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   2016    יוליב   21    

: ו   400215  מספרנ
  לכבוד

ולבניה המחוזיתהועדה   $ ו   לתכנ

ז    יפו תל אביבמחו

  

, . נ . ג   א.

  

: תוכנית מתאר  � לגוש  –ב' /3388תא/מפורטת והנדו נית  צפו שכונת מגורי� 

  507�0361915הגדול, מס' 

ות  נ � שומהעקרו ו ז ואי   לטבלת הקצאה 

  

  

כללי . 1  רקע 

  

פני שטח של  'ב/3388תא/כנית ת על    דונ(. 190.900משתרעת 

  

בגושי(  וחלקי חלקות  כוללת חלקות  , סמו* 6896 ו 6632, 6630התכנית 

לעיל.לרצועת החו, הצפונית של תל אב   יב ושדה התעופה "דב" כמפורט 

  

  התכנית אושרה.

  

( 3388תכנית  וטבלאות  להל$ "התכנית")ב'  וחלוקה  נועדה לאשר איחוד 

$ לתכנית תא/ זו   א' הר"מ./3388אי

  

והבניה התשכ"ה   $ ו לפי עקרונות חוק התכנ , 1965 –התכנית ערוכה 

לל וחלוקה  והיא מהווה תכנית איחוד  וחלוקה  א המתייחסי( לאיחוד 

והבניה –הסכמת הבעלי(   $ ו ' לחוק התכנ ז , סימ$  ' ג   תשכ"ה בהתא( לפרק  

1965.  

  

כלפי התכנית המאושרת,  ויי(  נ כוללת התכנית שי לרבות הגדלת בנוס,, 

יצירת תנועה  ביטול דרכי(,  עיקרי למשרדי(,  הצפיפות, הגדלת שטח 

י טיפוסי מבני(, תוספת חזיתות מסחריות  יצירת שנ היקפית בשכונה, 

.וש פניאומטי י מיקו( מתק$ אשפה  ו נ     י

  

דב.   על התכנית חלות מגבלות הגובה הנובעות מקיו( שדה התעופה 

  

 $ נ אי פורטו הבעלי( השוני( בכל חלקה. החלקות   $ זו והאי בטבלת ההקצאות 

ויות.   בנ
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  המועד הקובע . 2

  

: מ ו נ י זה, דהי   .21.07.2016ועד עריכת מסמ* 

  

וזהות המבקר . 3 בנכס    מועד הביקור 

  

, שמאי ואיל*  2004 משנת פ$ ע"י שמואל  ביקורי(  רב של  נער* מספר 

, שמאי מקרקעי$ י ואורי שושנ  , $   .מקרקעי

  

  

4 . �  פרטי המקרקעי

  

" ידועי( כחלק ממתח(  $ הנדוני(  $ מערב תל הגוש הגדולהמקרקעי " בצפו

  אביב.

  

זית  והועדה המחו $ מצויי( בתחו( הועדה המקומית "תל אביב"  המקרקעי

  "תל אביב".

  

פ $ הכלולי( בתכנית:להל$  זיהוי המקרקעי   רטי 

  
 שטח משתת, שטח רשו� במ"ר חלקה גוש

6630 98            516                 516  

6630 99            532                 532  

6630 100            525                 525  

6630 101            521                 521  

6630 130            541                 541  

6630 131            500                 500  

6630 134            552                 552  

6630 151         1,000              1,000  

6630 152         1,000              1,000  

6630 153         1,000              1,000  

6630 154         1,000              1,000  

6630 156         1,000              1,000  

6630 161            469                 469  

6630 674              32                   32  

6630 676            726                 726  

6630 678            484                 484  

6630 681         7,173              7,173  

6630 684         2,766              2,766  

6630 687         2,442              2,442  

6630 690            520                 520  

6630 692            967                 967  

6630 697            370                 370  

6630 699            382                 382  

6630 701            137                 137  

6630 720       17,259              9,418  

6630 797         8,812              8,812  
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6632 33         7,383              7,383  

6632 34       21,243            21,243  

6632 38         2,712              1,978  

6632 42            502                 502  

6632 43            501                 501  

6632 44            501                 501  

6632 45            501                 501  

6632 46            500                 500  

6632 47            500                 500  

6632 48            501                 501  

6632 49            501                 501  

6632 50            500                 500  

6632 51            501                 501  

6632 52            500                 500  

6632 53            500                 500  

6632 54            501                 501  

6632 55            501                 501  

6632 56            501                 501  

6632 57            500                 500  

6632 58            501                 501  

6632 59            501                 501  

6632 60            500                 500  

6632 61            501                 501  

6632 62            501                 501  

6632 63            500                 500  

6632 64            500                 500  

6632 65            500                 500  

6632 66            500                 500  

6632 67            500                 500  

6632 68            500                 500  

6632 69            501                 501  

6632 70            500                 500  

6632 71            500                 500  

6632 72            501                 501  

6632 73            501                 501  

6632 74            500                 500  

6632 75            501                 501  

6632 76            501                 501  

6632 77            500                 500  

6632 78            501                 501  

6632 79            501                 501  

6632 80            501                 501  

6632 81            500                 500  

6632 82            500                 500  

6632 83            501                 501  

6632 84            500                 500  

6632 85            500                 500  

6632 86            501                 501  

6632 87            502                 502  

6632 88            500                 500  

6632 89            502                 502  
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6632 90            502                 502  

6632 91            502                 502  

6632 92            502                 502  

6632 93            500                 500  

6632 94            502                 502  

6632 95            504                 504  

6632 96            506                 506  

6632 97            506                 506  

6632 98            504                 504  

6632 99            504                 504  

6632 100            502                 502  

6632 101            501                 501  

6632 102            501                 501  
6632 103            501                 501  
6632 104            501                 501  

6632 105            502                 502  

6632 106            500                 500  

6632 107            500                 500  

6632 108            500                 500  

6632 109            502                 502  

6632 110            502                 502  

6632 111            502                 502  

6632 112            502                 502  

6632 113            502                 502  

6632 114            502                 502  

6632 115            504                 504  

6632 116            504                 504  

6632 117            504                 504  

6632 118            504                 504  

6632 119            504                 504  

6632 120            504                 504  

6632 121            502                 502  

6632 122            897                 897  

6632 123         1,021              1,021  

6632 124         1,036              1,036  

6632 125         1,045              1,045  

6632 126         2,938              2,938  

6632 127         1,058              1,058  

6632 128            630                 630  

6632 129            511                 511  

6632 130            500                 500  

6632 131            500                 500  

6632 132            500                 500  

6632 133            500                 500  

6632 134            500                 500  

6632 135            500                 500  

6632 136            504                 504  

6632 137            501                 501  

6632 138            501                 501  

6632 139            500                 500  

6632 140            500                 500  

6632 141            500                 500  
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6632 142            504                 504  

6632 143            514                 514  

6632 144            502                 502  

6632 145            532                 532  

6632 146            531                 531  

6632 147            512                 512  

6632 148            563                 563  

6632 149            191                 191  

6632 150            527                 527  

6632 151            512                 512  

6632 152            505                 505  

6632 153            501                 501  

6632 154            519                 519  

6632 155         3,790              3,790  

6632 272         2,613              2,613  

6632 273       25,086              5,732  

6632 280            702                 702  

6632 281         1,000              1,000  

6632 282         1,000              1,000  

6632 283         1,000              1,000  

6632 284         1,000              1,000  

6632 285         1,000              1,000  

6632 286         1,000              1,000  

6632 287         1,000              1,000  

6632 288         1,000              1,000  

6632 289         1,000              1,000  

6632 290         1,000              1,000  

6632 291         1,000              1,000  

6632 293         3,631              3,631  

6632 294         2,371              2,371  

6632 465       3,608              1,286  

6896 14         3,801              3,788  

6896 15         1,931              1,931  

6896 16         8,492              2,347  

6896 36            229                 229  

6896 40         1,120              1,120  

6896 41         1,000              1,000  

6896 42         1,000              1,000  

6896 43         1,124              1,124  

6896 44            523                 523  

6896 80            299                 302  

6896 83            257                 257  

6896 96         1,450              1,450  

6896 105            602                 602  

6896 110         1,170              1,170  

6896 111         1,170              1,170  

6896 112         1,007              1,007  

6896 113         1,037              1,037  

6896 114         1,069              1,069  

6896 115         1,187              1,187  

6896 116            108                 108  
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6896 118              37                   37  

6896 122            720                 720  

  238,410 190,900 
( * . � הערה   ( � ו ז והאי יות מלא, ראה טבלת ההקצאה    פרוט בעלו
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5 . �   תיאור המקרקעי

  

ל  ופנויה הגובלת ממזרח ברחוב אשכו ריקה  המתח( מהווה חטיבת קרקע 

$ ברחוב פרופס.    ומצפו

  

ומדרו( מדרו( מערב לשטח התוכנית נמצא שדה "דב"  , רבי   אזור מגורי( 

בבניה מודרנית   .קומות 

  

פניהמתח( משתר על  וחלוקה דונ( 190.900שטח של  ע  , המיועדי( לאיחוד 

  .במסגרת התכנית

  

  

� הקיי� . 6 ו   התכנ

  

על  $ הקיי( מבוסס  ו (המש* רחוב אב$  2700/9ותוכנית  1111 תכניתהתכנ

.   גבירול)

  

6 י מס'  1111 מתאר מקומית תכנית  1. ו נ של תכנית  1966לשנת  1(שי

(� לירקו תו ,מתאר "ל", שטחי� מעבר  פורסמה למת$  בילקוט אשר  ק, 

27.3מיו(  1515הפרסומי(  $, קובעת את 1969. באזור  המתח( הנדו

ד'   רובע   $ ו     .ביעוד למגורי( 2קטע תכנ

  

וחלוקה לרבעי(,  התוכנית קבעה רשת דרכי( חדשה, אזורי מגורי( 

ועוד. י(  ציבור, אזור חו,    צפיפות מגורי(, מכסות לשטחי 

  

צפיפות של    נקבעה  פי הוראות התכנית,  לכל  6על  ברוטו  לדונ(  יח"ד 

רובעי המגורי( בתכנית.   שטח 

  

רובע מגורי( או התוכנית    כל שטח  לגבי  כי תכנית מפורטת תוכ$  קבעה 

ע"י הועדה המקומית. כפי שיקבע   , $ ו     קטע תכנ

  

בניה בשטח התכנית טר( הסדר חלוקת שטחי(  כל  התכנית אסרה 

פי התכניות המפורטות. על      מחודשת 

  

בו  תשריט התכנית מהווה יכול שיחולו  כי  ונקבע  ונית בלבד,  הנחיה תכנ

 $ ו יבואו להשלי( את תכנ ויי( במסגרת התוכניות המפורטות, אשר  נ שי

  השטח. 
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6 בילקוט הפרסומי( 9/2700תא/תכנית   2. פורסמה למת$ תוק,   5054, אשר 

14.2מיו(  $ של המש* רחוב אב$ 2002. , משנה את התוואי המתוכנ

      וב פרופס.גבירול לצור* חיבורו לרח

ואוסרת   , גבירול כציר תנועה ראשי התוכנית קובעת את רחוב אב$ 

ו לתחו( המגרשי( הגובלי(. כלי רכב ממנ ישירה של      גישה 

  

ני(  ליעודי הקרקע השו בניה שנקבעו בתכנית הראשית  זכויות 

ציבורי  ולשטח  לגבי השטחי( המיועדי( להפקעה לדר*  ג(  תישמרנה 

וזכויו  , זו ו פתוח ע"פ תכנית  ו במסגרת תכניות שיוכנ יינתנ ת אלו 

  לשטחי( הגובלי(.

  

 , פי תכנית  בתכנית, 10בהתא( להוראות סעי על   $ נ זכויות הבניה הי

1111.     

  

6 בילקוט �1 עתכנית מתאר מקומית   3. פורסמה למת$ תוק,  , אשר 

18.3מיו(  5167הפרסומי(  , קובעת הוראות בדבר מרתפי( 2003.

  בתחומי העיר.

  

6 בילקוט �1 גאר מקומית תכנית מת  4. פורסמה למת$ תוק,  , אשר 

20.8מיו(  5705הפרסומי(  גגות 2007. ניצול  , קובעת הוראות בדבר 

  בתחומי העיר.

  

6 לגוש הגדול" א' 3388תכנית   5. צפונית  פורסמה  "שכונת מגורי(  , אשר 

בילקוט הפרסומי(  19.5מיו(  6593למת$ תוק,  , הינה תכנית 2013.

יעו יחידות הדיור מתאר הקובעת את  וכמות  במתח( די הקרקע 

לוי אשכול, רחוב פרופס  $ רחוב  בי לגוש הגדול,  צפונית  המשתרע 

גבירול.   והמש* רחוב איב$ 

ציבוריי( פתוחי(. אזורישני התכנית קובעת  ובמרכז( שטחי(     מגורי( 

עיקרי ממוצע של  1,117זכויות הבניה בתכנית בהיק,   120יח"ד בשטח 

ו 7 מ"ר  עיקריי( למסחר ומשרדי(. מ"ר שט 290,     חי( 

ציבור, מגרשי שצ"פ ושטח  י  בנוס,, קובעת התכנית הוראות למבנ

ושימושי( הנובעי( מהדרישה לבטיחות  בניה  $ בעתיד, במגבלות  ו לתכנ

דב.    טיסה בשדה התעופה 
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� מוצע � ב /3388תכנית מתאר מקומית תא/ . 7 ו   תכנ

  

זית    .שוני( בתנאי( החליטה להפקיד את התכניתהועדה המחו

  

י  ו נ שי י מס'  1111 מתאר תכניתשל  3מס' התכנית מהווה  ו נ תכנית  ל 1ושי

בעלי(  9/2700תא/ וחלוקה ללא הסכמת  ' וכוללת איחוד  ז ' סימ$  ג ע"פ פרק 

והבניה,   $ ו   בכל שטח התכנית.לחוק התכנ

  

) :2.1מטרות התכנית  (  

  

על מנת לאפשר הוצאת   .א  $ זו וטבלאות אי וחלוקה  אישור תכנית איחוד 

בניה.ה וחלוקה חדשה ללא הסכמת   יתרי  קביעת הוראות לאיחוד 

והבניה תשכ"ה   $ ו ' לחוק התכנ ז ' סימ$  ג  הבעלי( ע"פ פרק  1965.    

דירה ממוצע בכלל התכנית.  .ב יח"ד בתכנית והקטנת שטח   הגדלת מס' 

$   .ג בי י חלוקת השטחי(  ו נ ושי ולמסחר,  עיקרי למשרדי(  הגדלת שטח 

ולמשרדי(.  השימושי( למסחר 

 .700שטח למתקני( הנדסיי( במגרש  קביעת  .ד

 הארכת דרכי( בתחו( השכונה כ* שתתאפשר תנועה המשכית בשכונה.  .ה

ר   .ו ציבו ג( ע"ח שטחי( אחרי( לצרכי  ציבור  הגדלת שטחי( לצרכי 

 בתכנית.

  

  

 , (סעי :4עיקרי הוראות התוכנית  (  

  

) אזור מגורי(   :(כללי

  

בתשריט שימוש למגורי( ומסחר בקומת הקרקע במגרשי( המסומני( 

  כבעלי חזית מסחרית.

יותרו מבואות, חדרי( טכניי(, חדרי שירות, חדרי(  במפלס הכניסה 

יותרו חצרות לדירות הג$ למעט בחזית   . $ ג ודירות  לרווחת הדיירי( 

  הראשית.

