6,133,586דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                        0.47487%13216,1774.68778%758             1,371תכון בעתיד                      029509767406125855234000.00474871,371אזולאי יוסף258

                    17          130,842,0602,044,5120.15829%2,044,529דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                        0.15829%13216,1771.56258%253                457תכון בעתיד                         010928059135375855234000.0015829457מוסצ'ו יוסף259

                      4          130,842,0602,044,5250.15829%2,044,529דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                        0.15829%13216,1771.56259%253                457תכון בעתיד                         309980365135375855234000.0015829457אזולאי אה260

                      4          130,842,0602,044,5250.15829%2,044,529דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                        0.15829%13216,1771.56259%253                457תכון בעתיד                         02551433211281257126950000.0015829457טוויג עוז261
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 1.6.2016
15.8.2016
מתחם ה- 1000
טבלת הקצאות

טבלאות הקצאה ואיזון תכית רצ/מק/1/1000/1,  ראשל"צ

גוש 3946 חלקות 228-227

טופס 1
(תקה 4)

לתכית מס' רצ/מק/1/1000/1.
413-0415505

שווימכהמוה

מגיע בש"ח

 תשלומי איזון
מקבל (+)/
משלם (-) שווי מצב כס

שווי יחסי
(באחוזים)

מס' מגרש
התמורה

שטח המגרש
המוקצה 

במ"ר

חלקים במגרש
(באחוזים)

יעוד המגרש
המוקצה

 שטח מוקצה במ"ר

מצב יוצא

 שווי מקבל בש"ח
שווי יחסי
(באחוזים)

שווי מגרש 
בש"ח

מס"ד
יעוד החלקה

מצב כס

מס' חלקה המוקצה

ארעי/סופי

שם הבעלים
הרשום

מס' זהות או
מס' תאגיד

החלקים בבעלות
או בזכויות 
באחוזים

שטח הבעלות במ"ר

                     5-             144,195,900219,2350.01697%219,231מסחר ותעסוקה                          0.01697%51021,4570.15204%33                  49תכון בעתיד                           00416710214516855234000.000169749גולן ליאור יעקב262

                      3          121,758,7502,192,2910.16973%2,192,294מסחר ותעסוקה                        0.16973%50918,1181.80052%326                490תכון בעתיד                         023957350145159855234000.0016973490כץ ליז263

                   11-          144,195,9001,104,7280.08553%1,104,718מסחר ותעסוקה                        0.08553%51021,4570.76613%164                247תכון בעתיד                         02415193873147855234000.0008553247עמבר עופר264

                      1             144,195,900220,9370.01711%220,937מסחר ותעסוקה                          0.01711%51021,4570.15322%33                  49תכון בעתיד                           02415193814629855234000.000171149עמבר עופר265

                      2             144,195,900441,8880.03421%441,890מסחר ותעסוקה                          0.03421%51021,4570.30645%66                  99תכון בעתיד                           02415193829259855234000.000342199עמבר עופר266

                     6-             144,195,900220,9510.01711%220,945מסחר ותעסוקה                          0.01711%51021,4570.15323%33                  49תכון בעתיד                           0241519381462958552340000.000171149עמבר עופר267

                     6-             144,195,900220,9510.01711%220,945מסחר ותעסוקה                          0.01711%51021,4570.15323%33                  49תכון בעתיד                           0280486841462958552340000.000171149תדהר גיל268

                      2             144,195,900441,8880.03421%441,890מסחר ותעסוקה                          0.03421%51021,4570.30645%66                  99תכון בעתיד                           02415193829259855234000.000342199עמבר עופר269

                     7-             144,195,900822,1190.06365%822,112מסחר ותעסוקה                        0.06365%51021,4570.57014%122                184תכון בעתיד                         3008600612177393420936000.0006365184דולב אור270

                     7-             144,195,900822,1190.06365%822,112מסחר ותעסוקה                        0.06365%51021,4570.57014%122                184תכון בעתיד                         2042869002177393420936000.0006365184דולב גל271

                   13-          144,195,9001,644,2370.12730%1,644,224מסחר ותעסוקה                        0.12730%51021,4571.14028%245                368תכון בעתיד                         0245733132177391710468000.0012730368יר גלית272

                      0          121,758,7501,530,1910.11847%1,530,191מסחר ותעסוקה                        0.11847%50918,1181.25674%228                342תכון בעתיד                         029643699101319855234000.0011847342איתן רמי273

                     1-             144,195,900765,0890.05923%765,088מסחר ותעסוקה                        0.05923%51021,4570.53059%114                171תכון בעתיד                         05799436050659855234000.0005923171סייג אבשלום274

                     1-             144,195,900765,0890.05923%765,088מסחר ותעסוקה                        0.05923%51021,4570.53059%114                171תכון בעתיד                         06616195150659855234000.0005923171שלוח צח275

                     1-             144,195,900765,0890.05923%765,088מסחר ותעסוקה                        0.05923%51021,4570.53059%114                171תכון בעתיד                         01087322250659855234000.0005923171הרשקוביץ חוה276

                      4          130,842,0601,096,1420.08486%1,096,147דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                        0.08487%13216,1770.83776%136                245תכון בעתיד                         5146607527257958552340000.0008487245כהן פליקס אחזקות בע"מ277

                      4          130,842,0601,096,1420.08486%1,096,147דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                        0.08487%13216,1770.83776%136                245תכון בעתיד                         0405637777257958552340000.0008487245סטרול אבי278

                     0-          121,758,7501,489,4140.11531%1,489,414מסחר ותעסוקה                        0.11531%50918,1181.22325%222                333תכון בעתיד                         98619855234000.0011531333דרכון 05RE08369אואליד דוד279

                      1             144,195,900746,9640.05783%746,965מסחר ותעסוקה                        0.05783%51021,4570.51802%111                167תכון בעתיד                         02778010549459855234000.0005783167זיתגר גרבס אמיר280

                     0-          121,758,7501,037,6770.08034%1,037,677מסחר ותעסוקה                        0.08034%50918,1180.85224%154                232תכון בעתיד                         05213228968708855234000.0008034232דדה מרדכי281

                     1-             144,195,900548,0740.04243%548,073מסחר ותעסוקה                          0.04243%51021,4570.38009%82                123תכון בעתיד                         027295658145159034209360000.0004243123זייד דן282

                     1-             144,195,900548,0740.04243%548,073מסחר ותעסוקה                          0.04243%51021,4570.38009%82                123תכון בעתיד                         028431427145159034209360000.0004243123זייד מרדכי283

                     8-             227,876,571363,2350.02812%545,676מגורים ג'                          0.04225%10113,2270.15940%21                122תכון בעתיד                         02431717436131855234000.0004225122וגן אבי284

130,842,06071,3350.00552%דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                            13216,1770.05452%9

69,707,310111,1130.00860%מעוות סטודטים, מסחר ותעסוקה                          1349,9790.15940%16

                     8-             227,876,571363,2350.02812%545,676מגורים ג'                          0.04225%10113,2270.15940%21                122תכון בעתיד                         02431717436131855234000.0004225122וגן אבי285

130,842,06071,3350.00552%דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                            13216,1770.05452%9

69,707,310111,1130.00860%מעוות סטודטים, מסחר ותעסוקה                          1349,9790.15940%16

                    10             227,876,571544,8300.04218%818,506מגורים ג'                          0.06337%10113,2270.23909%32                183תכון בעתיד                         02431717454196855234000.0006337183וגן אבי286

130,842,060107,0030.00828%דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          13216,1770.08178%13

69,707,310166,6630.01290%מעוות סטודטים, מסחר ותעסוקה                          1349,9790.23909%24

                      5             130,842,060219,2260.01697%219,231דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.01697%13216,1770.16755%27                  49תכון בעתיד                           00700692714516855234000.000169749בן מיור אסתר287

                     5-             144,195,900473,3090.03664%473,304מסחר ותעסוקה                          0.03664%51021,4570.32824%70                106תכון בעתיד                         2202269331339855234000.0003664106יחזקאל איריס288

                   62-          121,758,7504,045,2760.31319%4,045,214מסחר ותעסוקה                        0.31319%50918,1183.32237%602                904תכון בעתיד                         05121689267847855234000.0031319904צביר אדלר רוית289

                   62-          121,758,7504,045,2760.31319%4,045,214מסחר ותעסוקה                        0.31319%50918,1183.32237%602                904תכון בעתיד                         53549705267847855234000.0031319904אדלר אריה290

                      9          121,758,7507,387,8950.57198%7,387,903מסחר ותעסוקה                     0.57198%50918,1186.06765%1,099             1,652תכון בעתיד                      05121689195671342093600.00571981,652צביר אדלר רוית291

                      9          121,758,7507,387,8950.57198%7,387,903מסחר ותעסוקה                     0.57198%50918,1186.06765%1,099             1,652תכון בעתיד                      53549705195671342093600.00571981,652אדלר אריה292

                     6-          144,195,9001,110,8850.08601%1,110,879מסחר ותעסוקה                        0.08601%51021,4570.77040%165                248תכון בעתיד                         022435447373555855234000.0008601248מסילתי משה293

                     6-          144,195,9001,110,8850.08601%1,110,879מסחר ותעסוקה                        0.08601%51021,4570.77040%165                248תכון בעתיד                         02949586873555855234000.0008601248מסילתי שלי294

                     6-          144,195,9001,110,8850.08601%1,110,879מסחר ותעסוקה                        0.08601%51021,4570.77040%165                248תכון בעתיד                         02296810173555855234000.0008601248מטין צחי (ויקטור)295

                     6-          144,195,9001,110,8850.08601%1,110,879מסחר ותעסוקה                        0.08601%51021,4570.77040%165                248תכון בעתיד                         02486674173555855234000.0008601248מטין יפית296

                   12-          144,195,9003,288,4600.25460%3,288,448מסחר ותעסוקה                        0.25460%51021,4572.28055%489                735תכון בעתיד                         012593331217739855234000.0025460735סייג יוסי יוסף297

                     5-             144,195,900219,2350.01697%219,231מסחר ותעסוקה                          0.01697%51021,4570.15204%33                  49תכון בעתיד                           02571430414516855234000.000169749שלו רפי298

                     5-             144,195,900219,2350.01697%219,231מסחר ותעסוקה                          0.01697%51021,4570.15204%33                  49תכון בעתיד                           02726374814516855234000.000169749שלו תמי299

                     5-             144,195,900219,2350.01697%219,231מסחר ותעסוקה                          0.01697%51021,4570.15204%33                  49תכון בעתיד                           02571430414516855234000.000169749שלו רפי300