 $ ו כג לרווחת הדיירי(  יותרו שטחי( משותפי(  ובמרת,  בקומת הקרקע 

דיירי(, שיירש  $ ומועדו י ספורט  כושר, מתקנ מו כרכוש משות,. לא חדרי 

  תותר המרת שטחי( אלו לשטח מגורי(.

יוקצו  יח"ד לדירות בעלות שטח מקסימלי של  25%בכל מגרש  מ"ר  77מס* 

. כולל שטח הממ"ד) )   ברוטו 

ליח"ד   כולל ממ"ד. 50 שטח מינימלי    מ"ר 

ע 1 החניה תת קרקעית. השימושי( בהתא( להוראות תכנית .  

דב, והסרת מגב וי שדה"ת  נ פי נטו לקומת ע(  גובה מינימו(  לות התעופה, 

יהיה    מ"ר. 2.80מגורי( 
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(מגרשי(  יני( טוריי( במרכז התכנית סביב השצ"פי(  לבנ 200204מגרשי(  ,

206 ,212208: (  

  

עד  יני( טוריי(  בנ בניית  . קומה  7תותר  ג על הג  7קומות + קומה טכנית 

בנסיגה מהחזית הראשית.   תיבנה 

בנ י  ו $ כמפורט בתכנית.בכל מגרש מבנה אחד בקו   י

ותותר הצמדת חצרות פרטיות בחזית  ג$ בקומת הקרקע  דירות  בניית  תותר 

  אחורית בלבד.

  

(מגרשי(  יני( טוריי( ע( חזית מסחרית  י לבנ 207 ו 205מגרשי( : (  

  

בניית חזית מסחרית  ובנוס,: תחויב  כל הוראות המגרשי( הטוריי(  יחולו 

כל השטחי( העיקריי( למסחר כמפורט ניצול    לתכנית. 5בטבלה  ו

על  יעלה  גובה קומת המסחר לא  יציע בקומת המסחר.  בניית  מ'  6תחויב 

יפחת מ ולא  5 ברוטו  . ברוטו   מ' 

ב  דירות בקומת הקרקע, בחלק הפונה לרחו בניית    .2297לא תותר 

ומניעת מטרדי( כמפורט בתכנית. וי אשפה  נ לפי   פתרונות 

  

יני( מרובעי( לבנ 300(מגרשי(  ת מסחריתבצפו$ התכנית ע( חזי מגרשי( 

302: (  

  

עד  יני(  בנ בניית  גובה. 9תותר  כפו, למגבלות  על הגג    קומות + קומה טכנית 

יותרו רק בחזית הצפונית של המבנה. תותר הצמדת חצרות   $ ג דירות 

. זו   פרטיות בחזית 

  

  

יני( מרובעי( לבנ 300302(מגרשי(  ע( חזית מסחרית מגרשי( : (  

  

ה יני(  כל הוראות הבנ ובנוס,,יחולו    מרובעי( 

כל השטחי( העיקריי( למסחר כמפורט  ניצול  ו חזית מסחרית  בניית  תחויב 

  לתכנית. 5בטבלה 

על  יעלה  גובה קומת המסחר לא  יציע בקומת המסחר.  בניית  מ'  6תחויב 

יפחת מ ולא  5 ברוטו  . ברוטו   מ' 

עד  יני(  בנ בניית  גובה. 8תותר  כפו, למגבלות  על הגג    קומות + קומה טכנית 

יותרו רק בחזית די  $ ג של המבנה. תותר הצמדת חצרות  הדרומיתרות 

זו.   פרטיות בחזית 

  

יני( מרובעי( לבנ נסיגה בקומה השביעית מגרשי(  בחזית הראשית  ע( 

303173(מגרשי( : (  

  

ובנוס,, יני( המרובעי(  כל הוראות הבנ   יחולו 

עד  יני(  בנ בניית  כפו, למגבלות 16תותר  על הגג   קומות + קומה טכנית 

  גובה.
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נסיגה של  $ הפונה לרחוב  5תחויב  י כל חזית הבנ מ' בקומה השביעית לאור* 

.   הפנימי

ג( החזית הפונה לרחוב  308 ו 307במגרשי(    כחזית ראשית.  2297תחשב 

יותרו רק בחזית הצפונית של המבנה. תותר הצמדת חצרות   $ ג דירות 

. זו   פרטיות בחזית 

  

יני( מרובעי( לבנ 318213(מגרשי(  מגרשי( : (  

  

ובנוס,, יני( המרובעי(  כל הוראות הבנ   יחולו 

עד  יני(  בנ בניית  כפו, למגבלות  10תותר  על הגג  קומות + קומה טכנית 

  גובה.

  

  חזית מסחרית   

  

ב  ייב לאור* רחו גבירול.  2297חזית מסחרית תחו בקומת הקרקע ורחוב אב$ 

, מסחר קמע יותר שימוש מסחרי ביתר הקומות   . יהיה מסחרי , השימוש  ונאי

ע"פ  יורשו שימושי(  . במרתפי(  ציבורי בעלי אופי  ושימושי(  משרדי( 

1 תכנית ע.  

  

  מסחר ומשרדי(  

  

ב  גבירול. 2297חזית מסחרית לאור* רחו   ורחוב איב$ 

יהיה שטחי מסחר.   בקומת הקרקע השימוש 

בעלי  ושימושי(  , משרדי(  יותרו שימושי מסחר, מסחר קמעונאי בקומות 

. ציבורי   אופי 

יותרו שימושי( במרתפי     למרתפי(. 1 בהתא( לתכנית ע( 

עד  יני(  $ קיומו של  4גובה הבנ בגי ומגבלות הבניה  קומות בהתא( לתשריט 

דב.     שדה 

  

בניה:  זכויות 

             
מס' 
 מגרש

שטח עיקרי 
 מסחר

שטח עיקרי 
 משרדי�

שטח שירות 
 מסחר

שטח שירות 
 משרדי�

400 1,260 2,279 315 550 

401 830 1,700 210 550 

 1,100 525 3,979 2,090 סה"כ

  

מ על  35% תכסית מעל הקרקע לא תפחת  משטח המגרש.  50%ולא תעלה 

  משטח המגרש. 80%תכסית המרתפי( לא תעלה על 

  

ציבוריי( פתוחי(ש   טחי(    

  

ב. עיריית תל אבי     יירשמו ע"ש 
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עיריית ת"א  607600( מגרשי והחלוקה ע"ש  יירשמו במסגרת האיחוד 

י הצללה אחרי( בהיק,  ו/או מתקנ פרגולות  בניית  ציבוריי(. תותר  כשטחי( 

על  יעלה  פיתוח. 1,000שלא    מ"ר בתחו( התכנית, בהתא( לתכנית 

  

$ בעתיד ו   שטח לתכנ   

  

לרווחת תושבי השכונה. לא תות  $ נ ו יעודו ישמש כשטח מג י  ו נ בניה עד לשי ר 

  .608במגרש 

יהיה לקבל$  נית$  ולא  בגי$ השטח שבמגרש מוצו במסגרת התכנית,  הזכויות 

$ בעתיד כחלק  –שוב  יתוכנ זה  ולא בתכנית הבאה. שטח  זו  לא בתכנית 

דב  רובע שדה    .4444תא/ –מתכנית 

  

  

נוספות    :הוראות 

  

   – חניה

  

יהיה ע"פ התק$ התק, בעת הוצאת ההיתר.   תק$ החניה 

  

בניה. מקומות  לפי התק$ בעת הוצאת היתר  ו  יהי יה למסחר ומשרדי  חנ

בנספח התנועה שיאושר  וטעינה למסחר בהתא( למופיע  פתרונות לפריקה 

. י ו נ ובי עיצוב    בתכנית 

  

ורמפה  כניסה משותפת  עילית בתחו( המגרשי(. תותר  לא תותר חניה 

. י ו נ והבי    משותפת למגרשי( סמוכי(, כמפורט בתכנית העיצוב 

  

כניסת רכב למגרשי( מהרחובות הראשיי(. לא תתאפ   שר 

  

וטעינה במגרשי(  ו בתת הקרקע 401 ו 400פתרונות לפריקה  נות  יהי . פתרו

וברחוב  וטעינה למסחר ברחוב פרופס  ו לאור* הרחוב. 2297לפריקה    יהי

  

   – תשתיות

  

כל התשתיות תת קרקעיות. לנספח תשתיות.    הנחת תשתיות תיעשה בהתא( 

  

ל י פסולת העיריה רשאית  ו נ לפי צנרת ותשתית מתאימה  הקי( רשת 

  פנאומטי.

  

י המגורי(. בתחו( מגרש  יוקמו במרתפי מבנ יוק( חדר  700חדרי שנאי( 

י הציבור בחלקה הדרומי של  שנאי( שיספק את צריכת החשמל של מבנ

  התכנית.
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ירוקה    – בניה 

  

כולה חלות הוראות תק$  ירוקה. 5281על התכנית  ייה    לבנ

  

ו/או בטיחות טיסהגובה מבנ   י(    

  

גובה $ קיו( שדה"ת, לרבות הגבלות  בגי בניה   על התכנית חלות הגבלות 

( י ו נ בנספח הבי וור. (כמפורט  נ ומניעת סי ציפורי(  , רעש, מיזעור סכנת 

ע"י רש"ת. יאושרו      התכניות המפורטות 

  

ר יבוטלו הגבלות אלה, למעט במקרה של הפסקה או סגי פעילות שדה"ת  ת 

לבניה.הוראות בדב     ר מספר קומות מותר 

  

בנ 31מר"מ במתח( רעש מטוסי( התכנית ממוקמת  יה אקוסטית המחייב 

' לתמ"א  ו ובנספח שיצור, לתכניות/היתרי  15בתנאי( כמפורט בפרק 

נפרד ממסמכיה(. ויהווה חלק בלתי   הבניה/בקשות ההקלה 

  

ורישו( :20(סעי,  חלוקה  (  

  

ה ויחולק מחדש ללא  יאוחד  ' תחו( התכנית  ז ' סימ$  ג לפי פרק  סכמת בעלי( 

והבניה, תשכ"ח   $ ו וטבלאות 1965  לחוק התכנ , בהתא( ללוח הקצאות 

 $ רישו( המקרקעי ירש( בלשכת  לוח ההקצאות  זו$ המצורפי( לתכנית.  אי

והבניה. 125ע"פ סעי,   $ ו   לחוק התכנ

  

ו ציבורי פתוח, דרכי(  ציבור, שטח  י  נ י לבנ  ,מתקני( הנדסיי(אזור שטחי( 

ע"י  יירשמו יופקעו  ו/או  רישו( החלוקה מחדש  ע"ש העירייה במסגרת 

ומוחלט מכל מבנה, אד( או  י מלא  ו נ פי ויי(  פנ הועדה המקומית, כשה( 

    חפ2, ומשוחררי( מכל חוב, שיעבוד או חזקה.
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  המצב המשפטי: . 8

  

נמצא בבעלות פרטית עיריית מרבית השטח  , מקצת החלקות רשומות ע"ש 

ומדינת ישראל   .תל אביב 

  

, אשר שטחה 6630בגוש  720מ"ר מתו* חלקה  2,652זכויות משטח של 

ו  נ הי לעיריית תל 9,510המשתת, בתכנית  עבור  מ"ר, הוקצו  כנאמ$  אביב 

  .6630בגוש  128  ו 127, 83, 96 ,102חלקות מס' 

  

הנ"ל הוקצו לבעלי החלקות  720מ"ר מתו* חלקה  5,797זכויות משטח של 

(רחוב אשכול) הגובלות בה, מה$ הופקעו ש ליצירת דר*  פי טחי(  על  וזאת 

לעיל בסעי,  1111עקרונות תכנית    . 5.7כאמור 

  

ב עירית תל אבי יירשמו ע"ש  ציבוריות  ללא  יפו מגרשי( המיועדי( למטרות 

)  $ זו י היחסי בטבלת האי ו $ בחישוב השו ואינ( באי( בחשבו מתחת "תמורה 

  ) של מגרשי התמורה."לקו

  

  

ושיקולי�: . 9   גורמי� 

  

$ בהערכת שווי( של לה והשיקולי( שהובאו בחשבו ל$ העקרונות, הגורמי( 

יוצא: ובמצב  נכס  $ במצב    המקרקעי

  

9 בישיבתה מס'  1. ובפרט  04/05/11מיו(  772החלטת הועדה המחוזית 

$ עקרונות הקצאת הזכויות לבעלי( של חלקות  4סעי,  א' "תיקו

בי$ מס יפוצלו  , לא  ' מגרשי המקור, באופ$ שהזכויות ככל הנית$

  תמורה".

  

9 .2  . י $ נשמרו עקרונות הלכת איראנ זו    בעריכת טבלאות האי

  

9 וי החלקות כשה$ בבעלות מלאה של הל כ  3. הערכות מתייחסות לשו

 .   בעליה$

  

9 .4    $ זו ואי  15.0בהתא( להוראות תק$ עקרונות מנחי( לטבלת הקצאה 

$ הנערכת לתכנית  זו ואי נדרש בטבלת הקצאה  הקובע פרוט מזערי 

(אפריל אי וחלוקה  .2008חוד  ( 

  

9 על התקני(    5. ג(  לפי הבנתי את הנחיות הועדה המחוזית המבוססות 

נו קרבת מגרשי של הועדה לתקינה שמאית,  $ הקובע הי העיקרו

ז  ריכו ו  ואחרי התמורה, ככל האפשר, למיקומ( הקוד( של הבעלי(, 

  קבוצות הבעלי( ככל האפשר. 
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נקבעו ערכמצב תכנב   9.6 י קוד(,  נ צפיפותו ל  י  לעי יח"ד  6  כאמור 

 .שטחה, לכל לדונ( ברוטו

  

9 ביהמ"ש  27/09/06מיו(  1767/05פ"י פס"ד ע   7. בית בשיבתו יבשל 

יני( מינהליי( י לענ על ש( הנציב התמורה לחלקות  ,משפט  שנרשמו 

    תינת$ למדינת ישראל. העליו$

  

9 ני המצב ב  8. ו ליח חדשהתכנ וי קרקע  לפי שו י הבסיסי  ו "ד נקבע השו

י  120ממוצעת בשטח  ו בנוס,, מקדמי השו  , ו ניתנ מ"ר, כאשר 

   :כדלהל$

  
 מקדם ייעוד

 0 1 מ"ר מגורים

 1.8 מ"ר מסחר

 0.6667 מ"ר משרד

 מקדם מקדם רעש

קרבה לדרך 

 מהירה/שב"צ
0.93 

 0.95 קרבה לשב"צ

 1.05 שצ"פ

 מקדם יפותמקדם צפ

 1 יחידות 20-30

 0.95 יחידות 31-45

 0.90 יחידות 46-60

 מקדם מקדם נוף/פרטיות

 1 מגבלות נוף

 1.02 נוף חלקי

 1.05 ללא מגבלות

 מקדם מקדם למסחר

 הפחתה למיקום
1.0 

, 300,301,302(מתייחס למסחר במגרשי המגורים 

205 ,207 ,308( 

 400-401מתייחס למסחר במגרשי  המסחר  1.0 הפחתה למיקום
   

   
 מקדם מקדם חזית מסחרית

   

 הפחתה למגורים
0.95 

  מתייחס למגורים מעל חזית מסחרית

 )308, 207, 205, 300,301,302(מגרשים  

   
 מקדם מקדם מרפסת

   
 0.25 פסתמר

   

   
 מקדם מקדם טורי/רגיל

   
 1.05 טורי "ר"

   
 1.05 טורי
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י חדש  9.9 נ ו ומצב תכנ י קוד(  נ ו י במצב תכנ ו . השו מופיע בטבלאות עצמ$

    

9 י ת  10. ביטו לזכויות הבעלי( בקרקע ומקבל  י היחסי מתייחס  ו חשיב השו

ביעוד מסחר ובשטח  דיור  .ביחידות  יות  י זכו י היחסי של  ו השו

זו$. ולסיכו(, אי$ תשלומי אי זהה,   $ ו י מצבי התכנ  הבעלי( בשנ

  

9 פי עקרונות תכנית   11. על  נקבעו  י קוד(  נ ו הזכויות לחלקות במצב תכנ

ומהווה את התכנית הבסיסית לצור* חישובי  1111 החלה על השטח 

(ובהתא( להחלטת הועדה המחוזית מיו(  בניה   21/01/08זכויות 

.4סעי,  ( 

  

9 . בחי  12. דיוק סופי שוב השטחי( של מגרשי התמורה קיימת דרגה של אי 

זכויות הבניה במגרשי התמורה  , ו שולי נ זה הי דיוק  , לרבות שטחי אי 

נגזרות משטח המגרש. המסחר והמשרדי(,  $ נ ואי     קבועות 

  

יעשה החישוב המדויק של שטחי ל רישו(  אחר שתוכ$ מפה לצורכי 

  המגרשי(.

  

ני מפת מדידה עדכנית.תכנית ה נתו פי  על   תופקד 

  

  

  

י בתחו� התכנית . 10 ו   :ערכי שו

  

ו מגורי(  נ  6בצפיפות בהיק, ייעוד$ הנכנס של החלקות הנכללות בתכנית הי

לדונ( ברוטו     .יח"ד 

  

, הוחלט  י$ האחיד של החלקות והתמורות המהירות בשוק הנדל"$ לאור אופי

י  ו י "שו נ בנתו וי שבטבלה  י השו נ נתו . להחלי, את  ( יולנטי ו (אקו   יחסי" 

  

 , זה תוא( את הוראות סעי י  ו נ כי 15.0לתק$  9שי יחסי" , הקובע  י  ו $ "שו נתו

יש  וי שבטבלה, א( לדעת השמאי  יוכל להחלי, את שדה השו  ( יולנטי ו (אקו

יציבות מחירי(. אי  בחלוקת הזכויות בתקופות שבה$ קיימת  כדי לסייע    בכ* 
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  :הצהרות . 11

  

כ ו  לנ  $ כי אי נו מצהירי(  נשוא טבלת ההקצאה הנ  $ $ אישי במקרקעי י י ענ ל 

$ העבודה. , בבעלי הזכויות בה או במזמי $ זו   והאי

  

והבניה   $ ו ' לחוק התכנ ג ' לפרק  ז על בסיס הוראות סימ$  הדוח הוכ$ 

, התשכ"ו 1965  התשכ"ה  (אתיקה מקצועית)  $  , תקנות שמאי המקרקעי 

פי התקני( המקצועיי( של הועדה לתקינה שמאית. 1966   ועל 

  

 

 

 

 
 

  

  

רב,   בכבוד 

פ$א ' שמואל  ג נ   י

$   מהנדס ושמאי מקרקעי

  

  

  : נספחי(

. וחלק( היחסי כולל שמות הבעלי(   , $ זו ואי   טבלת הקצאה 

  טבלת מקדמי( והקצאות ב"מצב החדש".

  

  : העתקי(

ולבניה תל  $ ו   אביב  הועדה המקומית לתכנ

עיריית ת"א  רפרצלציהמנהל מח'    דני ארצימר   ,  

עיריית      ראורית ברנדאדר'   , $ צפו       ת"אצוות 
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מספר גושמס"ד
מספר 

חלקה

שטח החלקה 

הרשום (מ"ר)

שטח החלקה 

הכלול בחלוקה 

החדשה (מ"ר)

שטח לחישוב 

זכויות (מ"ר)
שם בעלים רשום

מספר זהות או מספר תאגיד 

בעלים רשום
ייעוד החלקה

שיעבודים/ 

זכויות
מס 'מגרששווי יחסי

שטח 

במ"ר
ייעוד המגרש

מס' יח"ד 

לבעלים

שטחי מסחר 

במ"ר לבעלים

שטחי משרדים 

במ"ר לבעלים
תשלומי איזוןשווי יחסיחלקים במגרש

3/100000.001%    0.020.11מגורים ומסחר      0.001%3022,914מגורים71377588120000/22587נדבי משה166307978,8128,8128,812

127/100000.04%  0.04%0.764.05מגורים726861888120000/817200ויזר אמנון26630797

234/100000.08%  0.08%1.417.50מגורים0072686181321800/22713ויזר אמנון36630797

127/100000.04%  0.04%0.764.05מגורים2801389881200/8173לרמן שמעון ז"ל46630797

234/100000.08%  0.08%1.407.49מגורים2662013881200/15110כהן זיון56630797

233/100000.08%  0.08%1.407.45מגורים881200/15043מאירי גבריאל66630797

111/100000.04%  0.04%0.673.56מגורים7268618881200/7183ויזר אמנון76630797

31/100000.01%   0.01%0.190.99מגורים1382282881200/2008אורן חיה86630797

112/100000.04%  0.04%0.673.59מגורים51211852881200/7251סבירסקי אליהו96630797

78/100000.03%   0.03%0.472.48מגורים501698288120000/501433רוטשטיין אריה106630797

78/100000.03%   0.03%0.472.48מגורים81058888120000/501433הראל נירה116630797

37/100000.01%   0.01%0.221.18מגורים4225165881200/2390טריט (עמיר)מירב126630797

331/100000.11%  0.11%1.9810.59מגורים5823711881200/21367ורדימון (גולד) ש.136630797

19/100000.01%   0.01%0.110.61מגורים2376151388120000/123765צפתי נעמה146630797

62/100000.02%   0.02%0.371.99מגורים953630881200/4016גבירצמן נעמי156630797

233/100000.08%  0.08%1.407.46מגורים5089881881200/15057קוטלר חיה166630797

187/100000.06%  0.06%1.125.98מגורים1544238881200/12063לוי יורם176630797

187/100000.06%  0.06%1.125.98מגורים911535881200/12063לוי יאיר186630797

262/100000.09%  0.09%1.578.39מגורים2947145881200/16940גבאי גלית פרחה196630797

אין תשלומי איזון57/100000.02%   0.02%0.341.81ראה נספח א'מגורים17365909881200/3658טזרטס אתל206630797

45/100000.02%   0.02%0.271.45בהתאם לנסחימגורים237615188120000/292060צפתי נעמה216630797

87/100000.03%   0.03%0.522.80הרישום.מגורים422516881200/5642טריט (עמיר) מירב226630797

4/100000.00%    0.001%0.020.13מגורים71377688120000/26564שקד תלמה236630797

5/100000.00%    0.002%0.030.15מגורים713777188120000/30550פרוימוביץ רחל246630797

253/100000.09%  0.09%1.528.10מגורים1347087881200/16346אבנרי ישראלה256630797

59/100000.02%   0.02%0.361.90מגורים17365909881200/3829טזרטס אתל266630797

117/100000.04%  0.04%0.703.73מגורים840470955075/471אלוני חיותה276630797

55/100000.02%   0.02%0.331.76מגורים8273518220300/887הרשברג דב286630797

55/100000.02%   0.02%0.331.76מגורים8273526220300/887לויט רנה296630797

77/100000.03%   0.03%0.462.47מגורים7418544881200/4991ראם שרית306630797

77/100000.03%   0.03%0.462.47מגורים30494645881200/4991רוזנר שמואל316630797

61/100000.02%   0.02%0.371.96מגורים054190699704960/3161יניב-גולן עינת326630797

61/100000.02%   0.02%0.371.96מגורים055444467704960/3161יניב משה336630797

61/100000.02%   0.02%0.371.96מגורים055444467704960/3161יניב משה346630797

61/100000.02%   0.02%0.371.96מגורים054190699704960/3161יניב-גולן עינת356630797

21/100000.01%   0.01%0.130.67מגורים0294992331762400/2725טקץ (מימון) קרן / אורגד קרן366630797

21/100000.01%   0.01%0.130.67מגורים0341226221762400/2725מימון ליהיא / אלעזר ליהי376630797

42/100000.01%   0.01%0.251.35מגורים029499233881200/2725טקץ (מימון) קרן / אורגד קרן386630797

42/100000.01%   0.01%0.251.35מגורים034122622881200/2725מימון ליהיא / אלעזר ליהי396630797

245/100000.08%  0.08%1.477.83מגורים002904753176240/3161מאירי גבריאל406630797

31/100000.01%   0.01%0.190.99מגורים029499233440600/1004טקץ (מימון) קרן / אורגד קרן416630797

31/100000.01%   0.01%0.190.99מגורים034122622440600/1004מימון ליהיא / אלעזר ליהי426630797

59/100000.02%   0.02%0.351.89מגורים81522613218000/57211רודה יואל436630797

30/100000.01%   0.01%0.180.94מגורים02309804926436000/57211רודה תומר446630797

30/100000.01%   0.01%0.180.94מגורים0222779742643600057211פליישר הדס456630797

30/100000.01%   0.01%0.180.94מגורים05214575226436000/57211רודה מאירה466630797

63/100000.02%   0.02%0.382.02מגורים034122622440600/2043מימון ליהיא476630797

30/100000.01%   0.01%0.180.94מגורים05214575226436000/57211רודה מאירה486630797
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341/100000.12%  0.12%2.0410.90מגורים510589971881200/22008מימון שלום עבודות פתוח וגינון בע"מ496630797

885/100000.30%  0.30%5.3128.32מגורים5775310588120057159קפלן איריס506630797

885/100000.30%  0.30%5.3128.32מגורים5913882688120057159גפניאל רונית516630797

727/100000.25%  0.25%4.3623.27מגורים5949923388120046977אוגד קרן526630797

727/100000.25%  0.25%4.3623.27מגורים3412262288120046977אלעזר ליהי536630797

63/100000.02%   0.02%0.382.02מגורים029499233440600/2043אורגד (מימון) קרן546630797

77/100000.03%   0.03%0.462.47מגורים050391747881200/4991מורגנשטרן רות556630797

161/100000.06%  0.05%0.965.14מגורים007711393440600/5189ורדימון אמיר566630797

161/100000.06%  0.05%0.965.14מגורים051655306440600/5189שרון אירית576630797

161/100000.06%  0.05%0.965.14מגורים055252399440600/5189ורדימון הדרה סלס586630797

35/100000.01%   0.01%0.211.11מגורים0582371881200/2240ורדינון שושנה596630797

169/100000.06%  0.06%1.025.42מגורים0051011862643600/32837אדלר ישראל חיים606630797

169/100000.06%  0.06%1.025.42מגורים0043072032643600/32837ביק נאוה616630797

169/100000.06%  0.06%1.025.42מגורים0533962552643600/32837פליישר ליאורה626630797

774/100000.27%  0.26%4.6424.77מגורים1/1חברת מגרש חלקות 77 ו- 78 בגוש 6632 בע"מ63663277500500500

147/100000.05%  0.75מגורים      0.05%2102,305מגורים16/3אינטרטור מרים64663256501501501

490/100000.17%  0.17%2.50מגורים80643058/5מרים בן נועם65

147/100000.05%  0.05%0.75מגורים806430616/3בן נעם מרים66

3130/100001.07% 1.06%15.96מגורים27228473830/20000פרידמן אלחנןחלק מחלקה67663233

1565/100000.53% 0.53%7.98ראה נספח א'מגורים2722847383/1000פרידמן אלחנן68663233

אין תשלומי איזון1558/100000.53% 0.53%7.95בהתאם לנסחימגורים007927999192/9פרידמן שולמיתחלק מחלקה69663234

1558/100000.53% 0.53%7.95הרישום.מגורים272284192/9פרידמן אלחנן70663234

175/100000.06%  0.06%0.89מגורים0080870418/1קרשין איתן716632122897897897

526/100000.18%  0.18%2.68מגורים0080870418/3קרשין איתן72

526/100000.18%  0.18%2.68מגורים0080870588/3שלו נילי73

175/100000.06%  0.06%0.89מגורים0080870588/1שלו נילי74

256/100000.06%  0.928.20מגורים ומסחר      0.06%3002,248מגורים739117025086/500ירקוני שרה75663227325,0865,7325,732

256/100000.06%  0.06%0.928.20מגורים299699925086/500ירקוני טוביה76

410/100000.10%  0.10%1.4813.12מגורים739118825086/800ירקוני אליהו77

103/100000.02%  0.02%0.373.28מגורים739119625086/200ירקוני איתן78

1683/100000.40% 0.40%6.0653.85מגורים8943294/3שגיא לאה7966322891,0001,0001,000

175/100000.04%  0.04%0.635.61מגורים512837964/5יורשי צפריר לאה ז"ל80

175/100000.04%  0.04%0.635.61מגורים504662864/5צפריר שלמה81

105/100000.02%  0.02%0.383.37מגורים516444564/3פלד רות82

105/100000.02%  0.02%0.383.37מגורים06755303264/3שטרן רוברט נתן83

140/100000.03%  0.03%0.504.49ראה נספח א'מגורים703050516/1מונין אסתר8466322841,0001,0001,000

אין תשלומי איזון187/100000.04%  0.04%0.675.98בהתאם לנסחימגורים05293214212/1מנדיוק פוקס רבקה85

187/100000.04%  0.04%0.675.98הרישום.מגורים05668669412/1פוקס יוסף86

187/100000.04%  0.04%0.675.98מגורים05506106312/1יפה בלהה מירה87

421/100000.10%  0.10%1.5113.46מגורים703050516/3מונין אסתר88

561/100000.13%  0.13%2.0217.95מגורים63937634/1לוסטיגמן מרדכי89

561/100000.13%  0.13%2.0217.95מגורים22744214/1לוסטיגמן רבקה90

748/100000.18%  0.18%2.6923.93מגורים0506714523/1בורסיק מינה / בורסוק מינה (תושבת חוץ)9166322851,0001,0001,000

748/100000.18%  0.18%2.6923.93מגורים0218001723/1בורסיק רות / בורטיק הדר   (תושבת חוץ)92

748/100000.18%  0.18%2.6923.93מגורים2099910333/1בורסיק יהונתן93

1122/100000.26% 0.26%4.0435.90מגורים8282152/1אוהל גונן9466322901,0001,0001,000

1122/100000.26% 0.26%4.0435.90מגורים8282142/1אוהל יצחק95

אין תשלומי איזון1.92%           32.001מגורים      1.92%3031,515ראה נספח א'מגורים1/1מדינת ישראל9666322933,6313,6313,631

358/100000.07%  1.04מגורים      0.07%2041,342מגורים4/1דרכון 41193911קופלביץ לוי97663248501501501