                     5-             144,195,900219,2350.01697%219,231מסחר ותעסוקה                          0.01697%51021,4570.15204%33                  49תכון בעתיד                           02726374814516855234000.000169749שלו תמי301
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מקבל (+)/
משלם (-) שווי מצב כס
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המוקצה 
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החלקים בבעלות
או בזכויות 
באחוזים

שטח הבעלות במ"ר

                      2          144,195,9001,019,2340.07891%1,019,236מסחר ותעסוקה                        0.07891%51021,4570.70684%152                228תכון בעתיד                         5198179367487855234000.0007891228רוזבלום אליהו מאיר302

                      9          227,876,5711,020,4310.07900%1,533,000מגורים ג'                          0.11869%10113,2270.44780%59                343תכון בעתיד                         0043461852030101710468000.0011869343שוב משה303

130,842,060200,4110.01552%דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          13216,1770.15317%25

69,707,310312,1490.02417%מעוות סטודטים, מסחר ותעסוקה                          1349,9790.44780%45

                   14-          144,195,9001,341,7860.10388%1,341,772מסחר ותעסוקה                        0.10388%51021,4570.93053%200                300תכון בעתיד                         0573558933002887900.0010388300פילוסוף חוה304

                     5-             144,195,900223,6330.01731%223,629מסחר ותעסוקה                          0.01731%51021,4570.15509%33                  50תכון בעתיד                           028431427502887900.000173150זייד מרדכי305

                     5-             144,195,900223,6330.01731%223,629מסחר ותעסוקה                          0.01731%51021,4570.15509%33                  50תכון בעתיד                           027295658502887900.000173150זייד דן306

                    15          227,876,5711,739,0400.13464%2,612,563מגורים ג'                        0.20227%10113,2270.76315%101                584תכון בעתיד                         0528860049956752760246983026860000.0020227584לדאו בן ציון307

130,842,060341,5370.02644%דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          13216,1770.26103%42

69,707,310531,9710.04119%מעוות סטודטים, מסחר ותעסוקה                          1349,9790.76315%76

                     5-             144,195,900989,4000.07660%989,395מסחר ותעסוקה                        0.07660%51021,4570.68615%147                221תכון בעתיד                         293960111267910147100248000.0007660221ירי שולמית308

                     5-             144,195,900989,4000.07660%989,395מסחר ותעסוקה                        0.07660%51021,4570.68615%147                221תכון בעתיד                         776918511267910147100248000.0007660221טאוב אורה309

                     0-             144,195,900336,3950.02604%336,394מסחר ותעסוקה                          0.02604%51021,4570.23329%50                  75תכון בעתיד                           558803483831089147100248000.000260475טיבי (ירי) רחל310

                     0-             144,195,900336,3950.02604%336,394מסחר ותעסוקה                          0.02604%51021,4570.23329%50                  75תכון בעתיד                           536746853831089147100248000.000260475בר אילן טליה311

                     0-             144,195,900336,3950.02604%336,394מסחר ותעסוקה                          0.02604%51021,4570.23329%50                  75תכון בעתיד                           126754763831089147100248000.000260475טאוב שאול אליעזר312

                     0-             144,195,900336,3950.02604%336,394מסחר ותעסוקה                          0.02604%51021,4570.23329%50                  75תכון בעתיד                           12675843831089147100248000.000260475טאוב חיים דב313

                     0-             144,195,900336,3950.02604%336,394מסחר ותעסוקה                          0.02604%51021,4570.23329%50                  75תכון בעתיד                           126754923831089147100248000.000260475טאוב משה ישראל314

                      6             144,195,900296,8130.02298%296,818מסחר ותעסוקה                          0.02298%51021,4570.20584%44                  66תכון בעתיד                           3380373147100248000.000229866האויברסיטה העברית בירושלים315

                     1-             121,758,750439,7320.03404%439,731מסחר ותעסוקה                          0.03404%50918,1180.36115%65                  98תכון בעתיד                           597518835007960147100248000.000340498מרסיאו משה316

                      1          121,758,7503,297,9820.25533%3,297,983מסחר ותעסוקה                        0.25533%50918,1182.70862%491                737תכון בעתיד                         5321838437559700147100248000.0025533737מרצאיו רחמים317

                     3-             144,195,900879,4650.06809%879,462מסחר ותעסוקה                        0.06809%51021,4570.60991%131                197תכון בעתיד                         51049087310015920147100248000.0006809197קרן בית אלרן318

                     9-             144,195,900439,7400.03405%439,731מסחר ותעסוקה                          0.03404%51021,4570.30496%65                  98תכון בעתיד                           596186945007960147100248000.000340498שחר דפה קליר זאבה319

                     9-             144,195,900439,7400.03405%439,731מסחר ותעסוקה                          0.03404%51021,4570.30496%65                  98תכון בעתיד                           575206945007960147100248000.000340498חיימובסקי תמר320

                     9-             144,195,900439,7400.03405%439,731מסחר ותעסוקה                          0.03404%51021,4570.30496%65                  98תכון בעתיד                           533228485007960147100248000.000340498עצמון דבורה321

                     2-             144,195,900109,9350.00851%109,933מסחר ותעסוקה                          0.00851%51021,4570.07624%16                  25תכון בעתיד                           78785231251990147100248000.000085125לבשטיין ירון322

                     1-               144,195,90054,9670.00426%54,966מסחר ותעסוקה                            0.00426%51021,4570.03812%8                  12תכון בעתיד                           57520215625995147100248000.000042612קמיל דפה323

                     1-               144,195,90054,9670.00426%54,966מסחר ותעסוקה                            0.00426%51021,4570.03812%8                  12תכון בעתיד                           56384902625995147100248000.000042612מרקל יוסף324

                     3-             144,195,900879,4650.06809%879,462מסחר ותעסוקה                        0.06809%51021,4570.60991%131                197תכון בעתיד                         165437510015920147100248000.0006809197גרדר (שגיב) פיה325

                     9-             144,195,900439,7400.03405%439,731מסחר ותעסוקה                          0.03404%51021,4570.30496%65                  98תכון בעתיד                           3179015695007960147100248000.000340498שפרוק מוטל326

                   15-          144,195,9002,198,6700.17022%2,198,655מסחר ותעסוקה                        0.17022%51021,4571.52478%327                492תכון בעתיד                         6079661225039800147100248000.0017022492רוטפלד מרים327

                     3-          121,758,7502,198,6590.17022%2,198,655מסחר ותעסוקה                        0.17022%50918,1181.80575%327                492תכון בעתיד                         4116369225039800147100248000.0017022492ודרוב מלכה328

                     3-             144,195,900879,4650.06809%879,462מסחר ותעסוקה                        0.06809%51021,4570.60991%131                197תכון בעתיד                         2355880210015920147100248000.0006809197פיטרו בימין דב329

                     9-             144,195,900439,7400.03405%439,731מסחר ותעסוקה                          0.03404%51021,4570.30496%65                  98תכון בעתיד                           1417495007960147100248000.000340498זלר ריטה330

                   15-          144,195,9002,198,6700.17022%2,198,655מסחר ותעסוקה                        0.17022%51021,4571.52478%327                492תכון בעתיד                         0224354731251990173550124000.0017022492מסילתי משה331

                     2-             144,195,900147,2960.01140%147,294מסחר ותעסוקה                          0.01140%51021,4570.10215%22                  33תכון בעתיד                           004665253121911069042500.000114033יפת אסתר332

                   10-             144,195,900589,1840.04562%589,175מסחר ותעסוקה                          0.04561%51021,4570.40860%88                132תכון בעתיד                         00466525324382534521250.0004561132יפת אסתר333

                     7-             144,195,900219,2350.01697%219,228מסחר ותעסוקה                          0.01697%51021,4570.15204%33                  49תכון בעתיד                           043482421174191026280800.000169749איטח איס334

                     7-             144,195,900219,2350.01697%219,228מסחר ותעסוקה                          0.01697%51021,4570.15204%33                  49תכון בעתיד                           053332946174191026280800.000169749צוראל דוד335
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                     6-             144,195,900220,9510.01711%220,945מסחר ותעסוקה                          0.01711%51021,4570.15323%33                  49תכון בעתיד                           0545939673251190052000.000171149מרידור מאיר336

                     6-             144,195,900220,9510.01711%220,945מסחר ותעסוקה                          0.01711%51021,4570.15323%33                  49תכון בעתיד                           3269723123251190052000.000171149קיפורק טליה337

                   11-          227,876,5711,463,5370.11331%2,198,655מגורים ג'                          0.17022%10113,2270.64225%85                492תכון בעתיד                         02220553825039800147100248000.0017022492פלח משה338

130,842,060287,4340.02225%דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          13216,1770.21968%36

69,707,310447,6950.03466%מעוות סטודטים, מסחר ותעסוקה                          1349,9790.64225%64

                     0-          227,876,5711,459,2990.11298%2,192,294מגורים ג'                          0.16973%10113,2270.64039%85                490תכון בעתיד                         0243171742903181710468000.0016973490וגן אבי339

130,842,060286,5960.02219%דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          13216,1770.21904%35

69,707,310446,3990.03456%מעוות סטודטים, מסחר ותעסוקה                          1349,9790.64039%64

                      2             144,195,900441,8880.03421%441,890מסחר ותעסוקה                          0.03421%51021,4570.30645%66                  99תכון בעתיד                           02415193829259855234000.000342199עמבר עופר340

                      2             144,195,900662,8250.05132%662,828מסחר ותעסוקה                          0.05132%51021,4570.45967%99                148תכון בעתיד                         02415193843888855234000.0005132148עמבר עופר341

                     2-               130,842,06054,8100.00424%54,808דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                            0.00424%13216,1770.04189%7                  12תכון בעתיד                           5146607523629855234000.000042412כהן פליקס אחזקות בע"מ342

                     2-               130,842,06054,8100.00424%54,808דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                            0.00424%13216,1770.04189%7                  12תכון בעתיד                           5141759833629855234000.000042412א.ש..מ דלן דלן בע"מ343

                      5             130,842,060219,2260.01697%219,231דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.01697%13216,1770.16755%27                  49תכון בעתיד                           0608721653629213808500.000169749חמה דית344

                     3-             130,842,060441,8930.03421%441,890דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.03421%13216,1770.33773%55                  99תכון בעתיד                           200343903325195026000.000342199בר בוזגלו מי מירן345

                     0-               130,842,06024,0620.00186%24,062דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                            0.00186%13216,1770.01839%3                    5תכון בעתיד                             51466075239832138085000.00001865כהן פליקס אחזקות בע"מ346

                     0-               130,842,06024,0620.00186%24,062דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                            0.00186%13216,1770.01839%3                    5תכון בעתיד                             51417598339832138085000.00001865א.ש..מ דלן דלן בע"מ347