60/100000.01%   0.01%0.17מגורים24/1ליטמנוביץ לוי98

60/100000.01%   0.01%0.17מגורים5155846-824/1ליטמנוביץ משה99

536/100000.10%  0.10%1.56מגורים800156/28/3לביא צפורה100

60/100000.01%   0.01%0.17מגורים2239970324/1לביא אמיר101

358/100000.07%  0.07%1.04מגורים050793064/1גדעון רון102

535/100000.10%  0.10%1.55מגורים073996038/3גרון פנינה103663257500500500

178/100000.03%  0.03%0.52מגורים073996038/1גרון פנינה104

714/100000.13%  0.13%2.07מגורים2/1דרכון 095029331קופילביץ יונתן חיים שלום105

476/100000.09%  0.09%1.38מגורים0016324393/1שיימן יהודית106663271500500500

119/100000.02%  0.02%0.35מגורים00163243912/1שיימן יהודית107

119/100000.02%  0.02%0.35ראה נספח א'מגורים03864510712/1אלעזרי שיימן ענת108

אין תשלומי איזון119/100000.02%  0.02%0.35בהתאם לנסחימגורים12/1גורס יעל109

119/100000.02%  0.02%0.35הרישום.מגורים12/1רון חנוך110

238/100000.04%  0.04%0.69מגורים0553116746/1ספרא יעל - תושבת חוץ111

238/100000.04%  0.04%0.69מגורים0383141126/1גורס רון לי112

715/100000.13%  0.13%2.07מגורים50740482/1דורי אליהו113663283501501501

358/100000.07%  0.07%1.04מגורים4/1ד' 094073209להב אילנה מזל114

358/100000.07%  0.07%1.04מגורים555491904/1פרג אלון115

1428/100000.27% 0.26%4.14מגורים5007180011/1פומרט אברהם הרמן116663284500500500

357/100000.07%  0.07%1.04מגורים67396004/1שגיא רחל117663270500500500

357/100000.07%  0.07%1.04מגורים08410634/1שגיא יגאל118

357/100000.07%  0.07%1.04מגורים08382794/1שגיא דיצה119

357/100000.07%  0.07%1.04מגורים08410624/1שגיא יאיר120

476/100000.09%  0.09%1.38מגורים0542657803/1יוגב שרה121663273

476/100000.09%  0.09%1.38מגורים0574870193/1שורצבוים עמליה122

476/100000.09%  0.09%1.38מגורים0278695443/1חדד אורית123501501501
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93/100000.03%   0.60מגורים      0.03%3141,595מגורים81487368/1פולק יעל (יורשת בולוכבינסקי לאה, א.ש.)1246630690520520527

140/100000.05%  0.05%0.89מגורים814873616/3פולק יעלראה הערה 125663072072

140/100000.05%  0.05%0.89מגורים814873616/3פולק יעל126

186/100000.07%  0.07%1.19מגורים709481-64/1רינגל ישראל127

186/100000.07%  0.07%1.19מגורים70948244/1רינגל זאב128

355/100000.13%  0.13%2.27מגורים87091232/1לזר מיכאל129663287502502502

177/100000.07%  0.07%1.13מגורים547274904/1רגיניאנו משה130

אין תשלומי איזון177/100000.07%  0.07%1.13ראה נספח א'מגורים576905054/1רג'יניאנו ארנה131

353/100000.13%  0.13%2.26בהתאם לנסחימגורים43312602/1יקר דניאל132663288500500500

353/100000.13%  0.13%2.26הרישום.מגורים73365632/1פוקס שולמית133

709/100000.27%  0.27%4.54מגורים1/1בירנברג שפרה134663289502502502

709/100000.27%  0.27%4.54מגורים542568621/1יונגשטיין יאיר135663290502502502

236/100000.09%  0.09%1.51מגורים3/1לימן חיה136663292502502502

236/100000.09%  0.09%1.51מגורים3/1לימן ברוך137

236/100000.09%  0.09%1.51מגורים3/1שליסל יפה138

177/100000.07%  0.07%1.13מגורים4/1ליימן חיה139663293500500500

177/100000.07%  0.07%1.13מגורים4/1ליימן ברוך140

177/100000.07%  0.07%1.13מגורים4/1שליסל יפה141

88/100000.03%   0.03%0.56מגורים7006008/1שליסל יפה142

44/100000.02%   0.02%0.28מגורים5166532416/1שליסל ראובן143

44/100000.02%   0.02%0.28מגורים218778916/1אייגר רחל144

284/100000.11%  0.11%1.82מגורים05475829710/4לייבוביץ חוה145663294502502502

142/100000.05%  0.05%0.91מגורים65568710/2מגן- שטיין ששונה146

142/100000.05%  0.05%0.91מגורים06073602210/2טייכר תם147

71/100000.03%   0.03%0.45מגורים689738910/1גבאי משה148

71/100000.03%   0.03%0.45מגורים3278307810/1ווייס יצחק אייזיק דוד149

71/100000.03%   0.03%0.46מגורים608129310/1רביץ ישראל דוד150663295504504504

71/100000.03%   0.03%0.46מגורים6969884310/1גבאי שריפה151

142/100000.05%  0.05%0.91מגורים4363297510/2הורוביץ צבי יהודה152

142/100000.05%  0.05%0.91מגורים3000734810/2פרלמוטר יקותיאל זלמן153

71/100000.03%   0.03%0.46מגורים536553810/1שילר יעקב מאיר154

71/100000.03%   0.03%0.46מגורים5647308510/1בלוך יוסף יום טוב155

142/100000.05%  0.05%0.91מגורים06073602210/2טייכר תם156

297/100000.11%  0.11%1.90מגורים042062463504/210פלאח שמואל157663299504504504

208/100000.08%  0.08%1.33מגורים059672899504147יוסף רונן158

208/100000.08%  0.08%1.33מגורים042151472504/147ברנס בני159

236/100000.09%  0.09%1.51מגורים2826993/1פוזיילוב בן-ציון1606632101501501501

236/100000.09%  0.09%1.51מגורים2051383/1פוזיילוב פנחס161

236/100000.09%  0.09%1.51מגורים61546813/1מרקוס שאול162

177/100000.07%  0.07%1.13מגורים0012696044/1שרון רנה1636632102501501501

177/100000.07%  0.07%1.13מגורים0012696124/1שלמיי רות164

354/100000.13%  0.13%2.26מגורים80700422392/1בן עודד אשר165

354/100000.13%  0.13%2.26מגורים80169-62/1פורת אסתר1666632103501501501

354/100000.13%  0.13%2.26מגורים100395272/1פורת שמעון167

188/100000.07%  0.07%1.20מגורים4/1רשף עדנה168663099532532532

188/100000.07%  0.07%1.20מגורים4/1ביקל עפרה169

188/100000.07%  0.07%1.20מגורים4/1יחיאלי דוד170

188/100000.07%  0.07%1.20מגורים4/1ביקל עפרה171

1251/100000.27% 4.50מגורים      0.27%3051,419מגורים0738136441/1בלס עובדיה173663259501501501

1248/100000.27% 0.26%4.49מגורים1/1חלקה 60 בגוש 6632 בע"מ174663260500500500

1248/100000.27% 0.26%4.49מגורים403349141/1בלס מיכל175663266500500500

1248/100000.27% 0.26%4.49ראה נספח א'מגורים530180991/1בלס גיל-עד176663285500500500

אין תשלומי איזון1258/100000.27% 0.27%4.53בהתאם לנסחימגורים516044451/1בלס תקוה1776632117504504504

417/100000.09%  0.09%1.50הרישום.מגורים0284868193/1רוגובסקי אורי178663269501501501

417/100000.09%  0.09%1.50מגורים007209213/1אנדרמן פסח179

417/100000.09%  0.09%1.50מגורים77369293/1אנדרמן אוה (חוה)180

2496/100000.53% 0.53%8.99מגורים5/8239891/1גוטפרוינד אורלי18166322831,0001,0001,000

245/100000.06%  0.98מגורים      0.06%3061,427מגורים881200/11064עירית תל-אביב-יפוחלק מחלקה1826630797

2215/100000.53% 0.53%8.86מגורים1/1עירית תל-אביב יפו18366322911,0001,0001,000

569/100000.14%  0.14%2.28ראה נספח א'מגורים1/1עיריית תל אביב יפו184689683257257257

אין תשלומי איזון173/100000.04%  0.04%0.69בהתאם לנסחימגורים147120/19240עירית תל אביב יפוחלק מחלקה1856630678

1247/100000.30% 0.30%4.99הרישום.מגורים1/1עירית תל אביב יפו1866632148563563563

4382/100001.05% 1.05%17.53מגורים1/1עירית תל אביב יפו1876632382,7101,9781,978

1168/100000.28% 0.28%4.67מגורים1/1עירית תל אביב יפו1886632150527527527
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881/100000.27%  4.23מגורים      0.27%2002,196מגורים2589341/1ויסמן אורה1896632116504504504

147/100000.04%  0.04%0.70מגורים21182248/8ג'רסי יעקב1906632119504504504

147/100000.04%  0.04%0.70מגורים0078944546/1ג'רסי יפה191

147/100000.04%  0.04%0.70מגורים439531548/8ג'רסי דוד192

147/100000.04%  0.04%0.70מגורים7916836/1ניר אסתר (רפאל)193

147/100000.04%  0.04%0.70מגורים238927146/1לביא רונית194

73/100000.02%   0.02%0.35מגורים5555403412/1אהרוני יהודית195

73/100000.02%   0.02%0.35מגורים5141755812/1אהרוני נתן196

218/100000.07%  0.07%1.05מגורים5419788-44/1זיסמן שמואל1976632106500500500

87/100000.03%   0.03%0.42מגורים5461785-710/1גייר יוסף198

218/100000.07%  0.07%1.05מגורים5419788-420/5זיסמן שמואל199

87/100000.03%   0.03%0.42מגורים5461785-720/2גייר יוסף200

262/100000.08%  0.08%1.26מגורים5496639-520/6אהרוני ארז201

291/100000.09%  0.09%1.40מגורים7472453/1מגידו רות2026632108500500500

338/100000.10%  0.10%1.62מגורים0607360223000/1160טיכר תם203

122/100000.04%  0.04%0.59מגורים0549579313000/420טיכר שמואל204

122/100000.04%  0.04%0.59מגורים0562133253000/420טיכר טלי205

88/100000.03%   0.03%0.42מגורים40202110/1סין- לופו נדרה2066632110502502502

88/100000.03%   0.03%0.42מגורים40202310/1כהן אליהו207

88/100000.03%   0.03%0.42מגורים40202110/1סגל נדיה208

110/100000.03%  0.03%0.53מגורים88098058/1נקר אליהו209

110/100000.03%  0.03%0.53מגורים88098168/1נקר יעקב210

110/100000.03%  0.03%0.53מגורים43452058/1נסינבוים רחל211

110/100000.03%  0.03%0.53מגורים516785558/1נקר שלמה212

88/100000.03%   0.03%0.42מגורים402021010/1סגל נדיה213

22/100000.01%   0.01%0.11מגורים0402052540/1ששון יוסף214

22/100000.01%   0.01%0.11מגורים729996940/1ששון דוד215

22/100000.01%   0.01%0.11ראה נספח א'מגורים507161540/1ששון גדעון216

אין תשלומי איזון22/100000.01%   0.01%0.11בהתאם לנסחימגורים05600153040/1ששון לי (ליאורה)217

292/100000.09%  0.09%1.40הרישום.מגורים0173659093/1טזרטס אטל2186632111502502502

292/100000.09%  0.09%1.40מגורים3/1דרכון TRP876003קסטוריאנו דליה219

292/100000.09%  0.09%1.40מגורים3/1דרכון 876624חסון ג'ני220

504/100000.15%  0.15%2.42מגורים40/23דרכון 215013462עזרתי אנה2216632112502502502

124/100000.04%  0.04%0.60מגורים036135580120/17גליקמן דנה / גליקמן דותן דנה)222

124/100000.04%  0.04%0.60מגורים060411238120/17גליקמן עמרי אריה223

124/100000.04%  0.04%0.60מגורים026557397120/17גליקמן שלי224

504/100000.15%  0.15%2.42מגורים600/345דרכון 215013462עזרתי אנה2256632113502502502

124/100000.04%  0.04%0.60מגורים036135580600/85גליקמן דנה226

124/100000.04%  0.04%0.60מגורים060411238600/85גליקמן עמרי אריה227

124/100000.04%  0.04%0.60מגורים026557397600/85גליקמן שלי228

146/100000.04%  0.04%0.70מגורים86307416/1אברהם-דניאל אליהו2296632114502502502

146/100000.04%  0.04%0.70מגורים86307176/1מל אביבה230

146/100000.04%  0.04%0.70מגורים8630626/1שטיינגרט יהודית231

146/100000.04%  0.04%0.70מגורים8163956/1פרידמן מרים232

146/100000.04%  0.04%0.70מגורים86307336/1כץ אילנה233

146/100000.04%  0.04%0.70מגורים7786646/1צפריר רות234

220/100000.07%  0.07%1.06מגורים50421554/1יוספסון (וינברג) אסתר2356632115504504504

220/100000.07%  0.07%1.06מגורים51690164/1וינברג מאיר יצחק236

220/100000.07%  0.07%1.06מגורים53375504/1קדושה ארץ237

220/100000.07%  0.07%1.06מגורים54606494/1וינברג יעקב משה238

613/100000.19%  0.19%2.94מגורים23613192/1רם (רחמים) שושני2396632280702702702

613/100000.19%  0.19%2.94מגורים2/1דרכון A-068387גולדברג פרדי240
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616/100000.15%  2.71מגורים       0.15%3081,296מגורים535920511250/693ברנשטיין צבי יורם241663258501501501

6/100000.00%    0.001%0.03מגורים577979041250/7ברנשטיין סיגל242

489/100000.12%  0.12%2.15מגורים05023219825/11גלנטר בנימין243

1109/100000.27% 0.26%4.88מגורים1/1דרכון 312893לביא טוני זרחיה244663250500500500

1111/100000.27% 0.27%4.89מגורים0604363341/1פריד שרגא245663261501501501

159/100000.04%  0.04%0.70מגורים19976456/8יורשי אברהמוב שכניה ז"ל246663242502502502

80/100000.02%   0.02%0.35מגורים199764256/4יורשי אברהמוב שכניה ז"ל247

80/100000.02%   0.02%0.35מגורים199764256/4יורשי אברהמוב שכניה ז"ל248

80/100000.02%   0.02%0.35מגורים199764256/4יורשי אברהמוב שכניה ז"ל249

80/100000.02%   0.02%0.35מגורים199764256/4יורשי אברהמוב שכניה ז"ל250

80/100000.02%   0.02%0.35מגורים199764256/4יורשי אברהמוב שכניה ז"ל251

557/100000.13%  0.13%2.45מגורים3979822/1כהן מיכאל252

62/100000.01%   0.01%0.27מגורים278456318/1לוי ארז253663243501501501

62/100000.01%   0.01%0.27מגורים286417418/1לוי אורנה254

62/100000.01%   0.01%0.27ראה נספח א'מגורים295108418/1לוי תומר255

אין תשלומי איזון93/100000.02%   0.02%0.41בהתאם לנסחימגורים3150411112/1לוי דקל256

139/100000.03%  0.03%0.61הרישום.מגורים98LP511328/1עמר ז'ק257

139/100000.03%  0.03%0.61מגורים94RF876358/1עמר אסתר258

139/100000.03%  0.03%0.61מגורים3193862988/1משאש שלמה259

139/100000.03%  0.03%0.61מגורים3193863228/1משאש אולגה260

139/100000.03%  0.03%0.61מגורים553839888/1שלזינגר עוזי261

139/100000.03%  0.03%0.61מגורים245958298/1שלזינגר דרור262

278/100000.07%  0.07%1.22מגורים0053485604/1פסקרו נאוה263663244501501501

834/100000.20%  0.20%3.67מגורים0053485604/3פסקרו נאוה264

1111/100000.27% 0.27%4.89מגורים84354971/1גולדברג נחמה265663245501501501

832/100000.20%  0.20%3.66מגורים16/12אפשל בע"מ266663246500500500

277/100000.07%  0.07%1.22מגורים16/4אפשל בע"מ267

370/100000.09%  0.09%1.63מגורים3/1רישיון נ.ג'ורג'יה 056404626בלין לבנה לין268663251501501501

370/100000.09%  0.09%1.63מגורים3/1רישיון קליפורניה M0445912שטקון אסתר אילנה269

370/100000.09%  0.09%1.63מגורים3/1רישיון קליפורניה m0945412אללנד הנרי מיכאל270

1470/100000.53% 8.82מגורים      0.53%3121,509מגורים5074048-91/1דורי אליהו27166301561,0001,0001,000