                     2-               130,842,06053,6710.00416%53,669דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                            0.00416%13216,1770.04102%7                  12תכון בעתיד                           0650431432221534521250.000041612איבגי מרדכי348

                   41-             130,842,060730,8050.05658%730,765דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.05658%13216,1770.55854%90                163תכון בעתיד                         284245621451592565702000.0005658163אזולאי גיל349

                     7-             144,195,900445,8390.03452%445,832מסחר ותעסוקה                          0.03452%51021,4570.30919%66                100תכון בעתיד                         050717800822375650.0003452100רג'ואן שאול350

                   41-             130,842,060730,8050.05658%730,765דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.05658%13216,1770.55854%90                163תכון בעתיד                         284245621451592565702000.0005658163אזולאי גיל351

                     0-               144,195,90063,1150.00489%63,114מסחר ותעסוקה                            0.00489%51021,4570.04377%9                  14תכון בעתיד                           0023406441393285078000.000048914גון שמואל352

                     6-               121,758,75063,1200.00489%63,114מסחר ותעסוקה                            0.00489%50918,1180.05184%9                  14תכון בעתיד                           0033393481393285078000.000048914כהן עובד353

                      1             144,195,900315,6300.02444%315,631מסחר ותעסוקה                          0.02444%51021,4570.21889%47                  71תכון בעתיד                           00886759020899855234000.000244471אוגר דליה354

                      1             144,195,900284,0660.02199%284,067מסחר ותעסוקה                          0.02199%51021,4570.19700%42                  64תכון בעתיד                           05019945418809855234000.000219964קוס עופרה355

                     0-               144,195,90094,6790.00733%94,679מסחר ותעסוקה                          0.00733%51021,4570.06566%14                  21תכון בעתיד                           0505761986269855234000.000073321ספיר אלי אליהו356

                      1             144,195,900315,6300.02444%315,631מסחר ותעסוקה                          0.02444%51021,4570.21889%47                  71תכון בעתיד                           05260144020899855234000.000244471רפואה דורון357

358
ביי פאר בחלקה 1 בגוש 3946 

בע"מ (בפירוק מרצון)
                      2             144,195,900836,5670.06477%836,569מסחר ותעסוקה                        0.06477%51021,4570.58016%124                187תכון בעתיד                         510347016230835634750.0006477187

                     1-             144,195,900659,4080.05105%659,407מסחר ותעסוקה                          0.05105%51021,4570.45730%98                147תכון בעתיד                         022094072873231710468000.0005105147צור אורלי359

                     1-             144,195,900659,4080.05105%659,407מסחר ותעסוקה                          0.05105%51021,4570.45730%98                147תכון בעתיד                         055243539873231710468000.0005105147פרחי אריאלה360

                     1-          121,758,7503,090,7850.23929%3,090,784מסחר ותעסוקה                        0.23929%50918,1182.53845%460                691תכון בעתיד                         0534877082273995026000.0023929691כלף אליהו361

                   10-             144,195,900773,8270.05991%773,817מסחר ותעסוקה                        0.05991%51021,4570.53665%115                173תכון בעתיד                         022600662569395026000.0005991173קורצי עופר362

                     5-          144,195,9001,552,1250.12017%1,552,120מסחר ותעסוקה                        0.12017%51021,4571.07640%231                347תכון בעתיד                         0540797931141995026000.0012017347קליין אברהם363

                     3-             144,195,900146,1570.01132%146,154מסחר ותעסוקה                          0.01132%51021,4570.10136%22                  33תכון בעתיד                           0048559953629320712750.000113233מושיוב שושה364

                      2               144,195,90029,2290.00226%29,231מסחר ותעסוקה                            0.00226%51021,4570.02027%4                    7תכון בעתיד                             02209486636291603563750.00002267קוכמן רוית365

                      2               144,195,90029,2290.00226%29,231מסחר ותעסוקה                            0.00226%51021,4570.02027%4                    7תכון בעתיד                             02440943536291603563750.00002267אדולט תמר366

                     3-             144,195,900146,1570.01132%146,154מסחר ותעסוקה                          0.01132%51021,4570.10136%22                  33תכון בעתיד                           0302530253629320712750.000113233חיימוב יגאל367

                      2               144,195,90029,2290.00226%29,231מסחר ותעסוקה                            0.00226%51021,4570.02027%4                    7תכון בעתיד                             03411003136291603563750.00002267חיימוב יוסף368

                      2               144,195,90029,2290.00226%29,231מסחר ותעסוקה                            0.00226%51021,4570.02027%4                    7תכון בעתיד                             04341291536291603563750.00002267חיימוב יובל369

                     4-                 144,195,9009,7480.00075%9,744מסחר ותעסוקה                            0.00075%51021,4570.00676%1                    2תכון בעתיד                             20566462636294810691250.00000752ייו עומרי370

                     4-                 144,195,9009,7480.00075%9,744מסחר ותעסוקה                            0.00075%51021,4570.00676%1                    2תכון בעתיד                             31859024736294810691250.00000752ייו איתי371

                     4-                 144,195,9009,7480.00075%9,744מסחר ותעסוקה                            0.00075%51021,4570.00676%1                    2תכון בעתיד                             32231258836294810691250.00000752ייו אור372

                     9-             144,195,900438,4710.03395%438,462מסחר ותעסוקה                          0.03395%51021,4570.30408%65                  98תכון בעתיד                           32697231229032855234000.000339598קיפורוק טליה373

                     1-             144,195,900305,3780.02364%305,377מסחר ותעסוקה                          0.02364%51021,4570.21178%45                  68תכון בעתיד                           05873178720220855234000.000236468חסון קדמי אילן374
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                      2             227,876,571294,1430.02277%441,890מגורים ג'                          0.03421%10113,2270.12908%17                  99תכון בעתיד                           02220553829259855234000.000342199פלח משה375

130,842,06057,7670.00447%דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                            13216,1770.04415%7

69,707,31089,9780.00697%מעוות סטודטים, מסחר ותעסוקה                          1349,9790.12908%13

                    12        227,876,57113,435,6031.04020%20,184,236מגורים ג'                        1.56269%10113,2275.89600%780             4,513תכון בעתיד                      514047315267293171046800.01562694,513י. פעילים כסים והשקעות בע"מ376

130,842,0602,638,6790.20429%דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                        13216,1772.01669%326

69,707,3104,109,9430.31820%מעוות סטודטים, מסחר ותעסוקה                        1349,9795.89600%588

                      6             130,842,060209,0990.01619%209,104דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.01619%13216,1770.15981%26                  47תכון בעתיד                           057767451276911710468000.000161947שר אלון377

                      6             130,842,060209,0990.01619%209,104דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.01619%13216,1770.15981%26                  47תכון בעתיד                           023049372276911710468000.000161947שר טלי לאה378

                      9          227,876,571747,2300.05785%1,122,569מגורים ג'                          0.08691%10113,2270.32791%43                251תכון בעתיד                         51460792874329855234000.0008691251בוסאי בראשון לציון בע"מ379

130,842,060146,7520.01136%דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          13216,1770.11216%18

69,707,310228,5770.01770%מעוות סטודטים, מסחר ותעסוקה                          1349,9790.32791%33

                      9          227,876,571747,2300.05785%1,122,569מגורים ג'                          0.08691%10113,2270.32791%43                251תכון בעתיד                         51460792874329855234000.0008691251בוסאי בראשון לציון בע"מ380

130,842,060146,7520.01136%דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          13216,1770.11216%18

69,707,310228,5770.01770%מעוות סטודטים, מסחר ותעסוקה                          1349,9790.32791%33

                   12-             227,876,571584,9140.04528%878,706מגורים ג'                          0.06803%10113,2270.25668%34                196תכון בעתיד                         5146079289697142539000.0006803196בוסאי בראשון לציון בע"מ381

130,842,060114,8790.00889%דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          13216,1770.08780%14

69,707,310178,9250.01385%מעוות סטודטים, מסחר ותעסוקה                          1349,9790.25668%26

                        6-                144,195,900956,0190.07402%956,013מסחר ותעסוקה                            0.07402%51021,4570.66300%142                  214תכון בעתיד                             0249803511712310320.0007402214שראך גילה382

                     6-             144,195,900956,0190.07402%956,013מסחר ותעסוקה                        0.07402%51021,4570.66300%142                214תכון בעתיד                         2056461361712310320.0007402214פרין ליאור383

                     1-          227,876,5711,272,7360.09854%1,912,025מגורים ג'                          0.14803%10113,2270.55852%74                428תכון בעתיד                         573168041711155160.0014803428פלח אליהו384

130,842,060249,9610.01935%דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          13216,1770.19104%31

69,707,310389,3290.03014%מעוות סטודטים, מסחר ותעסוקה                          1349,9790.55852%56

                   14-          144,195,9002,012,1100.15578%2,012,096מסחר ותעסוקה                        0.15578%51021,4571.39540%299                450תכון בעתיד                         02388743353291342093600.0015578450עסיס גילית385

                   14-          144,195,9002,012,1100.15578%2,012,096מסחר ותעסוקה                        0.15578%51021,4571.39540%299                450תכון בעתיד                         02281779553291342093600.0015578450עסיס יסים386

                     0-          121,758,7501,461,5190.11315%1,461,519מסחר ותעסוקה                        0.11315%50918,1181.20034%217                327תכון בעתיד                         05566647396772855234000.0011315327אופיר גיל387

                      2             144,195,900894,5910.06926%894,594מסחר ותעסוקה                        0.06926%51021,4570.62040%133                200תכון בעתיד                         05192429859234855234000.0006926200פרדקין עקיבא388

                      1             144,195,900447,2960.03463%447,297מסחר ותעסוקה                          0.03463%51021,4570.31020%67                100תכון בעתיד                         05138008729617855234000.0003463100טרם רחל389

                      1             144,195,900447,2960.03463%447,297מסחר ותעסוקה                          0.03463%51021,4570.31020%67                100תכון בעתיד                         05838578229617855234000.0003463100סביון דוד390

                      1             144,195,900223,6480.01732%223,648מסחר ותעסוקה                          0.01732%51021,4570.15510%33                  50תכון בעתיד                           0654751621480858552340000.000173250אלמן אריה391

                      1             144,195,900223,6480.01732%223,648מסחר ותעסוקה                          0.01732%51021,4570.15510%33                  50תכון בעתיד                           0647042651480858552340000.000173250אלמן מויקה392

                     1-             144,195,900143,1140.01108%143,113מסחר ותעסוקה                          0.01108%51021,4570.09925%21                  32תכון בעתיד                           0587317879476855234000.000110832חסון קדמי אילן393

                     7-               144,195,90055,6450.00431%55,638מסחר ותעסוקה                            0.00431%51021,4570.03859%8                  12תכון בעתיד                           0677393833684855234000.000043112אלגרבלי דוד394

                     7-               144,195,90055,6450.00431%55,638מסחר ותעסוקה                            0.00431%51021,4570.03859%8                  12תכון בעתיד                           0225313133684855234000.000043112אלגרבלי אסת395

                     0-             144,195,900447,2960.03463%447,295מסחר ותעסוקה                          0.03463%51021,4570.31020%67                100תכון בעתיד                         5140908022961698552340000.0003463100אהרון קייקוב חברת רו"ח396

                     7-             144,195,900212,4730.01645%212,466מסחר ותעסוקה                          0.01645%51021,4570.14735%32                  48תכון בעתיד                           025455965140680585523400000.000164548מילמן גיא397

                     7-             144,195,900212,4730.01645%212,466מסחר ותעסוקה                          0.01645%51021,4570.14735%32                  48תכון בעתיד                           031915671140680585523400000.000164548מילמן עבל398

                      0             130,842,060447,2570.03463%447,258דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.03463%13216,1770.34183%55                100תכון בעתיד                         3140458652961448552340000.0003463100גלוסקין אולגה400

                     6-               130,842,06010,0620.00078%10,055דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                            0.00078%13216,1770.00769%1                    2תכון בעתיד                             05776745166588552340000.00000782שר אלון401

                     6-               130,842,06010,0620.00078%10,055דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                            0.00078%13216,1770.00769%1                    2תכון בעתיד                             02304937266588552340000.00000782שר טלי לאה402

                     7-             144,195,900223,6480.01732%223,641מסחר ותעסוקה                          0.01731%51021,4570.15510%33                  50תכון בעתיד                           05714999914808855234000.000173150הוכמן אלכסדר403

                     7-             144,195,900223,6480.01732%223,641מסחר ותעסוקה                          0.01731%51021,4570.15510%33                  50תכון בעתיד                           01296259314808855234000.000173150הוכמן דיאלה404

                    15             144,195,900447,2670.03463%447,282מסחר ותעסוקה                          0.03463%51021,4570.31018%67                100תכון בעתיד                         05284347129616855234000.0003463100טרם רפאל405

                    16             144,195,900215,5300.01669%215,546מסחר ותעסוקה                          0.01669%51021,4570.14947%32                  48תכון בעתיד                           05778763214272855234000.000166948בלסיאו חמדה406

                    16             144,195,900215,5300.01669%215,546מסחר ותעסוקה                          0.01669%51021,4570.14947%32                  48תכון בעתיד                           05275493414272855234000.000166948בלסיאו מאיר407

                     3-             130,842,060441,8930.03421%441,890דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.03421%13216,1770.33773%55                  99תכון בעתיד                           06504314329259855234000.000342199איבגי מרדכי408

                     4-             130,842,060128,9060.00998%128,902דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.00998%13216,1770.09852%16                  29תכון בעתיד                           5146607528535855234000.000099829כהן פליקס אחזקות בע"מ409
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                   35-             130,842,060450,0050.03484%449,970דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.03484%13216,1770.34393%56                101תכון בעתיד                         02842456229794855234000.0003484101אזולאי גילי410

                     5-             130,842,060183,6630.01422%183,658דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.01422%13216,1770.14037%23                  41תכון בעתיד                           02801791124321217104680000.000142241עים אייל אילה411

                     2-             130,842,060311,0510.02408%311,049דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.02408%13216,1770.23773%38                  70תכון בעתיד                           0582401775721237565000.000240870וטורה אורית412

                     2-             130,842,060311,0510.02408%311,049דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.02408%13216,1770.23773%38                  70תכון בעתיד                           0649492095721237565000.000240870רחמי משה413

                     2-             130,842,060311,0510.02408%311,049דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.02408%13216,1770.23773%38                  70תכון בעתיד                           0237977565721237565000.000240870חדד רחל414

                     2-             130,842,060311,0510.02408%311,049דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.02408%13216,1770.23773%38                  70תכון בעתיד                           0297357355721237565000.000240870בן זקן לילך415

                     2-             130,842,060311,0510.02408%311,049דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.02408%13216,1770.23773%38                  70תכון בעתיד                           0254702535721237565000.000240870מולכו עמי עמואל416

                     2-             130,842,060318,1560.02463%318,154דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.02463%13216,1770.24316%39                  71תכון בעתיד                           05149749310533427617000.000246371אברהם אבר417

                      2             130,842,060156,5530.01212%156,555דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.01212%13216,1770.11965%19                  35תכון בעתיד                           0346457395183427617000.000121235לרמן גיא418

                      2             130,842,060156,5530.01212%156,555דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.01212%13216,1770.11965%19                  35תכון בעתיד                           3004009345183427617000.000121235לרמן טל419

                   12-        227,876,57116,684,2791.29172%25,064,670מגורים ג'                        1.94054%10113,2277.32163%968             5,604תכון בעתיד                      514607928792927408611800.01940545,604חברת בוסאי בראשון לציון בע"מ420

130,842,0603,276,6910.25369%דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                        13216,1772.50431%405

69,707,3105,103,7110.39514%מעוות סטודטים, מסחר ותעסוקה                        1349,9797.32163%731

                    16             144,195,900615,1690.04763%615,184מסחר ותעסוקה                          0.04763%51021,4570.42662%92                138תכון בעתיד                         024575664325867168418720000.0004763138שמש אבי421

                    16             144,195,900615,1690.04763%615,184מסחר ותעסוקה                          0.04763%51021,4570.42662%92                138תכון בעתיד                         024869133325867168418720000.0004763138שמש מירב422

                    19             144,195,900279,6100.02165%279,629מסחר ותעסוקה                          0.02165%51021,4570.19391%42                  63תכון בעתיד                           03313775374060634209360000.000216563חמיאס די423

                    19             144,195,900279,6100.02165%279,629מסחר ותעסוקה                          0.02165%51021,4570.19391%42                  63תכון בעתיד                           03442371574060634209360000.000216563ירושה מור חיה424

                    10             144,195,900301,9890.02338%302,000מסחר ותעסוקה                          0.02338%51021,4570.20943%45                  68תכון בעתיד                           024487977159971168418720000.000233868קורקידי אברהם425

                    10             144,195,900301,9890.02338%302,000מסחר ותעסוקה                          0.02338%51021,4570.20943%45                  68תכון בעתיד                           059194027159971168418720000.000233868קורקידי רון יצחק426

                    10             144,195,900447,3970.03464%447,406מסחר ותעסוקה                          0.03464%51021,4570.31027%67                100תכון בעתיד                         034177147118497034209360000.0003464100צפדיה עידן427

                    12             144,195,900447,3970.03464%447,409מסחר ותעסוקה                          0.03464%51021,4570.31027%67                100תכון בעתיד                         058231226118497634209360000.0003464100סילקו עמוס428

                      3             130,842,060223,5170.01731%223,520דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.01731%13216,1770.17083%28                  50תכון בעתיד                           03357472414800855234000.000173150מובדט עומרי429

                      5             130,842,060447,0350.03461%447,040דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.03461%13216,1770.34166%55                100תכון בעתיד                         30019947829600855234000.0003461100מובדט עמית430

                      3             130,842,060223,5170.01731%223,520דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.01731%13216,1770.17083%28                  50תכון בעתיד                           04078953914800855234000.000173150פתלי אסף431

                      3             130,842,060223,5170.01731%223,520דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.01731%13216,1770.17083%28                  50תכון בעתיד                           05087648114800855234000.000173150פתלי מרדכי432

                     6-             130,842,060436,2930.03378%436,287דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.03378%13216,1770.33345%54                  98תכון בעתיד                           02259768628888855234000.000337898מדר שמואל433

                      3             130,842,060223,5170.01731%223,520דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.01731%13216,1770.17083%28                  50תכון בעתיד                           03239995814800855234000.000173150מובדט טובי434

                      2          121,758,7503,173,9950.24573%3,173,997מסחר ותעסוקה                        0.24573%50918,1182.60679%472                710תכון בעתיד                         00518043513526212845504392928250.0024573710אגראטי יוה435

                     9-          121,758,7501,269,5910.09829%1,269,581מסחר ותעסוקה                        0.09829%50918,1181.04271%189                284תכון בעתיד                         0051804355410411585504392928250.0009829284אגראטי יוה436

                     0-             121,758,750439,8660.03405%439,866מסחר ותעסוקה                          0.03405%50918,1180.36126%65                  98תכון בעתיד                           0245572252102749036174575671500.000340598כהן אלון437

                     6-             130,842,060236,4580.01831%236,452דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.01831%13216,1770.18072%29                  53תכון בעתיד                           025470253156562885523400000.000183153מולכו עמי עמואל439

                     0-             130,842,060669,2050.05181%669,204דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.05181%13216,1770.51146%83                150תכון בעתיד                         064949209443102485523400000.0005181150רחמי משה440

                     4-             130,842,060223,0730.01727%223,068דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.01727%13216,1770.17049%28                  50תכון בעתיד                           029735735147700885523400000.000172750בן זקן לילך441

                     4-             130,842,060223,0730.01727%223,068דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.01727%13216,1770.17049%28                  50תכון בעתיד                           058615451147700885523400000.000172750וטורה שלום442

                     4-             130,842,060223,0730.01727%223,068דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.01727%13216,1770.17049%28                  50תכון בעתיד                           023797756147700885523400000.000172750חדד רחל443

                      4             130,842,060446,1320.03454%446,136דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.03454%13216,1770.34097%55                100תכון בעתיד                         024248882295401685523400000.0003454100בן ון מסיקה אירית ליזית444

                     3-             130,842,060200,7640.01554%200,761דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.01554%13216,1770.15344%25                  45תכון בעתיד                           027496447132930885523400000.000155445מור יוסף יצחק שמעון445

                     5-             130,842,060228,0320.01765%228,027דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.01765%13216,1770.17428%28                  51תכון בעתיד                           0221401492097118782500.000176551שפר צבי446

                      8             130,842,060238,2370.01844%238,245דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.01845%13216,1770.18208%29                  53תכון בעתיד                           02749644763134209360.000184553מור יוסף יצחק שמעון447

                      4             130,842,060213,1020.01650%213,107דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                          0.01650%13216,1770.16287%26                  48תכון בעתיד                           0280179119407570156000.000165048עים אייל אילה448