369/100000.13%  0.13%2.21מגורים2/1תרמיפולר חוה2726632121502502502

123/100000.04%  0.04%0.74מגורים727003-66/1גרטנהויז יהודית273

123/100000.04%  0.04%0.74מגורים6/1דרכון X R172355פלדמן אווה חוה274

123/100000.04%  0.04%0.74מגורים7270046/1פיליפס נוימן רחל275

369/100000.13%  0.13%2.21מגורים2/1פרידמן שינה2766632100502502502

184/100000.07%  0.07%1.11מגורים24/6פרידמן שינה277

92/100000.03%   0.03%0.55מגורים24/3האפוטרופוס הכלליפרידמן מאיר278

31/100000.01%   0.01%0.18מגורים24/1האפוטרופוס הכללישיינקוף מאיר279

31/100000.01%   0.01%0.18מגורים24/1האפוטרופוס הכללישיינקוף מוריץ280

31/100000.01%   0.01%0.18מגורים24/1האפוטרופוס הכללישיינקוף אברהם281

738/100000.27%  0.27%4.43מגורים0063664131/1קן תור דליה282663291502502502

735/100000.26%  0.26%4.41ראה נספח א'מגורים0080976101/1מוברמן ארנון2836630131500500500

אין תשלומי איזון199/100000.07%  0.07%1.19בהתאם לנסחימגורים0075098704/1בן אלכסנדר אילנה2846630130541541541

596/100000.21%  0.21%3.58הרישום.מגורים0075098704/3בן אלכסנדר אילנה285

82/100000.03%   0.03%0.49מגורים00123717118/1מניפז אהוד28666306767267261,000

82/100000.03%   0.03%0.49מגורים05000116318/1מניפז יובלראה הערה 28766307202742

82/100000.03%   0.03%0.49מגורים05000117118/1ניבה פירן גרבר288

245/100000.09%  0.09%1.47מגורים8020786/1חרפק יצחק289

245/100000.09%  0.09%1.47מגורים0080551476/1חרפק נעמי290

367/100000.13%  0.13%2.20מגורים41548374/1הדרי בלהה291

367/100000.13%  0.13%2.20מגורים4154844/1אנשל רות292

1571/100000.56% 0.57%9.43מגורים50169641/1וינשטיין יעקב29368961141,0691,0691,069

164/100000.06%  0.06%0.98מגורים75602432/3הררי חיים, פרופ'29468961151,1871,1871,187

164/100000.06%  0.06%0.98מגורים75602532/3מילשטיין טליה295

436/100000.16%  0.16%2.62מגורים0071096484/1רז אורנה בתיה296

273/100000.10%  0.10%1.64מגורים756025-332/5מילשטיין טליה בתיה297

273/100000.10%  0.10%1.64מגורים756024-632/5הררי חיים298

436/100000.16%  0.16%2.62מגורים7109644/1רז ארנה299
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989/100000.32%  5.14מגורים      0.32%3162,341מגורים1/1מדינת ישראל3006896105602602602

889/100000.29%  0.29%4.62מגורים881200/54117רשות הפתוחחלק מחלקה3016630797

1035/100000.33% 0.33%5.38ראה נספח א'מגורים1/1מדינת ישראל3026632128630630630

אין תשלומי איזון4291/100001.38% 1.38%22.31בהתאם לנסחימגורים1/1מדינת ישראל30366322722,6132,6132,613

1701/100000.55% 0.55%8.85הרישום.מגורים1/1מדינת ישראל30466321241,0361,0361,036

1095/100000.35% 0.35%5.70מגורים1/1מדינת ישראל30566306743232667

ראה הערה 30666307206352

2690/100000.55% 9.68מגורים      0.55%3041,219מגורים1/1מדינת ישראל30766321251,0451,0451,045

אין תשלומי איזון1207/100000.25% 0.25%4.35ראה נספח א'מגורים1/1מדינת ישראל3086630161469469469

6103/100001.26% 1.26%21.97מגורים1/1מדינת ישראל30966322942,3712,3712,371

אין תשלומי איזון570/100000.12%  1.65מגורים      0.12%2011,113מגורים1/1מדינת ישראל310689636229229229

9430/100002.01% 2.01%27.35מגורים1/1מדינת ישראל31166321553,7903,7903,790

2346/100000.84% 15.02מגורים      0.84%3151,776מגורים1/1מדינת ישראל31266306929679671,585

0.00%           0.000ראה הערה 31366307206182

1511/100000.54% 0.54%9.67מגורים1/1מדינת ישראל31466321231,0211,0211,021

4349/100001.56% 1.56%27.83מגורים1/1מדינת ישראל31566321262,9382,9382,938

1066/100000.38% 0.38%6.82ראה נספח א'מגורים1/1מדינת ישראל3166896122720720720

אין תשלומי איזון553/100000.20%  0.20%3.54בהתאם לנסחימגורים3/1מדינת ישראל3176896401,1201,1201,120

136/100000.05%  0.05%0.87הרישום.מגורים4244/746מדינת ישראלחלק מחלקה318689644

8/100000.003%    0.003%0.05מגורים235392/2094אפוטרופוס כלליקצב (עטאר) שרהחלק מחלקה3196630678

8/100000.003%    0.003%0.05מגורים235392/2094אפוטרופוס כלליעבאדי (עאטר) מרים3206630678

8/100000.003%    0.003%0.05מגורים235392/2094אפוטרופוס כלליויגוצקי (עטאר) אולגה3216630678

8/100000.003%    0.003%0.05מגורים235392/2094אפוטרופוס כלליבטש (עטאר) אלוס3226630678

8/100000.003%    0.003%0.05מגורים235392/2094אפוטרופוס כלליטובי איבט (עטאר)3236630678

2181/100000.48% 6.98מגורים      0.48%2091,223מגורים38400/1628עירית תל אביב יפו32466323421,24321,24321,243

402/100000.09%  0.09%1.29מגורים07817682319200/150קצף מרלןחלק מחלקה325

402/100000.09%  0.09%1.29מגורים07817681519200/150קצף חיים326

804/100000.18%  0.18%2.57ראה נספח א'מגורים65049925364/1דיוויס ג'ניפר אדלפרי א'327

אין תשלומי איזון268/100000.06%  0.06%0.86בהתאם לנסחימגורים224021011536/8לחוביץ שמואל328

536/100000.12%  0.12%1.71הרישום.מגורים00746811996/1מרקוס יואל329

268/100000.06%  0.06%0.86מגורים022402101192/1לחוביץ יוסף330

536/100000.12%  0.12%1.71מגורים0609643761536/16לחוביץ-מרקוס דב331

804/100000.18%  0.18%2.57מגורים54608682192/3הורנשטיין שמואל  אורי332

804/100000.18%  0.18%2.57מגורים573246364/1גלעד רונית333

2572/100000.56% 0.56%8.23מגורים51642809960/48אליהו יונה334

423/100000.09%  0.09%1.35מגורים9600/79דרכון 5091602גולדין מרט335

826/100000.18%  2.64מגורים      0.18%2111,223מגורים726319-764/1שפט רחלחלק מחלקה336663234

826/100000.18%  0.18%2.64מגורים104719164/1שפט גרשוןפרי ב'337

270/100000.06%  0.06%0.86מגורים2051389600/49פוזילוב פנחס338

270/100000.06%  0.06%0.86מגורים2826999600/49פוזילוב בן ציון339

413/100000.09%  0.09%1.32מגורים5275483/59600/75קליין דן340

אין תשלומי איזון419/100000.09%  0.09%1.34ראה נספח א'מגורים960076נאמנות עבור שרה דורון341

413/100000.09%  0.09%1.32מגורים960075נאמנות עבור מנחם שפלר342

5986/100001.27% 1.27%19.15מגורים96001087נאמנות עבור נזריאן343

413/100000.09%  0.09%1.32מגורים960075נאמנות עבור דוד זילברג344

165/100000.04%  0.04%0.53מגורים960030פרי שלמה345
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4240/100000.94% 13.57מגורים      0.94%2081,248מגורים51-120144496/8שאשיזו בע"מחלק מחלקה346663234

209/100000.05%  0.05%0.67מגורים546295296000/395יהודה מרדכיבנין גולן347

209/100000.05%  0.05%0.67מגורים30778800096000/395יהודה נטלי348

795/100000.18%  0.18%2.54מגורים9600150נאמנות עבור קרוגליאק רינה לוי349

42/100000.01%   0.01%0.14מגורים96008גולן מלכה350

403/100000.09%  0.09%1.29מגורים0227339279600/76גולן מלכה351

596/100000.13%  0.13%1.91ראה נספח א'מגורים055010045256/3פרץ אהרון רון352

אין תשלומי איזון298/100000.07%  0.07%0.95בהתאם לנסחימגורים311334908512/3פרץ ירמיהו אלעד353

298/100000.07%  0.07%0.95הרישום.מגורים209080282512/3פרץ נועה354

599/100000.13%  0.13%1.92מגורים654255309600/113גרשון וינשטוק גזי355

599/100000.13%  0.13%1.92מגורים579244829600/113שלי נורית356

800/100000.18%  0.18%2.56מגורים52050359600/151גולדשטיין גילה357

199/100000.04%  0.04%0.64מגורים5367453419200/75ספרא עופר358

199/100000.04%  0.04%0.64מגורים5193443819200/75ספרא ישראלה359

514/100000.11%  0.11%1.64מגורים516958159600/97נודלמן אליהו360

2143/100000.49% 6.6486.78מגורים ומסחר      0.49%2052,197מגורים960/42אמיר מרגהחלק מחלקה361663234

2143/100000.49% 0.49%6.6486.78מגורים007074925960/42אמיר ישראל362663234

1148/100000.26% 0.26%3.5646.49מגורים0070749251920/45אמיר ישראל363663234

1684/100000.39% 0.39%5.2268.18ראה נספח א'מגורים007074925960/33אמיר ישראל364663234

אין תשלומי איזון576/100000.13%  0.13%1.7923.34בהתאם לנסחימגורים2/1תושבי חוץלדרמן איזאל365663252500500500

576/100000.13%  0.13%1.7923.34הרישום.מגורים2/1תושבי חוץלדרמן אסתר366

384/100000.09%  0.09%1.1915.56מגורים0077190243/1בנג'מין מיכאלה367663253500500500

256/100000.06%  0.06%0.7910.37מגורים0077190249/2בנג'מין מיכאלה368

512/100000.12%  0.12%1.5920.75מגורים0077190249/4בנג'מין מיכאלה369

578/100000.13%  0.13%1.7923.39מגורים7325182/1פוליקוב מרים (אסתר)370663255501501501

2650/100000.54% 7.95מגורים      0.54%2061,248מגורים53197778960/46גבר ירוןחלק מחלקה371663234

864/100000.18%  0.18%2.59מגורים0081633364/1עזריאל יודקביץ אליאורה372

864/100000.18%  0.18%2.59מגורים02394014164/1נוב חנית373

438/100000.09%  0.09%1.31ראה נספח א'מגורים50721389600/76צליח יוסף374

אין תשלומי איזון864/100000.18%  0.18%2.59בהתאם לנסחימגורים990371192/3עינב יוסף375

864/100000.18%  0.18%2.59הרישום.מגורים897051192/3עינב אילה376

864/100000.18%  0.18%2.59מגורים5007654192/3מונק מיכאלה377

864/100000.18%  0.18%2.59מגורים2900413192/3מונק דבורה378

1728/100000.35% 0.35%5.18מגורים512165896/3זילברמן אסתר379

171/100000.05%  0.82מגורים      0.05%3091,470מגורים25086/375שכון ובינוי נדל"ן בע"מחלק מחלקה3806632273

48/100000.01%   0.01%0.23מגורים01694494425086/105שקולניק נלי381

48/100000.01%   0.01%0.23מגורים01460852525086/105שקולניק שלמה382

48/100000.01%   0.01%0.23מגורים05804555025086/105נקדימון רונן383

114/100000.03%  0.03%0.55מגורים00575479125086/250ולדמן ראובן384

23/100000.01%   0.01%0.11מגורים03575632925086/50כנרי אורי385

23/100000.01%   0.01%0.11מגורים03200172925086/50כנרי לימור386

34/100000.01%   0.01%0.16מגורים05876403625086/75לזר גיל387

48/100000.01%   0.01%0.23מגורים30600459925086/105פרימרמן אלכסנדר388

24/100000.01%   0.01%0.11מגורים016944944250860/525שקולניק נלי389

24/100000.01%   0.01%0.11מגורים014608525250860/525שקולניק שלמה390

18/100000.00%   0.00%0.09מגורים0678304228362/13מימון לידיה391

34/100000.01%   0.01%0.16מגורים07585673225086/75לזר בן ציון392

455/100000.12%  0.12%2.19מגורים25086/1000אחוזת חלקה 273 (יח') בע"מ393

455/100000.12%  0.12%2.19מגורים25086/1000אחוזת חלקה 273 (יז') בע"מ394

455/100000.12%  0.12%2.19מגורים25086/1000אחוזת חלקה 273 (טז') בע"מ395

455/100000.12%  0.12%2.19מגורים25086/1000אחוזת חלקה 273 (טו') בע"מ396

455/100000.12%  0.12%2.19מגורים25086/1000אחוזת חלקה 273 (יד') בע"מ397

455/100000.12%  0.12%2.19מגורים25086/1000אחוזת חלקה 273 (יג') בע"מ398

455/100000.12%  0.12%2.19מגורים25086/1000אחוזת חלקה 273 (יב') בע"מ399

455/100000.12%  0.12%2.19מגורים25086/1000אחוזת חלקה 273 (יא') בע"מ400

152/100000.04%  0.04%0.73ראה נספח א'מגורים02546417325086/333רייכר אליעזר401

אין תשלומי איזון408/100000.11%  0.11%1.96בהתאם לנסחימגורים5154011025086/897מאיר רון402

408/100000.11%  0.11%1.96הרישום.מגורים153082325086/896מאיר אבי403

408/100000.11%  0.11%1.96מגורים15308125086/896מאיר שלום יעקב404

683/100000.18%  0.18%3.28מגורים818785825086/1500ליטסדורף חסיה רינה405

683/100000.18%  0.18%3.28מגורים81878425086/1500שובל רנה406

683/100000.18%  0.18%3.28מגורים20046325086/1500ויסלר ישראל407

228/100000.06%  0.06%1.09מגורים850102525086/500בן-צבי עדנה408

228/100000.06%  0.06%1.09מגורים850103525086/500פ. הרצני תלמה409

683/100000.18%  0.18%3.28מגורים139989825086/1500קורנה אוזר ורדה410

114/100000.03%  0.03%0.55מגורים12543/125מן דן411

114/100000.03%  0.03%0.55מגורים12543125לוי אסתר412

455/100000.12%  0.12%2.19מגורים00844219625086/1000רויזמן רחל413

228/100000.06%  0.06%1.09מגורים850102512543/250בן צבי עדנה414

228/100000.06%  0.06%1.09מגורים850103312543/250הרצנו תלמה415
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162/100000.05%  0.83מגורים      0.05%2032,194מגורים1554900/43400רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מ41666306842,76627663,715

1452/100000.48% 0.49%7.40מגורים4/1אברהם רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מראה הערה 41766307209492

1290/100000.43% 0.44%6.58מגורים1554900/345325רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מ418

1277/100000.43% 0.43%6.51מגורים1554900/342025רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מ419

אין תשלומי איזון1076/100000.36% 0.36%5.49מגורים73830/6885מ.ח. 511341794בניני רובינשטיין בע"מחלק מחלקה420663233