                     6-             121,758,750305,3830.02364%305,377מסחר ותעסוקה                          0.02364%50918,1180.25081%45                  68תכון בעתיד                           02455722520220855234000.000236468כהן אלון449

                    12             227,876,571203,2660.01574%305,377מגורים ג'                          0.02364%10113,2270.08920%12                  68תכון בעתיד                           06208491833714253900.000236468סויסה חה450

130,842,06039,9200.00309%דיור מוגן, מסחר ותעסוקה                            13216,1770.03051%5

69,707,31062,1790.00481%מעוות סטודטים, מסחר ותעסוקה                            1349,9790.08920%9

                     8-          144,195,9001,108,6070.08583%1,108,599מסחר ותעסוקה                        0.08583%51021,4570.76882%165                248תכון בעתיד                         002661205203923756500.0008583248עציון פליה451

                     1-             121,758,750223,6590.01732%223,657מסחר ותעסוקה                          0.01732%50918,1180.18369%33                  50תכון בעתיד                           0575226741480918552340000.000173250דואק אביב452
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 1.6.2016
15.8.2016
מתחם ה- 1000
טבלת הקצאות

טבלאות הקצאה ואיזון תכית רצ/מק/1/1000/1,  ראשל"צ

גוש 3946 חלקות 228-227

טופס 1
(תקה 4)

לתכית מס' רצ/מק/1/1000/1.
413-0415505

שווימכהמוה

מגיע בש"ח

 תשלומי איזון
מקבל (+)/
משלם (-) שווי מצב כס

שווי יחסי
(באחוזים)

מס' מגרש
התמורה

שטח המגרש
המוקצה 

במ"ר

חלקים במגרש
(באחוזים)

יעוד המגרש
המוקצה

 שטח מוקצה במ"ר

מצב יוצא

 שווי מקבל בש"ח
שווי יחסי
(באחוזים)

שווי מגרש 
בש"ח

מס"ד
יעוד החלקה

מצב כס

מס' חלקה המוקצה

ארעי/סופי

שם הבעלים
הרשום

מס' זהות או
מס' תאגיד

החלקים בבעלות
או בזכויות 
באחוזים

שטח הבעלות במ"ר

                     5-             144,195,900223,6620.01732%223,657מסחר ותעסוקה                          0.01732%51021,4570.15511%33                  50תכון בעתיד                           0237723201480918552340000.000173250קמחי יוסף453

                    13             144,195,900107,7430.00834%107,756מסחר ותעסוקה                          0.00834%51021,4570.07472%16                  24תכון בעתיד                           027777176713498552340000.000083424חורש אייל454

                    13             144,195,900107,7430.00834%107,756מסחר ותעסוקה                          0.00834%51021,4570.07472%16                  24תכון בעתיד                           028702603713498552340000.000083424כדר חורש סמדר חן455

                      0   100.00000%1,291,634,652    1,291,634,652                 100.00000%1200.00000%160,917         288,790                  1.0000000288,790סה"כ

דרך לטיפול ופי             2041,008דרך1.000000028,333עיריית ראשון לציון456

דרך לטיפול ופי                205696

דרך לטיפול ופי                206938

דרך לטיפול ופי             2071,804

מבים ומוסדות ציבור           40217,256

ש.צ.פ.             7101,205

ש.צ.פ.                711666

ש.צ.פ.             7127,134

ש.צ.פ.             7132,033

ש.צ.פ.             7141,081

ש.צ.פ.             7159,790

ש.צ.פ.             7283,762

ש.צ.פ.                729346

דרכים           85012,617

דרכים           85137,696

דרכים           85221,452

רצועת תשתיות             9556,820

רצועת תשתיות             9565,599

         131,903סה"כ

חלקה 227 
שטח רשום 28,333 מ"ר, שטח בתכית 4,030 מ"ר
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 1.6.2016
15.8.2016
מתחם ה- 1000
ספח ב

ספח ב' - שווי המגרשים החדשים,  תכית רצ/מק/1/1000/1,  ראשל"צ

מס' תא 
שטח

יעוד
שימוש

גודל מגרש
כולל במ"ר

שטח עיקרי
במ"ר

מספר
 יחידות

מספר 
קומות מעל 

כיסה 
קובעת

צפיפות 
יח"ד
לדום

שווי 
בסיסי(6) 

למ"ר 
מבוה 
עיקרי 
בש"ח

מקדם 
לגודל 

למגרש/
ליחידה

מקדם 
למיקום/
 לצורה

מקדם 
לשצ"פ/ 

שב"צ

ס"ה שווי 
מתואם 

למ"ר מב' 
עיקרי 
בש"ח

ס"ה שווי תא שטח שווי יעוד בש"ח
בש"ח

ס"ה שווי קרקע למ"ר בש"ח

227,876,571227,876,57117,228       1525.796,50090%97%100%5,675      40,158342      13,227מגורים ג'101

179,398,684179,398,68418,676       1525.796,50092%100%103%6,159      29,126248        9,606מגורים ג'102

 
132

דיור מוגן

דיור מיוחד,(מוגן)
מסחר ותעסוקה (1) (3)

82,812,780130,842,0608,088       3,10090%97%100%2,706     1118.51      300(3)30,600      16,177דיור מוגן

18,673,920       6,00096%100%100%5,760          3,242מסחר

29,355,360       1,50092%100%100%1,380        21,272תעסוקה

133
 מעוות

סטודטים

דיור מיוחד,
מסחר

ותעסוקה (1)(4)

46,800,00069,888,0006,754       2,00090%100%100%1,800     1538.66      400(4)26,000      10,347דיור מיוחד

12,420,000       6,000100%100%100%6,000          2,070מסחר

10,668,000       1,500100%100%100%1,500          7,112תעסוקה

134
 מעוות

סטודטים

דיור מיוחד,
מסחר

ותעסוקה (1)(4)

48,204,00069,707,3106,985       2,00090%100%103%1,854     1540.08      400(4)26,000        9,979דיור מיוחד

12,335,280       6,000100%100%103%6,180          1,996מסחר

9,168,030       1,500100%100%103%1,545          5,934תעסוקה

מסחר 509
ותעסוקה

110,886,750121,758,7506,720       201,50085%100%100%1,275        86,970      18,118תעסוקה

10,872,000       6,000100%100%100%6,000          1,812מסחר
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 1.6.2016
15.8.2016
מתחם ה- 1000
ספח ב

ספח ב' - שווי המגרשים החדשים,  תכית רצ/מק/1/1000/1,  ראשל"צ

מס' תא 
שטח

יעוד
שימוש

גודל מגרש
כולל במ"ר

שטח עיקרי
במ"ר

מספר
 יחידות

מספר 
קומות מעל 

כיסה 
קובעת

צפיפות 
יח"ד
לדום

שווי 
בסיסי(6) 

למ"ר 
מבוה 
עיקרי 
בש"ח

מקדם 
לגודל 

למגרש/
ליחידה

מקדם 
למיקום/
 לצורה

מקדם 
לשצ"פ/ 

שב"צ

ס"ה שווי 
מתואם 

למ"ר מב' 
עיקרי 
בש"ח

ס"ה שווי תא שטח שווי יעוד בש"ח
בש"ח

ס"ה שווי קרקע למ"ר בש"ח

מסחר 510
ותעסוקה

131,319,900144,195,9006,720       191,50085%100%100%1,275      102,996      21,457תעסוקה

12,876,000       6,000100%100%100%6,000          2,146מסחר

מסחר, תיירות541
מבים ומוסדות

ציבור (5)

מבים ומוסדות
ציבור

43,459        19

40,066,42390,290,2513,844       6,00092%100%103%5,686          7,047 23,491       מסחר

50,223,828       1,100100%102%103%1,156(5)43459תיירות

מסחר 5081
ותעסוקה

86,414,40094,462,8006,690       261,50085%100%100%1,275        67,776      14,120תעסוקה

8,048,400       6,00095%100%100%5,700          1,412מסחר

מסחר 5082
ותעסוקה

73,688,62580,551,4256,690       261,50085%100%100%1,275        57,795      12,040תעסוקה

6,862,800       6,00095%100%100%5,700          1,204מסחר

מסחר 5083
ותעסוקה

19,720,42521,555,8256,690       261,500100%85%100%1,275        15,467        3,222תעסוקה

1,835,400       6,000100%95%100%5,700             322מסחר
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 1.6.2016
15.8.2016
מתחם ה- 1000
ספח ב

ספח ב' - שווי המגרשים החדשים,  תכית רצ/מק/1/1000/1,  ראשל"צ

מס' תא 
שטח

יעוד
שימוש

גודל מגרש
כולל במ"ר

שטח עיקרי
במ"ר

מספר
 יחידות

מספר 
קומות מעל 

כיסה 
קובעת

צפיפות 
יח"ד
לדום

שווי 
בסיסי(6) 

למ"ר 
מבוה 
עיקרי 
בש"ח

מקדם 
לגודל 

למגרש/
ליחידה

מקדם 
למיקום/
 לצורה

מקדם 
לשצ"פ/ 

שב"צ

ס"ה שווי 
מתואם 

למ"ר מב' 
עיקרי 
בש"ח

ס"ה שווי תא שטח שווי יעוד בש"ח
בש"ח

ס"ה שווי קרקע למ"ר בש"ח

מסחר 5084
ותעסוקה

55,897,27561,107,0756,691       261,500100%85%100%1,275        43,841        9,133תעסוקה

5,209,800       6,000100%95%100%5,700             914מסחר

1,291,634,6521,291,634,652   160,9171,690סה"כ

(1) לא יתן להמיר שטחי שירות לשטח עיקרי ולהיפך

(3)במסגרת השימוש העיקרי הזכויות הן לדיור מיוחד, על פי מפתח של 68 מ"ר לדירת דיור מוגן, בתוספת 34 מ"ר לדירה לשטחים עיקריים משותפים. לא יתן להמיר את הזכויות שהוקו לדירות בזכויות המשותפות לדיירים או להיפך.

(4)במסגרת השימוש העיקרי הזכויות הן לדיור מיוחד על פי מפתח של 45 מ"ר לדירת סטודטים בתוספת 20 מ"ר לדירה לשטחים עיקריים משותפים. לא יתן להמיר את הזכויות שהוקו לדירות בזכויות המשותפות לדיירים או להיפך

(5) 870 יחידות אירוח.

(6) השווי הבסיסי הוא לאחר הפחתה בגין עלות עודפת לחיות תת קרקעיות.
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 1.6.2016
15.8.2016
מתחם ה- 1000
ספח ג

ספח ג' - הרכב הבעלים במגרשים,  תכית רצ/מק/1/1000/1,  ראשל"צ

50.58389%פית הכרך בע"מ1

237565029.88944%חברת הר האם בע"מ2

56721940.15940%בדש עמוס18

224595561.40886%זיסר יהודה70

0243171740.15940%וגן אבי284

0243171740.15940%וגן אבי285

0243171740.23909%וגן אבי286

43461850.44780%שוב משה303

52886000.76315%לדאו בן ציון307

222055380.64225%פלח משה338

243171740.64039%וגן אבי339

222055380.12908%פלח משה375

5140473155.89600%י. פעילים כסים והשקעות בע"מ376

5146079280.32791%בוסאי בראשון לציון בע"מ379

5146079280.32791%בוסאי בראשון לציון בע"מ380

5146079280.25668%בוסאי בראשון לציון בע"מ381

573168040.55852%פלח אליהו384

5146079287.32163%חברת בוסאי בראשון לציון בע"מ420

620849180.08920%סויסה חה450

100.00000%סה"כ

חלקים במגרש
(באחוזים)

101

מס' 
סד'

שם הבעלים
הרשום

מס' זהות או
מס' תאגיד

מס' מגרש
התמורה
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 1.6.2016
15.8.2016
מתחם ה- 1000
ספח ג

ספח ג' - הרכב הבעלים במגרשים,  תכית רצ/מק/1/1000/1,  ראשל"צ

חלקים במגרש
(באחוזים)

מס' 
סד'

שם הבעלים
הרשום

מס' זהות או
מס' תאגיד

מס' מגרש
התמורה

100.00000%הצלחת יחזקאל בע"מ3102

100.00000%סה"כ
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 1.6.2016
15.8.2016
מתחם ה- 1000
ספח ג

ספח ג' - הרכב הבעלים במגרשים,  תכית רצ/מק/1/1000/1,  ראשל"צ

חלקים במגרש
(באחוזים)

מס' 
סד'

שם הבעלים
הרשום

מס' זהות או
מס' תאגיד

מס' מגרש
התמורה

17.30189%פית הכרך בע"מ1

237565010.22349%חברת הר האם בע"מ2

0052465742.08086%קפלון דליה13

56721940.05452%בדש עמוס18

5204164.35046%גידי עזרא20

422402750.16886%רגב זהרה45

30902220.16886%רגב דוד46

0052465742.08086%קפלון דליה52

49307800.12567%אידיצקי משה56

512890230.10472%אידיצקי אריה57

503883540.05236%אידיצקי ריה58

257037290.01309%אידיצקי יובל59

403413310.01309%אידיצקי עת60

217918500.01309%אידיצקי מיכל61

376811860.01309%אידיצקי אמיר62

224595570.48189%זיסר יהודה70

123709790.16755%וף ראובן75

620587630.16755%בר אור דוד78

554529080.16755%ציתיאת משה88

512890231.85781%אידיצקי אריה137

49307801.34838%אידיצקי משה138

503883541.85781%אידיצקי ריה139

686556460.18209%אטדגי ליליאה148

689935340.18209%טל בי ג'ררד151

53212370.30874%צימרמן איזיק176

51368704620.50077%ש.י. אסתטיקה בע"מ217

573332050.31287%רפאל יסים219

0506375110.33511%צר בן ציון234

0109280594.68778%מוסצ'ו יוסף256

277926704.68778%טוויג אורי257

0295097674.68778%אזולאי יוסף258

0109280591.56258%מוסצ'ו יוסף259

3099803651.56259%אזולאי אה260

0255143321.56259%טוויג עוז261

132
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 1.6.2016
15.8.2016
מתחם ה- 1000
ספח ג

ספח ג' - הרכב הבעלים במגרשים,  תכית רצ/מק/1/1000/1,  ראשל"צ

חלקים במגרש
(באחוזים)

מס' 
סד'

שם הבעלים
הרשום

מס' זהות או
מס' תאגיד

מס' מגרש
התמורה

5146607520.83776%כהן פליקס אחזקות בע"מ277

0405637770.83776%סטרול אבי278

0243171740.05452%וגן אבי284

0243171740.05452%וגן אבי285

0243171740.08178%וגן אבי286

0070069270.16755%בן מיור אסתר287

43461850.15317%שוב משה303

52886000.26103%לדאו בן ציון307

222055380.21968%פלח משה338

243171740.21904%וגן אבי339

5146607520.04189%כהן פליקס אחזקות בע"מ342

5141759830.04189%א.ש..מ דלן דלן בע"מ343

0608721650.16755%חמה דית344

2003439030.33773%בר בוזגלו מי מירן345

5146607520.01839%כהן פליקס אחזקות בע"מ346

5141759830.01839%א.ש..מ דלן דלן בע"מ347

0650431430.04102%איבגי מרדכי348

284245620.55854%אזולאי גיל349

284245620.55854%אזולאי גיל351

222055380.04415%פלח משה375

5140473152.01669%י. פעילים כסים והשקעות בע"מ376

0577674510.15981%שר אלון377

0230493720.15981%שר טלי לאה378

5146079280.11216%בוסאי בראשון לציון בע"מ379

5146079280.11216%בוסאי בראשון לציון בע"מ380

5146079280.08780%בוסאי בראשון לציון בע"מ381

573168040.19104%פלח אליהו384

3140458650.34183%גלוסקין אולגה400
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 1.6.2016
15.8.2016
מתחם ה- 1000
ספח ג

ספח ג' - הרכב הבעלים במגרשים,  תכית רצ/מק/1/1000/1,  ראשל"צ

חלקים במגרש
(באחוזים)

מס' 
סד'

שם הבעלים
הרשום

מס' זהות או
מס' תאגיד

מס' מגרש
התמורה

0577674510.00769%שר אלון401

0230493720.00769%שר טלי לאה402

0650431430.33773%איבגי מרדכי408

5146607520.09852%כהן פליקס אחזקות בע"מ409

0284245620.34393%אזולאי גילי410

0280179110.14037%עים אייל אילה411

0582401770.23773%וטורה אורית412

0649492090.23773%רחמי משה413

0237977560.23773%חדד רחל414

0297357350.23773%בן זקן לילך415

0254702530.23773%מולכו עמי עמואל416

0514974930.24316%אברהם אבר417

0346457390.11965%לרמן גיא418

3004009340.11965%לרמן טל419

5146079282.50431%חברת בוסאי בראשון לציון בע"מ420

0335747240.17083%מובדט עומרי429

3001994780.34166%מובדט עמית430

0407895390.17083%פתלי אסף431

0508764810.17083%פתלי מרדכי432

0225976860.33345%מדר שמואל433

0323999580.17083%מובדט טובי434

0254702530.18072%מולכו עמי עמואל439

0649492090.51146%רחמי משה440

0297357350.17049%בן זקן לילך441

0586154510.17049%וטורה שלום442

0237977560.17049%חדד רחל443

0242488820.34097%בן ון מסיקה אירית ליזית444

0274964470.15344%מור יוסף יצחק שמעון445

0221401490.17428%שפר צבי446

0274964470.18208%מור יוסף יצחק שמעון447

0280179110.16287%עים אייל אילה448

620849180.03051%סויסה חה450

100.00000%סה"כ
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 1.6.2016
15.8.2016
מתחם ה- 1000
ספח ג

ספח ג' - הרכב הבעלים במגרשים,  תכית רצ/מק/1/1000/1,  ראשל"צ

חלקים במגרש
(באחוזים)

מס' 
סד'

שם הבעלים
הרשום

מס' זהות או
מס' תאגיד

מס' מגרש
התמורה

100.00000%הצלחת יחזקאל בע"מ3133

100.00000%סה"כ
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 1.6.2016
15.8.2016
מתחם ה- 1000
ספח ג

ספח ג' - הרכב הבעלים במגרשים,  תכית רצ/מק/1/1000/1,  ראשל"צ

חלקים במגרש
(באחוזים)

מס' 
סד'

שם הבעלים
הרשום

מס' זהות או
מס' תאגיד

מס' מגרש
התמורה

50.58389%פית הכרך בע"מ1

237565029.88944%חברת הר האם בע"מ2

56721940.15940%בדש עמוס18

224595581.40886%זיסר יהודה70

0243171740.15940%וגן אבי284

0243171740.15940%וגן אבי285

0243171740.23909%וגן אבי286

43461850.44780%שוב משה303

52886000.76315%לדאו בן ציון307

222055380.64225%פלח משה338

243171740.64039%וגן אבי339

222055380.12908%פלח משה375

5140473155.89600%י. פעילים כסים והשקעות בע"מ376

5146079280.32791%בוסאי בראשון לציון בע"מ379

5146079280.32791%בוסאי בראשון לציון בע"מ380

5146079280.25668%בוסאי בראשון לציון בע"מ381

573168040.55852%פלח אליהו384

5146079287.32163%חברת בוסאי בראשון לציון בע"מ420

620849180.08920%סויסה חה450

100.00000%סה"כ
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 1.6.2016
15.8.2016
מתחם ה- 1000
ספח ג

ספח ג' - הרכב הבעלים במגרשים,  תכית רצ/מק/1/1000/1,  ראשל"צ

חלקים במגרש
(באחוזים)

מס' 
סד'

שם הבעלים
הרשום

מס' זהות או
מס' תאגיד

מס' מגרש
התמורה

4.18889%הצלחת יחזקאל בע"מ3

22.32686%צבא חב' להתחלות בע"מ4

30677940.25080%כהן מאיר5

09715911.38039%לויאן שרה8

0527673080.94145%כהן שור שמואל14

578584331.82475%כהן טוביה22

224592670.91237%כהן יסים23

471574660.21111%כהן אבר24

60942160.21111%כהן סימי25

באוואבה מוריס26
דרכון

110527974
3.76401%

64689341.27021%דואק סלומון44

0043706310.18146%כהן אביבה49

78830440.36011%כהן יוסף63

519291151.20034%בן צור דיה67

540097661.20034%בצרי קליימן ורית68

653620630.18005%כהן יעקב82

653620140.09003%כהן דוד83

653420220.09003%כהן סימי84

224592670.72021%כהן יסים92

127396860.18005%בכר יהודה93

131922160.18005%בכר איור94

0080597431.08876%מן די111

0076598160.12097%מן עמיקם117

0076598080.12097%מן רוזבלום אסתר121

87146693.63202%וקסמן אמון130

87146773.63202%וקסמן בועז131

1.84543%דרכון 546290בילדריסי מוסא133

1.84543%דרכון 113548556בילדריסי דוד134

578584330.36486%כהן טוביה טובי153

224592670.24602%כהן יסים154

47481740.14262%כהן יעקב155

545902110.16702%אבירם אבר מיכל169

64689341.48191%דואק סלומון172

646893591.48191%דואק גלדיס173
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 1.6.2016
15.8.2016
מתחם ה- 1000
ספח ג