134/100000.04%  0.05%0.68מגורים8362/125מ.ח. 5178987טלנית תעשיות סחר נדלן ופיננסים בע"מחלק מחלקה4216632273

384/100000.13%  0.13%1.96מגורים520024993881200/24548אברהם רובינשטיין ושו'ת חברה קבלנית בע"מחלק מחלקה4226630797

134/100000.04%  0.05%0.68מגורים5200249938362/125רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מחלק מחלקה4236632273

134/100000.04%  0.05%0.68מגורים5200249938362/125רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מחלק מחלקה4246632273

3957/100001.32% 1.34%20.18מגורים13968/10476אברהם רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מ42566306872,4422,4423,375

1534/100000.44% 6.7549.09מגורים ומסחר      0.45%3012,149מגורים4/1אברהם רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מראה הערה 42666307209332

193/100000.06%  0.06%0.856.17מגורים52002499342707/500רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מחלק מחלקה4276630681

אין תשלומי איזון261/100000.08%  0.08%1.158.34מגורים5200249931200/19רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מ4286630681

257/100000.07%  0.07%1.138.22מגורים52002499385414/1333רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מ4296630681

257/100000.07%  0.07%1.138.22מגורים52002499385414/1333רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מ4306630681

462/100000.13%  0.13%2.0314.80מגורים52002499342707/1200רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מ4316630681

96/100000.03%   0.03%0.423.08מגורים5200249931708280/9993רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מ4326630681

193/100000.06%  0.06%0.856.17מגורים341656/4000חברה 52-0024993אברהם רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מ4336630681

193/100000.06%  0.06%0.856.17מגורים341656/4000חברה 52-0024993אברהם רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מ4346630681

4663/100001.34% 1.36%20.52149.23מגורים819974400/232322029חברה 52-0024993אברהם רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מ4356630681

203/100000.06%  0.06%0.896.49מגורים155490/4670רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מחלק מחלקה4366630684

1689/100000.49% 0.49%7.4354.03מגורים4/1אברהם רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מ437

מגורים      3071,295מגורים1/1עירית תל אביב יפו עבור438663072017,2599,4182,652

1114/100000.29% 0.28%4.90מגוריםהבעלים המקוריים ערב(532)43983

1112/100000.28% 0.28%4.89מגוריםההפקעה.(531)44096

1112/100000.28% 0.28%4.89מגורים(531)441102

1112/100000.28% 0.28%4.89מגורים(531)442127

1103/100000.28% 0.28%4.86מגורים(527)443128

357/100000.09%  0.09%1.57מגורים0011796883/1להבי דרורה נונה4446632129511511511

357/100000.09%  0.09%1.57מגורים0174555363/1חורש נטלי445

357/100000.09%  0.09%1.57ראה נספח א'מגורים0287545473/1חורש אורי446

אין תשלומי איזון59/100000.02%   0.02%0.26בהתאם לנסחימגורים14712/698אפוטרופוס כלליהרה מוסה יוסף4476630678484484598

59/100000.02%   0.02%0.26הרישום.מגורים14712/698אפוטרופוס כלליבן הרון שלוםראה הערה 44866307201142

40/100000.01%   0.01%0.18מגורים147120/4734גולדנבאום (נוימן) בלה449

50/100000.01%   0.01%0.22מגורים117696/4734קליינר אסתר450

76/100000.02%   0.02%0.33מגורים117696/7101קליינר אילנה451

76/100000.02%   0.02%0.33מגורים117696/7101קליינר דליה452

10/100000.00%   0.00%0.04מגורים588480/4734גולדנבאום בלה לבית נוימן453

30/100000.01%   0.01%0.13מגורים235392/5584עטאר דיבו454

11/100000.003%   0.003%0.05מגורים235392/2094עטאר סילבה455

11/100000.003%   0.003%0.05מגורים235392/2094עטאר עזרא456

11/100000.003%   0.003%0.05מגורים235392/2094עטאר משה457

25/100000.01%   0.01%0.11מגורים1486398588480/11835נוימן יהושע יואל458

25/100000.01%   0.01%0.11מגורים148640588480/11835נוימן דן459

50/100000.01%   0.01%0.22מגורים6454790419616/789ליפה אלירם460

50/100000.01%   0.01%0.22מגורים823934-5588480/23670פישלר דב461

75/100000.02%   0.02%0.33מגורים798307514712/877רוזנשיין אוריאל462

75/100000.02%   0.02%0.33מגורים798306714712/877בן- עוזיליו  תמר463

75/100000.02%   0.02%0.33מגורים5234739014712/877אמיר פועה464

75/100000.02%   0.02%0.33מגורים798307-514712/877רוזנשיין אוריאל465

75/100000.02%   0.02%0.33מגורים523473914712/877אמיר פועה466

75/100000.02%   0.02%0.33מגורים798306714712/877בן- עוזיליו  תמר467

11/100000.003%   0.003%0.05מגורים05032471412732/125בורלא יורם468689644523523523

11/100000.003%   0.003%0.05מגורים0533740312732/125יונתן ענת469

11/100000.003%   0.003%0.05מגורים05622032012732/125בורלא חיים470

97/100000.02%   0.02%0.43מגורים0001416224244/375כהן רות471

2215/100000.57% 0.56%9.75מגורים1/1מדינת ישראל47266321271,0581,0581,058
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207/100000.07%  1.24מגורים      0.07%3131,510מגורים427070/6675חברה 520033424משולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות בע"מ47366306817,1737,1739,053

52/100000.02%   0.02%0.31מגורים427070/1669חברה 520033424משולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות בע"מראה הערה 47466307201,8802

65/100000.02%   0.02%0.39מגורים3840/19חברה 520033424משולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות בע"מ475

980/100000.35%  0.36%5.88מגורים273324800/20275433משולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות בע"מ476

1980/100000.72% 0.72%11.88מגורים42707/6399משולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות בע"מ477

45/100000.02%   0.02%0.27מגורים041964735466496000/18782793לוינשטיין רון478

182/100000.07%  0.07%1.09מגורים59190651366624000/18782793לוינשטיין צחי479

45/100000.02%   0.02%0.27מגורים0591906525466496000/18782793לוינשטיין צחי480

182/100000.07%  0.07%1.09מגורים051549781366624000/18782793אריאל מירה481

45/100000.02%   0.02%0.27מגורים0515497805466496000/18782793אריאל מירה482

182/100000.07%  0.07%1.09מגורים7660761366624000/18782793לוטן שאול483

182/100000.07%  0.07%1.09מגורים076607641366624000/18782793לוטן שאול484

45/100000.02%   0.02%0.27מגורים076607645466496000/18782793לוטן שאול485

674/100000.24%  0.24%4.04מגורים1000/51דרכון 211664762כהן (חזן) מימיחלק מחלקה4866630681

75/100000.03%   0.03%0.45מגורים336868513000/17חזן סיטון יצחק (אייק)487

749/100000.27%  0.27%4.49מגורים3600/204דרכון 08420911חזן (אייק) יצחק488

250/100000.09%  0.09%1.50מגורים3600/68דרכון 062020301חזן ז'ק489

250/100000.09%  0.09%1.50מגורים3600/68דרכון 062843889חזן ג'וסלין490

250/100000.09%  0.09%1.50מגורים3600/68דרכון 060710862חזן דוד491

150/100000.05%  0.05%0.90מגורים36000/408דרכון 8420911חזן יצחק (אייק)492

337/100000.12%  0.12%2.02מגורים2000/51דרכון 62840893חזן ליסה493

337/100000.12%  0.12%2.02מגורים2000/51דרכון 111406892גרינברג (חזן) גלדיס494

337/100000.12%  0.12%2.02מגורים2000/51דרכון 158666358חזן ג'ק495

337/100000.12%  0.12%2.02מגורים2000/51דרכון 111455437חזן סינטיה496

אין תשלומי איזון88/100000.03%   0.03%0.53ראה נספח א'מגורים510457252881200/6024שמשון זליג ושו'ת חברה קבלנית בע"מחלק מחלקה4976630797

117/100000.04%  0.04%0.70בהתאם לנסחימגורים510457252881200/8032שמשון זליג ושו'ת חברה קבלנית בע"מ498

78/100000.03%   0.03%0.47הרישום.מגורים51045725288120000/535467שמשון זליג ושו'ת חברה קבלנית בע"מ499

130/100000.05%  0.05%0.78מגורים51045725288120000/891965שמשון זליג ושו'ת חברה קבלנית בע"מ500

55/100000.02%   0.02%0.33מגורים51045725288120000/377985שמשון זליג ושו'ת חברה קבלנית בע"מ501

110/100000.04%  0.04%0.66מגורים881200/7530חברה 510457252שמשון זליג ושו'ת חברה קבלנית בע"מ502

237/100000.09%  0.09%1.42מגורים881200/16221חברה 510457252שמשון זליג ושו'ת חברה קבלנית בע"מ503

117/100000.04%  0.04%0.70מגורים881200/8032חברה 510457252שמשון זליג ושו'ת חברה קבלנית בע"מ504

146/100000.05%  0.05%0.88מגורים881200/10033חברה 510457252שמשון זליג ושו'ת חברה קבלנית בע"מ505

55/100000.02%   0.02%0.33מגורים88120000/377750חברה 510457252שמשון זליג ושו'ת חברה קבלנית בע"מ506

119/100000.04%  0.04%0.72מגורים881200/8173חברה 510457252שמשון זליג ושו'ת חברה קבלנית בע"מ507

156/100000.06%  0.06%0.94מגורים881200/10710חברה 510457252שמשון זליג ושו'ת חברה קבלנית בע"מ508

55/100000.02%   0.02%0.33מגורים88120000/377750חברה 510457252שמשון זליג ושו'ת חברה קבלנית בע"מ509

39/100000.01%   0.01%0.23מגורים88120000/267733חברה 510457252שמשון זליג ושו'ת חברה קבלנית בע"מ510

333/100000.12%  0.12%2.00מגורים881200/22833חברה 510457252שמשון זליג ושו'ת חברה קבלנית בע"מ511

55/100000.02%   0.02%0.33מגורים88120000/377750חברה 510457252שמשון זליג ושו'ת חברה קבלנית בע"מ512

55/100000.02%   0.02%0.33מגורים88120000/377750חברה 510457252שמשון זליג ושו'ת חברה קבלנית בע"מ513

117/100000.04%  0.04%0.70מגורים881200/8048חברה 510457252שמשון זליג ושו'ת חברה קבלנית בע"מ514

501/100000.13%  2.21מגורים      0.13%3171,915מגורים30551062/1איל אמירה5156632130500500500

501/100000.13%  0.13%2.21מגורים0015020042/1אמיתי יונה516

251/100000.07%  0.07%1.10מגורים8223714/1חיות שולמית5176632131500500500

251/100000.07%  0.07%1.10מגורים8223724/1חולי רינה518

251/100000.07%  0.07%1.10מגורים0082237114/1חיות שולמית519

251/100000.07%  0.07%1.10מגורים8223724/1חולי רינה520

אין תשלומי איזון1027/100000.27% 0.27%4.52ראה נספח א'מגורים1/1חלקות 151 ו- 152 בגוש 6632  בע"מ5216632151512512512

1013/100000.27% 0.27%4.46בהתאם לנסחימגורים1/1חלקות 151 ו- 152 בגוש 6632  בע"מ5226632152505505505

520/100000.14%  0.14%2.29הרישום.מגורים0015407562/1מילנוב מאירה5236632154519519519

520/100000.14%  0.14%2.29מגורים0015407802/1לוי חרמונה524

485/100000.13%  0.13%2.13מגורים0100894806/1שילה עמיחי5256896961,4501,4501,450

969/100000.26%  0.26%4.27מגורים10089483/1שילה עמיתי526

1454/100000.38% 0.38%6.40מגורים0041616912/1שילה נאוה527

2006/100000.53% 0.53%8.82מגורים44521281/1קדר אני52866301511,0001,0001,000
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594/100000.15%  74.86135.41מסחר ומשרדים      0.15%4002,847מגורים1543213005/1000שטרייכר אברהם529689614130053,7883,788

297/100000.08%  0.08%37.4367.70מגורים27228413005/500פרידמן אלחנן530

297/100000.08%  0.08%37.4367.70מגורים79279913005/500פרידמן שולמית531

396/100000.10%  0.10%49.9190.27מגורים78030/4000רייכר יעקב532

99/100000.03%   0.03%12.4822.57מגורים78030/1000לוקר אדלה533

1/100000.0004%    0.0004%0.190.34מגורים717542126010/5קליינר יוסף534

1/100000.0004%    0.0004%0.190.34ראה נספח א'מגורים468662126010/5שינה משה535

אין תשלומי איזון198/100000.05%  0.05%24.9545.14בהתאם לנסחימגורים229330439015/1000חנכה שאול שי536

198/100000.05%  0.05%24.9545.14הרישום.מגורים240896039015/1000חנכה טל537

198/100000.05%  0.05%24.9545.14מגורים03304239139015/1000חנכה מיכל538

99/100000.03%   0.03%12.4822.57מגורים78030/1000לוקאר אדלה539

1188/100000.31% 0.31%149.73270.82מגורים5425596313005/2000כהן אורלי540

1188/100000.31% 0.31%149.73270.82מגורים5647648413005/2000רביץ יעקב541

594/100000.15%  0.15%74.86135.41מגורים2601/200דרכון VN606052מנסון לוסיל איבון542

594/100000.15%  0.15%74.86135.41מגורים2601/200דרכון VJ764948מנסון מרגוט לי543

594/100000.15%  0.15%74.86135.41מגורים3050190213005/1000שיינהורן מלכה544

545ECKSHA FOUNDATION25926 594/100000.15%  0.15%74.86135.41מגורים2601/200חברה זרה

594/100000.15%  0.15%74.86135.41מגורים05466422213005/1000ברבי שמעון546

397/100000.10%  0.10%50.0790.56מגורים1000/83אחוזה בתוך חלקה 16 בגוש 6896 בע"מ5476896168,4922,3472,347

211/100000.05%  0.05%26.6048.11מגורים8492000/374472מדינת ישראל548

387/100000.10%  0.10%48.8088.27מגורים8492000/687028כרמלי עמוס549

12/100000.003%   0.003%1.512.73מגורים0535605952000/5יורשי אזר עדי ז"ל550

24/100000.01%   0.01%2.975.36מגורים00080546512000/59וינשל חרוזי (תושב חוץ)551

24/100000.01%   0.01%2.975.36מגורים00080547312000/59וינשל דוד552

24/100000.01%   0.01%2.975.36מגורים00080548112000/59תמיר (וינשל) נאוה553

24/100000.01%   0.01%2.975.36מגורים00080546512000/59וינשל חרוזי (תושב חוץ)554

24/100000.01%   0.01%2.975.36מגורים00080547312000/59וינשל דוד555

24/100000.01%   0.01%2.975.36מגורים00080548112000/59תמיר (וינשל) נאוה556

141/100000.04%  0.04%17.8032.19מגורים7529322000/59דיסקין דבורה557

99/100000.03%   0.03%12.5222.64מגורים55642724000/83שרון נעמי / בריקמןנעמי558

601/100000.16%  0.16%75.71136.93מגורים2000/251דרכון 1081433רמינפר אנטולה559

141/100000.04%  0.04%17.8032.19מגורים0071884022000/59שפירא גדעון גדליהו560

141/100000.04%  0.04%17.8032.19מגורים0071884102000/59שורק זאב561

816/100000.15%  67.73138.73מסחר ומשרדים      0.15%4012,047מגורים0079686051000/118הורוביץ צילהחלק מחלקה562639616

781/100000.14%  0.14%64.86132.85מגורים0085352391000/113זיסמן ברכה (ברוריה)  / זוסמן ברכה  (תושבת 563

781/100000.14%  0.14%64.86132.85מגורים0085352471000/113רייניץ אסתר564

143/100000.03%  0.03%11.9124.39מגורים41320034000/83שרון נינה565

143/100000.03%  0.03%11.9124.39מגורים0529060054000/83שרון משה  (תושב חוץ)566

143/100000.03%  0.03%11.9124.39מגורים0506010954000/83דואק (שרון) רינה567

415/100000.07%  0.07%34.4470.54מגורים0678304221000/60מימון לידיה568

אין תשלומי איזון204/100000.04%  0.04%16.9334.68מגורים0560639512000/59גולן עוזי569

204/100000.04%  0.04%16.9334.68מגורים3000046602000/59פרי איה570

5690/100001.02% 1.02%472.26967.27מגורים0228005101/1מימון עמוס (בנאמנות)5716896155,5541,9311,931

678/100000.12%  0.12%56.25115.21מגורים1/1עירית תל אביב יפו5726630701137137230

ראה הערה 5736630720932

613/100000.15%  2.45מגורים      0.15%3212,720מגורים4/1חברה 514262526א.ב.חברה להחזקת נכסי נאמנות (מלה) בע"מ57468961111,1701,1701,170

613/100000.15%  0.15%2.45מגורים0081734114/1ליבנה טיבה575

1227/100000.31% 0.31%4.91מגורים2/1נכסי שם בע"מ576

1114/100000.28% 0.28%4.45מגורים52592401/1וינקרנץ משה5776632146531531531

268/100000.07%  0.07%1.07מגורים4/1דרכון 039710950לקריץ אופירה5786632147512512512

268/100000.07%  0.07%1.07מגורים0518859454/1לקריץ ליאור579

537/100000.13%  0.14%2.15מגורים7023432/1דרדיקמן צבי580

352/100000.09%  0.09%1.41מגורים03646233/1רשף (רשקס) רענן5816632136504504504

352/100000.09%  0.09%1.41מגורים03646243/1שדמי ציונה582

352/100000.09%  0.09%1.41מגורים03646253/1פרידמן עמליה583

263/100000.07%  0.07%1.05ראה נספח א'מגורים4/1אבולעפיה יוסף5846632137501501501

אין תשלומי איזון263/100000.07%  0.07%1.05בהתאם לנסחימגורים4/1אבולעפיה אליהו585

263/100000.07%  0.07%1.05הרישום.מגורים19475484/1אבולעפיה ישעיהו586

88/100000.02%   0.02%0.35מגורים00022212-512/1אבולעפיה יוסף587

88/100000.02%   0.02%0.35מגורים12/1דרכון 21238948אבולעפיה (אליהו) אלי588

88/100000.02%   0.02%0.35מגורים194754812/1אבולעפיה  ישעיהו589

1057/100000.27% 0.27%4.23מגורים1/1נחלת חלקה 142 בגוש 6632 בע"מ5906632142504504504

135/100000.03%  0.03%0.54מגורים8/1פלדמן יוסף5916632143514514514

135/100000.03%  0.03%0.54מגורים8/1פלדמן חיה592

270/100000.07%  0.07%1.08מגורים727003-64/1גרטנהויז יהודית593

270/100000.07%  0.07%1.08מגורים4/1דרכון XR172355פלדמן אווה חוה594

270/100000.07%  0.07%1.08מגורים7270044/1פיליפס נוימן רחל595

558/100000.14%  0.14%2.23מגורים521979932/1שטינמץ עמוס5966632145532532532

279/100000.07%  0.07%1.12מגורים0516579484/1מולאיוף גדעון597

279/100000.07%  0.07%1.12מגורים0575041854/1מוליוב שלום598
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418/100000.13%  2.13מגורים      0.13%2122,290מגורים074929452/1אלקיים יעקב599663249501501501

418/100000.13%  0.13%2.13מגורים07492952/1אלקים יעקב600

418/100000.13%  0.13%2.13מגורים2/1דרכון 551605לונדנר סטפי601663262501501501

418/100000.13%  0.13%2.13מגורים2/1דרכון 6832058לונדנר אלכס שמעון602

417/100000.13%  0.13%2.13מגורים43538842/1לנדנר זאב603663263500500500

208/100000.07%  0.07%1.06מגורים43538844/1לנצ'נר זאב604

208/100000.07%  0.07%1.06מגורים43538924/1לנצ'נר מרדכי605

417/100000.13%  0.13%2.13ראה נספח א'מגורים075463692/1נוימן זאב606663264500500500

אין תשלומי איזון417/100000.13%  0.13%2.13בהתאם לנסחימגורים075463692/1נוימן זאב607

140/100000.04%  0.04%0.71הרישום.מגורים738300/8375סטרכילביץ מאיר6086632337,3837,3837,383

140/100000.04%  0.04%0.71מגורים006935241738300/8375סטרכילביץ נאווה (יורשת)609

1122/100000.36% 0.36%5.72מגוריםE-8-55073830/6730ברגר דה מוגילבסקי רות610

1122/100000.36% 0.36%5.72מגורים05172929173830/6730מור תמיר611

1120/100000.36% 0.36%5.71מגורים7446591147660/13435גבאי עזרא612

1120/100000.36% 0.36%5.71מגורים7263953147660/13435גבאי נרדה613

419/100000.13%  0.13%2.14מגורים9844/335דרכון 2110642סטרכילביץ יהושע אהרון614

419/100000.13%  0.13%2.14מגורים9844/335דרכון 2110642סטרכילביץ יהושע אהרון615

279/100000.09%  0.09%1.42מגורים707080814766/335סטרכילביץ מאיר616

279/100000.09%  0.09%1.42מגורים707081614766/335דיאמנד צביה617

252/100000.08%  0.08%1.28מגורים0087471072/1שושני הדסה618689680299299299

126/100000.04%  0.04%0.64מגורים10861594/1פרידמן עדרה619

126/100000.04%  0.04%0.64מגורים4756574/1פרידמן אריק620

399/100000.13%  1.6816.17מגורים ומסחר      2,202             0.13%207מגורים2/1דרכון 112137577הקימיאן לויד621663247500500500

399/100000.13%  0.13%1.6816.17מגורים2/1דרכון 1371914הקימיאן רבקה622

800/100000.27%  0.27%3.3632.41מגורים000839641/1שלף דליה623663254501501501

400/100000.13%  0.13%1.6816.20מגורים0531977782/1גבר ירוןחלק מחלקה624663255

266/100000.09%  0.09%1.1210.78מגורים3/1ד.תורכיה U01204855בילדירג'י מורט625663265500500500

266/100000.09%  0.09%1.1210.78מגורים3/1ד.תורכיה U03788754הייטי יאני626

266/100000.09%  0.09%1.1210.78מגורים3/1ד.ספרדי XDA004040לבנטר ודט ולנסי627

200/100000.07%  0.07%0.848.10מגורים0678112404/1סויסה מאיר628663275501501501

200/100000.07%  0.07%0.848.10מגורים0431517114/1אסולין יוסף629

200/100000.07%  0.07%0.848.10מגורים0698625974/1אסולין יצחק630

200/100000.07%  0.07%0.848.10מגורים0245170474/1מלול אילן631

400/100000.13%  0.13%1.6816.20מגורים0518787002/1אהרוני הרצל632663276501501501

400/100000.13%  0.13%1.6816.20מגורים0550205642/1אהרוני מרים633

400/100000.13%  0.13%1.6816.20מגורים0236254032/1שבתאי שרון634663278501501501

400/100000.13%  0.13%1.6816.20ראה נספח א'מגורים0240543552/1שבתאי עופר635

אין תשלומי איזון400/100000.13%  0.13%1.6816.20בהתאם לנסחימגורים729302-02/1ארדיטי שרה636663279501501501

400/100000.13%  0.13%1.6816.20הרישום.מגורים417330-82/1ארדיטי אדי דוד637

333/100000.11%  0.11%1.4013.50מגורים72486912/5גורמן ורדה638663280501501501

33/100000.01%   0.01%0.141.35מגורים704395324/1כהן נורית639

33/100000.01%   0.01%0.141.35מגורים5088961724/1סונדר יהונתן640

150/100000.05%  0.05%0.636.08מגורים5968833316/3לזר משה641

150/100000.05%  0.05%0.636.08מגורים2245722016/3לזר רינת642

25/100000.01%   0.01%0.111.01מגורים5968833332/1לזר משה643

25/100000.01%   0.01%0.111.01מגורים2245722032/1לזר רינת644

25/100000.01%   0.01%0.111.01מגורים2245722032/1לזר רינת645

25/100000.01%   0.01%0.111.01מגורים5968833332/1לזר משה646

799/100000.26%  0.26%3.3532.34מגורים0027038901/1אהרוני יצחק647663281500500500

200/100000.07%  0.07%0.848.09מגורים0575064464/1לוין מנוס648663282500500500

100/100000.03%  0.03%0.424.04מגורים85026278/1פורטוגלי דן649

299/100000.10%  0.10%1.2612.13מגורים85026278/3פורטוגלי דן650

200/100000.07%  0.07%0.848.09מגורים0223673874/1לוין רונן651

400/100000.13%  0.13%1.6816.20מגורים0030509422/1יוסטמן משה652663286501501501

400/100000.13%  0.13%1.6816.20מגורים0067277792/1יוסטמן אהוד653

402/100000.13%  0.13%1.6916.30מגורים8694662/1ליפקין יעקב6546632118504504504

402/100000.13%  0.13%1.6916.30מגורים8694662/1ליפקין יעקב655
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368/100000.10%  1.77מגורים      0.10%3101,506מגורים50130/7112רג'ואן עבדללה מדלין65666324653,6081,2861,286

193/100000.05%  0.05%0.93מגורים16710/1243דרכון F5613022גולדברג פרדי657

123/100000.03%  0.03%0.59מגורים2608521150390/7112רג'ואן ולנטין658

123/100000.03%  0.03%0.59מגורים825334150390/7112בן-עוזר רות659

25/100000.01%   0.01%0.12מגורים056720576375975/3556רג'ואן (עזרא) אדי660

108/100000.03%  0.03%0.52מגורים054038740501302087טיאנו אליהו661

108/100000.03%  0.03%0.52מגורים008036071501302086בנדקובר חנה גבריאלה662

60/100000.02%   0.02%0.29מגורים303918924501301154פאלאנקין שלומי663

60/100000.02%   0.02%0.29מגורים304233000501301154לוית דניאל664

60/100000.02%   0.02%0.29מגורים307672659501301154ברנבוים לאוניד665

60/100000.02%   0.02%0.29מגורים310316211501301154ורטניאן ולדימיר666

60/100000.02%   0.02%0.29מגורים059574020501301154פולק דני667

30/100000.01%   0.01%0.14מגורים04259423450130577אוסטר דב668

30/100000.01%   0.01%0.14מגורים0677809650130577אוסטר בתיה669

60/100000.02%   0.02%0.29מגורים501301154דרכון NX05F4P12אוסטר אייל משה670

60/100000.02%   0.02%0.29מגורים054061163501301154ביקובסקי אילנה671

60/100000.02%   0.02%0.29מגורים016759458501301154פולסקי מרינה672

60/100000.02%   0.02%0.29מגורים058626011501301154סולומון ברק673

30/100000.01%   0.01%0.14מגורים2405044550130577בלאס ירון674

30/100000.01%   0.01%0.14מגורים2527845850130577בלאס בוכמן מאיה675

60/100000.02%   0.02%0.29מגורים055964670501301154רוזנברג רון676

60/100000.02%   0.02%0.29מגורים029393030501301154דניאל עופר677

108/100000.03%  0.03%0.52מגורים008036071501302086בנדקובר חנה גבריאלה678

60/100000.02%   0.02%0.29מגורים04255288533420769כהן כדורי679

60/100000.02%   0.02%0.29מגורים00134136133420769כהן רחל680

18/100000.00%   0.00%0.09מגורים30423299450130343לויט יגאל681

61/100000.02%   0.02%0.29מגורים045102969751951778נחום חנה682

61/100000.02%   0.02%0.29מגורים077311538751951778נחום חיים683

60/100000.02%   0.02%0.29מגורים30451519050130/1154גלקין ישראל684

123/100000.03%  0.03%0.59מגורים78210175195/3556רג'ואן דוד685

123/100000.03%  0.03%0.59מגורים505034275195/3556רג'ואן שטרק עובד ליליאן686

25/100000.01%   0.01%0.12מגורים052761855375975/3556ידיד שרה687

25/100000.01%   0.01%0.12מגורים056720576375975/3556רג'ואן עזרא אדי688

25/100000.01%   0.01%0.12מגורים050577477375975/3556מנור (אבלין) חוה689

25/100000.01%   0.01%0.12מגורים5169559375975/3556רג'ואן דוד690

72/100000.02%   0.02%0.34מגורים007609118220300/887שילד רבקהחלקה מחלקה6916630797

152/100000.04%  0.04%0.73מגורים007248495881200/7536וידנפלד שרה692

51/100000.01%   0.01%0.24ראה נספח א'מגורים88120/251ב.לאומי ארהב 330404999ויסמן הלן693

אין תשלומי איזון113/100000.03%  0.03%0.54בהתאם לנסחימגורים0250473413524800/22477אנוך מצגר מיכל694

72/100000.02%   0.02%0.34הרישום.מגורים007609126220300/887טרדלר רות695

51/100000.01%   0.01%0.24מגוריםRG123379788120/251פירר מרקוס הנריקה696

51/100000.01%   0.01%0.24מגורים01267774688120/251פירר אידה697

25/100000.01%   0.01%0.12מגורים028538197352480000/501433גרנט נעה698

25/100000.01%   0.01%0.12מגורים033694423352480000501433מגן אוסנת699

25/100000.01%   0.01%0.12מגורים032803538352480000501433פרייס פורת אורי700

25/100000.01%   0.01%0.12מגורים024130130352480000501433פרייס פורת דנה701

99/100000.03%   0.03%0.47מגורים05863462788120000490380צור חגית702

165/100000.04%  0.04%0.79מגורים0079366108812008173ויס עמוס703

165/100000.04%  0.04%0.79מגורים007936602881200/8173ויס אברהם704

520/100000.14%  0.14%2.50מגורים014735372/1הזן עליזה705663098516516516

520/100000.14%  0.14%2.50מגורים05872622/1יבין רות706

66/100000.02%   0.02%0.32מגורים00119156816/1ברוידה אורנה7076630100525525525

198/100000.05%  0.05%0.95מגורים00119156816/3ברוידה אורנה708

66/100000.02%   0.02%0.32מגורים00119157616/1חיון מלכה709

198/100000.05%  0.05%0.95מגורים00119157616/3חיון מלכה710

529/100000.14%  0.14%2.54מגורים0324539382/1לפידות עומרי711

525/100000.14%  0.14%2.52מגורים0004669612/1להב יעקב7126630101521521521

525/100000.14%  0.14%2.52מגורים940732092/1להב אילנה מזל713

1113/100000.29% 0.29%5.34מגורים0547298501/1צפרירי אורלי7146630134552552552

254/100000.07%  0.07%1.22מגורים7916834/1ניר (רפאלי) אסתר7156632120504504504

85/100000.02%   0.02%0.41מגורים79168312/1ניר אסתר716

339/100000.09%  0.09%1.63מגורים238927143/1שוהם (לביא) רונית717

169/100000.04%  0.04%0.81מגורים555540346/1אהרוני יהודית718

169/100000.04%  0.04%0.81מגורים514175586/1אהרוני נתן719

270/100000.07%  0.07%1.30מגורים031401423700/958סלע מיכה7206630697370370517

270/100000.07%  0.07%1.30מגורים0271928893700/958אורן קוביראה הערה 72266307201472

243/100000.06%  0.06%1.17מגורים058325063700/862ראובני עזרא723

130/100000.03%  0.03%0.62מגורים271372723700/461גלנטר לירן724

130/100000.03%  0.03%0.62מגורים314688043700/461גלנטר ניצן725
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778/100000.28%  4.67מגורים      0.28%3111,507מגורים122900601/1שווליאן מוריס7266630699382382529