ספח ג' - הרכב הבעלים במגרשים,  תכית רצ/מק/1/1000/1,  ראשל"צ

חלקים במגרש
(באחוזים)

מס' 
סד'

שם הבעלים
הרשום

מס' זהות או
מס' תאגיד

מס' מגרש
התמורה

27665820.18957%אדלר ישראל196

288006470.24006%בכר ישראל199

729834550.10587%חי ברוך209

503932061.68519%דיר זאב233

0288006470.84025%בכר ישראל241

0503932060.36292%דיר זאב242

0400190440.85869%גליסקי שרית247

0387040520.85869%גליסקי עודד248

0239573501.80052%כץ ליז263

0296436991.25674%איתן רמי273

1.22325%דרכון 05RE08369אואליד דוד279

0521322890.85224%דדה מרדכי281

051216893.32237%צביר אדלר רוית289

535497053.32237%אדלר אריה290

051216896.06765%צביר אדלר רוית291

535497056.06765%אדלר אריה292

597518830.36115%מרסיאו משה316

532183842.70862%מרצאיו רחמים317

411636921.80575%ודרוב מלכה328

0033393480.05184%כהן עובד353

0534877082.53845%כלף אליהו361

0556664731.20034%אופיר גיל387

0051804352.60679%אגראטי יוה435

0051804351.04271%אגראטי יוה436

0245572250.36126%כהן אלון437

0245572250.25081%כהן אלון449

0575226740.18369%דואק אביב452

100.00000%סה"כ
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 1.6.2016
15.8.2016
מתחם ה- 1000
ספח ג

ספח ג' - הרכב הבעלים במגרשים,  תכית רצ/מק/1/1000/1,  ראשל"צ

חלקים במגרש
(באחוזים)

מס' 
סד'

שם הבעלים
הרשום

מס' זהות או
מס' תאגיד

מס' מגרש
התמורה

6388730.18922%היימן שאול6

67236250.37843%חמיאס יוסף7

10736500.52972%אורון גבריאל9

10736510.52972%אורון דיאל10

10736520.52972%אורון מיכאל11

12
משה ויגאל גידי בוי 

ערים בע"מ
51-09416281.54082%

0088867800.39748%אקוי יצחק15

04474470.39748%אקוי אהובה16

0724813100.80833%חמי רוברט17

0044328521.52478%שחור ישראל21

0737286360.61289%חרמוש אליהו28

505761981.53224%ספיר אליהו29

0115471060.45967%חכם רמי30

70737290.61289%ספיר שרה32

686260430.15323%מויאל אסתר33

673358360.15323%מויאל יוסף34

0656923520.07661%וסבאום טובה35

0644944610.07661%וסבאום סולומון36

0244851950.15322%עמבר אסת37

0005698630.15322%רייזמן מרדכי38

0077551760.07662%אבי שרה39

068876330.15322%ביזדה דליה40

0077239681.53224%קטי לה41

0009635200.45967%ליהמן ברוך42

0009635120.45967%ליהמן אריה43

0005681470.30645%אורן בת שבע47

0044232160.61289%וריאלי יהודה48

728099162.91126%שמש עזרא50

0000393880.45967%לוי מרדכי51

0077551760.07662%אבי שרה53

00192690.15204%אברהמוף אברהם54

07372090.15204%אברהמוף יפה55

31474690.30408%אשל גאולה64
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 1.6.2016
15.8.2016
מתחם ה- 1000
ספח ג

ספח ג' - הרכב הבעלים במגרשים,  תכית רצ/מק/1/1000/1,  ראשל"צ

חלקים במגרש
(באחוזים)

מס' 
סד'

שם הבעלים
הרשום

מס' זהות או
מס' תאגיד

מס' מגרש
התמורה

31474510.30408%אשל דליה65

685115910.07602%אילוז מאיר66

38483140.15204%גליק משה69

25867900.15204%ויגרטן אברהם71

414382350.15204%ויגרטן חה72

432907660.45611%חלבלי (אלמוג) משה73

482485120.45611%חלבלי (אלמוג) ריה74

425725370.15204%רון משה76

642830390.15204%רון אורית77

48559950.30408%מושיוב שושה79

490951440.07602%ליבוביץ מוי80

653620480.07602%ליבוביץ איבון81

558688890.30408%יחיאל ארון85

125933310.25339%סייג יוסף86

710817490.30408%ומה שלום89

51718670.30408%בן ארי דיה90

752302191.21629%שוקר שלמה (סלים)91

35956670.45611%ויפלד אורה95

76958510.15204%פפושדו אברהם96

50726960.15204%גור דוד97

710751210.15204%עובדיה עליזה98

515145600.07602%אלבז רפי99

27007950.07602%אלבז רוי100

048058340.07602%אברהם שלמה101

507252170.07602%אברהם תקוה102

514015520.15204%ברכה יהושע103

653620550.07602%קר מאיה104

516502160.07602%קר אברהם105

123688740.25339%סייג בן מרדכי ורדה106

164414610.25339%עתבי בקי107

686649450.15204%אליאס רחמים108

698178490.15204%אליאס אהרון109

302820320.30408%גולד הלל110

0566851000.02873%פרקו רחל112
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 1.6.2016
15.8.2016
מתחם ה- 1000
ספח ג

ספח ג' - הרכב הבעלים במגרשים,  תכית רצ/מק/1/1000/1,  ראשל"צ

חלקים במגרש
(באחוזים)

מס' 
סד'

שם הבעלים
הרשום

מס' זהות או
מס' תאגיד

מס' מגרש
התמורה

0046652530.51075%יפת אסתר113

0414501800.51075%יפת שמואל114

0558710570.15322%לוי יצחק115

0043706490.45967%קובל יצחק שלמה116

0081014530.30645%סוסה שלום118

0024906050.15323%בלומפלד שמואל119

0079151350.15323%בלומפלד רבקה120

0131553790.07661%מלמן שרה122

0131553610.07661%מלמן אברהם123

0053151480.02873%רבזפט אליהו124

0080092840.61289%אלוי דן125

0640283350.15322%לוי ארמד126

0687268430.15322%בן לולו (בטיטו) מזל127

0555907720.60815%אליהו אלי128

0520537820.60815%דורון קטי אביבה129

24981940.65977%בן עטר עליזה132

686328430.62443%בן צדיק אשרף135

72496261.52634%צליק רבקה136

421817350.07632%זיידפודן יהושוע140

51874480.07632%זיידפודן אילה141

0.59268%ג'ורו ארטורו142

0.27696%ג'ורו אלי143

052577530.29206%משולם רחמים144

578042050.14993%סירי דוד145

534480720.14993%סירי עליזה146

74702550.29985%שדה שלמה147

691746210.16522%מדיה שרה152

78340910.15515%שלמה טיה156

72111210.15515%שלמה אלברט157

0.61893%דרכון VN540363טביאה ז'אק158

83401680.78553%ספקטור מרדכי159

591389410.03502%ספקטור יובל160

567337440.03502%ספקטור ירון אריה161

556442640.03502%שיק זוהרה162
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 1.6.2016
15.8.2016
מתחם ה- 1000
ספח ג

ספח ג' - הרכב הבעלים במגרשים,  תכית רצ/מק/1/1000/1,  ראשל"צ

חלקים במגרש
(באחוזים)

מס' 
סד'

שם הבעלים
הרשום

מס' זהות או
מס' תאגיד

מס' מגרש
התמורה

241535460.03502%ספקטור ליאור163

14102810.80171%ספקטור היה164

75912330.76882%עציון רפאל165

12116890.14103%בר צורי רוי167

506013190.14103%גל עירית168

727629330.31263%יהודה שמחה דליה170

457943100.31263%יהודה סלים ג'י171

82625780.56093%ובר יבה174

53199830.14019%בראושטיין רוי175

310586620.42066%אורן רן177

51859270.14779%גואטה שלום178

266559U0.29550%גואטה בימין179

587103280.03502%גיס יצן180

33267660.30321%הרץ חה181

36920430.28863%הדדי אליהו182

735267330.06472%חורי אביבה ויויאן183

647081830.15676%חורי אליהו184

71020490.15676%חורי גילה185

575202640.06472%דגמי רות186

542163460.06472%חורי אירם שרה דליה187

575202720.06472%שקד תמר188

132714990.56147%חאי מוסה189

51857490.15263%פורר טובה190

65943940.15263%פורר ח ז"ל191

41132880.15263%ציוי שלמה192

726009350.15263%ציוי אמירה193

536631340.29932%קוויתי יוה194

521844130.17377%אברהם מאיר195

564023160.15263%דיבה אליהו197

517053330.15263%אשכזי דוד198

596247670.15204%דויצה שאול200

133409140.07602%וידגורן אדוארד201

122810440.07602%וידגורן דורה202

224632690.30408%סקופס אריה203
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 1.6.2016
15.8.2016
מתחם ה- 1000
ספח ג

ספח ג' - הרכב הבעלים במגרשים,  תכית רצ/מק/1/1000/1,  ראשל"צ

חלקים במגרש
(באחוזים)

מס' 
סד'

שם הבעלים
הרשום

מס' זהות או
מס' תאגיד

מס' מגרש
התמורה

547743930.15204%ישראל ירון204

516825080.15204%ישראל (שבטון) עפרה205

87530970.30408%וקס אירית206

503556760.15204%יוסף ברוך207

0424768610.38608%כוזהיוף ורית208

672417370.07942%תומר בימין210

683573260.07942%רובישטיין הדס211

588787030.07942%בן שחר דרורית212

71213610.14632%ויצר יצחק213

549665510.15070%שיידר בימין214

30599800.30408%בראון שרה215

52222990.30408%בלאט רחל216

0533778750.35612%גולדפיגר אברהם218

0032251660.30527%גוטורג אריה220

03225170.30527%גוטורג שמואל221

013916890.61289%דיין דוריס222

46686330.07602%קאליאמיאן יצחק223

73880350.07602%קאליאמיאן זהבה224

580660850.07602%דואן ברוך225

22496630.07602%דואן אביבה226

166698140.30408%אוקשטיין ליזה227

590652350.50679%מאירוביץ' עודד228

37446530.30408%בות שושה229

434824210.30407%איטח איס230

53332940.30407%איטח דוד231

1349460.45611%צר בועז232

0117201330.20272%אשל אדם235

3020938440.20272%אשל רואי236

3020938510.20272%אשל עדן237

5371950.15322%זיגמן רות238

0396015880.07602%סדן אביתר239

3004632390.07602%סדן גילעד240

0584063150.30645%לוז אברהם תמר243

76230692.57859%שקר ישראל244
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 1.6.2016
15.8.2016
מתחם ה- 1000
ספח ג

ספח ג' - הרכב הבעלים במגרשים,  תכית רצ/מק/1/1000/1,  ראשל"צ

חלקים במגרש
(באחוזים)

מס' 
סד'

שם הבעלים
הרשום

מס' זהות או
מס' תאגיד

מס' מגרש
התמורה

566851000.43505%פרקו רחל245

41374280.29003%שרעבי חביבה246

053151480.14502%רבזפט אליהו249

053151300.29003%רבזפט פיה250

0527705340.29003%שטאוב רות251

5103418940.58006%צחון ציפורה בראשון בע"מ252

0516597120.10214%יולביץ דורית253

0229729880.15322%שלוסברג דורית254

0590960400.15322%וידר אורלי255

0041671020.15204%גולן ליאור יעקב262

0241519380.76613%עמבר עופר264

0241519380.15322%עמבר עופר265

0241519380.30645%עמבר עופר266

0241519380.15323%עמבר עופר267

0280486840.15323%תדהר גיל268

0241519380.30645%עמבר עופר269

3008600610.57014%דולב אור270

2042869000.57014%דולב גל271

0245733131.14028%יר גלית272

0579943600.53059%סייג אבשלום274

0661619510.53059%שלוח צח275

0108732220.53059%הרשקוביץ חוה276

0277801050.51802%זיתגר גרבס אמיר280

0272956580.38009%זייד דן282

0284314270.38009%זייד מרדכי283

220226930.32824%יחזקאל איריס288

02243544730.77040%מסילתי משה293

0294958680.77040%מסילתי שלי294

0229681010.77040%מטין צחי (ויקטור)295

0248667410.77040%מטין יפית296

0125933312.28055%סייג יוסי יוסף297

0257143040.15204%שלו רפי298

0272637480.15204%שלו תמי299

0257143040.15204%שלו רפי300

510

יובל ואוהד דוס     אסתי כהן
שמאי מקרקעין עמוד 30 מתוך 39

תכנית 413-0458406 28/08/2016 13:53:56 נספח טבלאות איזון והקצאה טבלאות הקצאה ואיזון



 1.6.2016
15.8.2016
מתחם ה- 1000
ספח ג

ספח ג' - הרכב הבעלים במגרשים,  תכית רצ/מק/1/1000/1,  ראשל"צ

חלקים במגרש
(באחוזים)

מס' 
סד'

שם הבעלים
הרשום

מס' זהות או
מס' תאגיד

מס' מגרש
התמורה

0272637480.15204%שלו תמי301

519817930.70684%רוזבלום אליהו מאיר302

0573558930.93053%פילוסוף חוה304

0284314270.15509%זייד מרדכי305

0272956580.15509%זייד דן306

29396010.68615%ירי שולמית308

77691850.68615%טאוב אורה309

558803480.23329%טיבי (ירי) רחל310

536746850.23329%בר אילן טליה311

126754760.23329%טאוב שאול אליעזר312

12675840.23329%טאוב חיים דב313

126754920.23329%טאוב משה ישראל314

0.20584%האויברסיטה העברית בירושלים315

5104908730.60991%קרן בית אלרן318

596186940.30496%שחר דפה קליר זאבה319

575206940.30496%חיימובסקי תמר320

533228480.30496%עצמון דבורה321

78785230.07624%לבשטיין ירון322

575202150.03812%קמיל דפה323

563849020.03812%מרקל יוסף324

16543750.60991%גרדר (שגיב) פיה325

3179015690.30496%שפרוק מוטל326

607966121.52478%רוטפלד מרים327

235588020.60991%פיטרו בימין דב329

1417490.30496%זלר ריטה330

0224354731.52478%מסילתי משה331

0046652530.10215%יפת אסתר332

0046652530.40860%יפת אסתר333

0434824210.15204%איטח איס334

0533329460.15204%צוראל דוד335

0545939670.15323%מרידור מאיר336

3269723120.15323%קיפורק טליה337

0241519380.30645%עמבר עופר340

0241519380.45967%עמבר עופר341
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 1.6.2016
15.8.2016
מתחם ה- 1000
ספח ג

ספח ג' - הרכב הבעלים במגרשים,  תכית רצ/מק/1/1000/1,  ראשל"צ

חלקים במגרש
(באחוזים)

מס' 
סד'

שם הבעלים
הרשום

מס' זהות או
מס' תאגיד

מס' מגרש
התמורה

0507178000.30919%רג'ואן שאול350

0023406440.04377%גון שמואל352

0088675900.21889%אוגר דליה354

0501994540.19700%קוס עופרה355

0505761980.06566%ספיר אלי אליהו356

0526014400.21889%רפואה דורון357

358
ביי פאר בחלקה 1 בגוש 3946 

בע"מ (בפירוק מרצון)
5103470160.58016%

0220940720.45730%צור אורלי359

0552435390.45730%פרחי אריאלה360

0226006620.53665%קורצי עופר362

0540797931.07640%קליין אברהם363

0048559950.10136%מושיוב שושה364

0220948660.02027%קוכמן רוית365

0244094350.02027%אדולט תמר366

0302530250.10136%חיימוב יגאל367

0341100310.02027%חיימוב יוסף368

0434129150.02027%חיימוב יובל369

2056646260.00676%ייו עומרי370

3185902470.00676%ייו איתי371

3223125880.00676%ייו אור372

3269723120.30408%קיפורוק טליה373

0587317870.21178%חסון קדמי אילן374

0249803510.66300%שראך גילה382

2056461360.66300%פרין ליאור383

0238874331.39540%עסיס גילית385

0228177951.39540%עסיס יסים386

0519242980.62040%פרדקין עקיבא388

0513800870.31020%טרם רחל389

0583857820.31020%סביון דוד390

0654751620.15510%אלמן אריה391

0647042650.15510%אלמן מויקה392

0587317870.09925%חסון קדמי אילן393
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 1.6.2016
15.8.2016
מתחם ה- 1000
ספח ג

ספח ג' - הרכב הבעלים במגרשים,  תכית רצ/מק/1/1000/1,  ראשל"צ

חלקים במגרש
(באחוזים)

מס' 
סד'

שם הבעלים
הרשום

מס' זהות או
מס' תאגיד

מס' מגרש
התמורה

0677393830.03859%אלגרבלי דוד394

0225313130.03859%אלגרבלי אסת395

5140908020.31020%אהרון קייקוב חברת רו"ח396

0254559650.14735%מילמן גיא397

0319156710.14735%מילמן עבל398

0571499990.15510%הוכמן אלכסדר403

0129625930.15510%הוכמן דיאלה404

0528434710.31018%טרם רפאל405

0577876320.14947%בלסיאו חמדה406

0527549340.14947%בלסיאו מאיר407

0245756640.42662%שמש אבי421

0248691330.42662%שמש מירב422

0331377530.19391%חמיאס די423

0344237150.19391%ירושה מור חיה424

0244879770.20943%קורקידי אברהם425

0591940270.20943%קורקידי רון יצחק426

0341771470.31027%צפדיה עידן427

0582312260.31027%סילקו עמוס428

0026612050.76882%עציון פליה451

0237723200.15511%קמחי יוסף453

0277771760.07472%חורש אייל454

0287026030.07472%כדר חורש סמדר חן455

100.00000%סה"כ

510
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 1.6.2016
15.8.2016
מתחם ה- 1000
ספח ג

ספח ג' - הרכב הבעלים במגרשים,  תכית רצ/מק/1/1000/1,  ראשל"צ

חלקים במגרש
(באחוזים)

מס' 
סד'

שם הבעלים
הרשום

מס' זהות או
מס' תאגיד

מס' מגרש
התמורה

98.53000%עיריית ראשון לציון19

1.47000%עיריית ראשון לציון87

100.00000%סה"כ

541

יובל ואוהד דוס     אסתי כהן
שמאי מקרקעין עמוד 34 מתוך 39

תכנית 413-0458406 28/08/2016 13:53:56 נספח טבלאות איזון והקצאה טבלאות הקצאה ואיזון



 1.6.2016
15.8.2016
מתחם ה- 1000
ספח ג

ספח ג' - הרכב הבעלים במגרשים,  תכית רצ/מק/1/1000/1,  ראשל"צ

חלקים במגרש
(באחוזים)

מס' 
סד'

שם הבעלים
הרשום

מס' זהות או
מס' תאגיד

מס' מגרש
התמורה

100.00000%הצלחת יחזקאל בע"מ35081

100.00000%סה"כ
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 1.6.2016
15.8.2016
מתחם ה- 1000
ספח ג

ספח ג' - הרכב הבעלים במגרשים,  תכית רצ/מק/1/1000/1,  ראשל"צ

חלקים במגרש
(באחוזים)

מס' 
סד'

שם הבעלים
הרשום

מס' זהות או
מס' תאגיד

מס' מגרש
התמורה

98.53000%עיריית ראשון לציון19

1.47000%עיריית ראשון לציון87

100.00000%סה"כ

5082
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 1.6.2016
15.8.2016
מתחם ה- 1000
ספח ג

ספח ג' - הרכב הבעלים במגרשים,  תכית רצ/מק/1/1000/1,  ראשל"צ

חלקים במגרש
(באחוזים)

מס' 
סד'

שם הבעלים
הרשום

מס' זהות או
מס' תאגיד

מס' מגרש
התמורה

98.53000%עיריית ראשון לציון19

1.47000%עיריית ראשון לציון87

100.00000%סה"כ

5083
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 1.6.2016
15.8.2016
מתחם ה- 1000
ספח ג

ספח ג' - הרכב הבעלים במגרשים,  תכית רצ/מק/1/1000/1,  ראשל"צ

חלקים במגרש
(באחוזים)

מס' 
סד'

שם הבעלים
הרשום

מס' זהות או
מס' תאגיד

מס' מגרש
התמורה

98.53000%עיריית ראשון לציון19

1.47000%עיריית ראשון לציון87

100.00000%סה"כ

5084
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 1.6.2016
15.8.2016
מתחם ה- 1000
ספח ג

ספח ג' - הרכב הבעלים במגרשים,  תכית רצ/מק/1/1000/1,  ראשל"צ

חלקים במגרש
(באחוזים)

מס' 
סד'

שם הבעלים
הרשום

מס' זהות או
מס' תאגיד

מס' מגרש
התמורה

204100.00000%

205100.00000%

206100.00000%

207100.00000%

402100.00000%

710100.00000%

711100.00000%

712100.00000%

713100.00000%

714100.00000%

715100.00000%

728100.00000%

729100.00000%

850100.00000%

851100.00000%

852100.00000%

955100.00000%

956100.00000%

1800.00000%סה"כ

עיריית ראשון לציון456
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