ראה הערה 72766307201472

737/100000.27%  0.27%4.42מגורים0085038071/1נבטי אריה728663272501501501

92/100000.03%   0.03%0.55מגורים43255108/1לין פנחס729663274500500500

552/100000.20%  0.20%3.31מגורים0332873928/6אברהמי אלעד730

92/100000.03%   0.03%0.55מגורים27793808/1לין תמר731

372/100000.13%  0.13%2.23מגורים505071362/1דייגי אברהם732663296506506506

372/100000.13%  0.13%2.23מגורים3572942/1נגר אברהם733

372/100000.13%  0.13%2.23מגורים4829942/1זהבי יוסף734663297506506506

372/100000.13%  0.13%2.23מגורים4829952/1זהבי אברהם735

737/100000.27%  0.27%4.42מגורים43225821/1שיינין דב בוריס7366632104501501501

738/100000.27%  0.27%4.43מגורים51-18283451/1נכסי אשחן בע"מ7376632105502502502

368/100000.13%  0.13%2.21מגורים542194642/1סלונימסקי לילית7386632107500500500

368/100000.13%  0.13%2.21ראה נספח א'מגורים76510782/1סלונימסקי יהושע צבי739

אין תשלומי איזון185/100000.07%  0.07%1.11בהתאם לנסחימגורים4/1רבינוב מנחם7406632109502502502

185/100000.07%  0.07%1.11הרישום.מגורים4/1רבינוב מלכה741

185/100000.07%  0.07%1.11מגורים52192754/1סופר משה742

185/100000.07%  0.07%1.11מגורים270403514/1סופר ענת743

368/100000.13%  0.13%2.21מגורים74465914/1גבאי עזרא74466322811,0001,0001,000

368/100000.13%  0.13%2.21מגורים72639534/1גבאי ורדה745

245/100000.09%  0.09%1.47מגורים0173659096/1טזרטס אטל746

245/100000.09%  0.09%1.47מגורים8760036/1קסטוריאנו דליה747

245/100000.09%  0.09%1.47מגורים011569406/1חסון ג'ני748

409/100000.15%  0.15%2.45מגורים592369681000/278נצר פנחס74966322821,0001,0001,000

1062/100000.38% 0.38%6.37מגורים522435241000/722גלעדי חיים750

185/100000.07%  0.07%1.11מגורים0228377854/1אמרג'י עקיבא751663298504504504

185/100000.07%  0.07%1.11מגורים0782796354/1קובו יצחק752

198/100000.04%  0.63מגורים      0.04%2021,112מגורים521979936/1שטינמץ עמוסחלק מחלקה753663298

198/100000.04%  0.04%0.63מגורים0073243126/1ויסר ליהו מרדכי754

198/100000.04%  0.04%0.63מגורים0225916896/1דרזנר דן (בנאמנות)755

517/100000.12%  0.12%1.66מגורים024827115500/220אשכנזי יריב756663268500500500

659/100000.15%  0.15%2.11מגורים0583250500/280ראובני עזרא757

588/100000.13%  0.13%1.88מגורים55644262/1ספקטור זוהרה758663267500500500

588/100000.13%  0.13%1.88מגורים56733742/1ספקטור ירון אריה759

654/100000.15%  0.15%2.09מגורים270377381000/278גוטווירט אלי76066322881,0001,0001,000

327/100000.07%  0.07%1.05מגורים37415271000/139לדרר זאב761

1176/100000.27% 0.26%3.76מגורים3572942/1נגר אברהם762

98/100000.02%   0.02%0.31ראה נספח א'מגורים3563983702000/83כתריאל יואב763

אין תשלומי איזון98/100000.02%   0.02%0.31בהתאם לנסחימגורים582553652000/83כתריאל מיכל764

2352/100000.53% 0.53%7.53הרישום.מגורים22973601/1גבאי בנימין חגאי76566322871,0001,0001,000

327/100000.07%  0.07%1.05מגורים0073243122000/278ויסר ליהו מרדכי76666322861,0001,0001,000

425/100000.10%  0.10%1.36מגורים1406062142000/361להב לילי רחל767

425/100000.10%  0.10%1.36מגורים941015902000/361להב שירה יפה768

147/100000.03%  0.03%0.47מגורים05727355916/1תייר נסים769

147/100000.03%  0.03%0.47מגורים02270345816/1תייר סתר770

147/100000.03%  0.03%0.47מגורים32715705316/1זלייט גיא771

147/100000.03%  0.03%0.47מגורים03447453616/1זלייט נועה772

294/100000.07%  0.07%0.94מגורים0226848498/1צוברי יוסף773

294/100000.07%  0.07%0.94מגורים0678304228/1מימון לידיה774

עותק של 3388_2016_13 עמוד 13 מתוך 15 26/07/2016

תכנית 507-0361915 26/07/2016 18:25:56 נספח טבלאות איזון והקצאה



מספר גושמס"ד
מספר 

חלקה

שטח החלקה 

הרשום (מ"ר)

שטח החלקה 

הכלול בחלוקה 

החדשה (מ"ר)

שטח לחישוב 

זכויות (מ"ר)
שם בעלים רשום

מספר זהות או מספר תאגיד 

בעלים רשום
ייעוד החלקה

שיעבודים/ 

זכויות
מס 'מגרששווי יחסי

שטח 

במ"ר
ייעוד המגרש

מס' יח"ד 

לבעלים

שטחי מסחר 

במ"ר לבעלים

שטחי משרדים 

במ"ר לבעלים
תשלומי איזוןשווי יחסיחלקים במגרש

מצב חדש

חלקים בבעלות

מ  צ  ב    ק  ו  ד  ם

מרחב תכנון מקומי תל אביב - יפו
תכנית מתאר ומפורטת מס' 3388 ב' - טבלת הקצאה ואיזון

תכנית מס' 507-0361915 לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים 

386/100000.13%  2.16מגורים      0.13%3202,902מגורים7884072/1מזרחי שלמה7756632141500500500

386/100000.13%  0.13%2.16מגורים7884052/1שוויצר שושנה776

144/100000.05%  0.05%0.81מגורים05487406036/3אהרונוביץ דניחלק מחלקה777689640

144/100000.05%  0.05%0.81מגורים01120321336/3אהרונוביץ קארן778

288/100000.10%  0.10%1.61מגורים20117895136/6גוטמן לירון779

295/100000.10%  0.10%1.65מגורים50232191/1גלנטר בנימין7806632149191191191

1601/100000.55% 0.55%8.97מגורים42163661/1גורביץ חיים78168961131,0371,0371,037

576/100000.20%  0.20%3.23ראה נספח א'מגורים555903273/1ליכטנשטיין יזהרחלק מחלקה782689640

777/100000.27%  0.27%4.35בהתאם לנסחימגורים555903272/1ליכטנשטיין יזהר78368961121,0071,0071,007

777/100000.27%  0.27%4.35הרישום.מגורים255853082/1ליכטנשטיין אורית7846896112

32/100000.01%   0.01%0.18מגורים76558712732/500אברהמי יהודית785689644

63/100000.02%   0.02%0.36מגורים76558712732/1000אברהמי יהודית786

107/100000.04%  0.04%0.60מגורים4244/562דרכון 1314545קומורניק שלום787

107/100000.04%  0.04%0.60מגורים4244/562דרכון 209605455קומורניק שלום788

131/100000.04%  0.04%0.73מגורים0548740604244/687אהרונוביץ דני789

131/100000.04%  0.04%0.73מגורים0112032134244/687אהרונוביץ קארן790

אין תשלומי איזון387/100000.13%  0.13%2.17מגורים0085488362/1שרון עדה אביבית7916632138501501501

387/100000.13%  0.13%2.17מגורים520587162/1פרנקו רחל792

868/100000.30%  0.30%4.86מגורים2/1דרכון 209605455קומורניק שלום7936896431,1241,1241,124

868/100000.30%  0.30%4.86מגורים2/1דרכון 1314545קומורניק שלום794

515/100000.18%  0.18%2.88מגורים7655873/1אברהמי יהודית7956896421,0001,0001,000

1029/100000.35% 0.35%5.76מגורים0678304223/2מימון לידיה796

1000/100000.24% 3.60מגורים      0.24%3191,767מגורים00588547020/9מאור מוזס מאיר7976896411,0001,0001,000

1000/100000.24% 0.24%3.60מגורים00680488420/9מאור מוזס אסתר798

111/100000.03%  0.03%0.40מגורים00588547020/1מאור מוזס מאיר799

111/100000.03%  0.03%0.40מגורים00680488420/1מאור מוזס אסתר800

1111/100000.26% 0.26%4.00מגורים26117411/1דאבר נעמי8016632132500500500

278/100000.07%  0.07%1.00מגורים4/1דרכון 1045114קורי (ליברמן) נחמה8026632133500500500

278/100000.07%  0.07%1.00מגורים70028504/1פרידמן (ליברמן) נורית803

555/100000.13%  0.13%2.00מגורים86691602/1אשכנזי נילי804

1111/100000.26% 0.26%4.00ראה נספח א'מגורים1/1כהן ויולט8056632134500500500

אין תשלומי איזון1111/100000.26% 0.26%4.00בהתאם לנסחימגורים1/1חביבי מוזה8066632135500500500

555/100000.13%  0.13%2.00הרישום.מגורים0240640812/1ניסנוב יצחק8076632139500500500

555/100000.13%  0.13%2.00מגורים0100836322/1שימחיוף יוחנן   (תושב חוץ)808

222/100000.05%  0.05%0.80מגורים10/2ניסנגרטן טוביה8096632140500500500

222/100000.05%  0.05%0.80מגורים10/2פרייס מרים810

111/100000.03%  0.03%0.40מגורים10/1רוזדיין סושה (זלטה)811

111/100000.03%  0.03%0.40מגורים10/1גולדווסר לילקה (מרים)812

222/100000.05%  0.05%0.80מגורים10/2קודז' ינסקי טובה813

222/100000.05%  0.05%0.80מגורים10/2בריל עדה (אטיל)814

558/100000.13%  0.13%2.01מגורים78568342/1גנח נסים8156632144502502502

279/100000.07%  0.07%1.00מגורים0240640814/1ניסנוב יצחק816

279/100000.07%  0.07%1.00מגורים0248501664/1ניסנוב שרון817

1070/100000.26% 3.85מגורים      0.26%3181,748מגורים2826992/1פוזילוב בן ציון81866301521,0001,0001,000

1070/100000.26% 0.26%3.85מגורים2051382/1פוזילוב פנחס819

1070/100000.26% 0.26%3.85מגורים2826992/1פוזילוב בן ציון82066301531,0001,0001,000

1070/100000.26% 0.26%3.85מגורים2051382/1פוזילוב פנחס821

714/100000.17%  0.18%2.57מגורים3/1דרכון 413758וינשטיין נילי82266301541,0001,0001,000

178/100000.04%  0.04%0.64מגורים75266412/1וינשטיין נילי823

535/100000.13%  0.13%1.93מגורים46696112/3להב יעקב824

357/100000.09%  0.09%1.28מגורים7020947376/1אהרוני יעקב825

357/100000.09%  0.09%1.28מגורים7020947226/1פרידמן (בתיה) בטי826

536/100000.13%  0.13%1.93מגורים8363432/1בראון רות8276632153501501501

536/100000.13%  0.13%1.93ראה נספח א'מגורים8363442/1ליפשיץ יחזקאל828

אין תשלומי איזון626/100000.15%  0.15%2.25בהתאם לנסחימגורים2826994/1פוזיילוב בן ציון82968961101,1701,1701,170

626/100000.15%  0.15%2.25הרישום.מגורים2051384/1פוזיילוב פנחס830

209/100000.05%  0.05%0.75מגורים05418576412/1שלם אורנה831

209/100000.05%  0.05%0.75מגורים02296133812/1שיחור דנה832

209/100000.05%  0.05%0.75מגורים05204777612/1שלם דן833

209/100000.05%  0.05%0.75מגורים05418576412/1שלם אורנה834

209/100000.05%  0.05%0.75מגורים02296133812/1שיחור דנה835

104/100000.03%  0.03%0.38מגורים05204777624/1שלם דן836

104/100000.03%  0.03%0.38מגורים05418576424/1שלם אורנה837
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תכנית מתאר ומפורטת מס' 3388 ב' - טבלת הקצאה ואיזון

תכנית מס' 507-0361915 לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים 

ראה נספח א'מגורים507098491/1עצמון שלמהראה הערה 83868961161081083

בהתאם לנסחימגורים2/1שלומות חב' לבנין והשקעות בע"מראה הערה 839689611837373

הרישום.מגורים2/1גאולת הכרך בע"מ840

דרך1/1עיריית תל אביב841663072017,2599690

שטח תכנון בעתיד6077,600עיריית תל אביב842

דרך מאושרת8005,752עיריית תל אביב843

דרך מאושרת8018,116עיריית תל אביב844

דרך מאושרת16,1848028,053עיריית תל אביב845

דרך מאושרת80337,904עיריית תל אביב846

דרך מוצעת80470עיריית תל אביב847

דרך מוצעת1725980515שטח רשוםעיריית תל אביב848

דרך מוצעת8068עיריית תל אביב849

דרך מוצעת9,418807752שטח משתתףעיריית תל אביב850

דרך מוצעת2,652808999שטח לחמש חלקותעיריית תל אביב851

דרך מוצעת8091,518עיריית תל אביב852

דרך מוצעת68793381022עיריית תל אביב853

דרך מוצעת6907811294עיריית תל אביב854

דרך מוצעת6762748121,758עיריית תל אביב855

דרך מוצעת674635813313עיריית תל אביב856

שב"צ6926185009,388עיריית תל אביב857

שב"צ6781145013,630עיריית תל אביב858

שב"צ68118805027,030עיריית תל אביב859

מתקנים הנדסיים701937002,134עיריית תל אביב860

שצ"פ6971476003,841עיריית תל אביב861

שצ"פ6991476011,192עיריית תל אביב862

שצ"פ6849496029,760עיריית תל אביב863

שצ"פ579760310,552סה"כ לשחזורעיריית תל אביב864

שצ"פ604369עיריית תל אביב865

שצ"פ969605846יתרה כדרךעיריית תל אביב866

שצ"פ6061,500עיריית תל אביב867

189,951188,837100.00%189,9511,5303,8603,979100.00%

חלקות 83,96,102,127,128 בגוש 6630 בשטח 2,652 מ"ר הכלולות ברח' לוי אשכול (חלקה 720) ומקבלות זכויות על פי עקרונות תכנית 1111.הערה 1:

שטח חלק מהחלקה הכלול ברח' לוי אשכול (חלקה 720) ומקבל זכויות ע"פ עקרונות תכנית 1111.הערה 2:

חלקות 116 ו-118 בגוש 6896 - זכויות הבניה ניתנו במסגרת תכנית 1116 א/4הערה 3:

שינויים במדידת המגרשים החדשים לא ייחשבו כשינוי בתכנית.הערה 4:

עותק של 3388_2016_13 עמוד 15 מתוך 15 26/07/2016
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