
סופיארעי
0.702%     6,02559001.001.0036,150,000₪מגורים ד'39,5133A2,0921חקלאי0.500ניהול אפורטרופוס--067162917לוטן טובה136902040,47339,513

0.702%     6,02559001.001.0036,150,000₪מגורים ד'0.50012A2,0921ניהול אפורטרופוס--036891000כהן חנה 2

35A3,0601'1.026%     8,81386001.001.0052,878,000₪מגורים ד

49A3,0601'1.026%     8,81386001.001.0052,878,000₪מגורים ד

סה"כ 39,513,0003.36% 51.00₪

0.471%     5,67955000.951.0024,277,725₪דיור בר השגה/להשכרה23,741,0002.02%4A1,9721 23,7411.00₪חקלאי1.000---מכון ויצמן למדע6369032108,13523,741

77A2,34610.590%     6,75666001.001.0030,402,000₪דיור בר השגה/להשכרה

811A1,97210.471%     5,67955000.951.0024,277,725₪דיור בר השגה/להשכרה

0.590%     6,75666001.001.0030,402,000₪דיור בר השגה/להשכרה2,055,0000.17%16A2,3461 2,0551.00₪חקלאימכון ויצמן למדע936904277,2132,055

סה"כ סה"כ10

02518380012.82%וכטל  אורי1136891935,48025,738

414985691.41%אריה ישראל12

314341112.82%דמרי יצחק13

284488841.41%דוד רן14

3116189952.82%ורטנטייל שלמה 15

1126724432.82%קירט בנימין יוסף16

7009163275.64%הרשקוביץ יצחק יהודה17

LJ4526022.82%אדלר גרשון18

2578291031.41%קזז שלמה 19

0273107391.41%אלינברג ליאת20

0274991850.70%אונא אברהם יחיאל21

0244532430.70%ריינן דניאל22

E066998021.97%לנדאו אלפרד23

0515736160.70%וייס רות24

0331918260.35%ויזל יצחר שמעון25

0318486740.61%ברגר יהושוע26

7126632340.70%ויזל משה זאב 27

0328080160.70%צין שמחה בונים 28

0347143782.58%שטרולי מנחם גרשון 29

F06182751.41%הויזמן פיליפ30

0694713320.56%ויזניצר יוסף אהרון31

3060780980.35%מירופולסקי דוד 32

3060781300.35%מירופולסקי  מרגריטה33

3060782210.70%מירופולסקי יבגני34

0240908391.41%לוין יהודה לייב35

0321968750.70%מאור מאיר ססי36

0697880992.82%סנקר אביגיל37

0329486480.35%שרעבי ראובן 38

0399100390.35%שרעבי שנאן39

3377281662.82%סנוימן מנחם40

3377281742.82%סנוימן דבורה פעריל41

2130548412.82%וייס  ליאופולד42

0376967050.70%אלול זיו43

0154313071.41%הנסליין דדון מרי דינה44

NXJLKCHH81.41%הנסליין סלומון 45

EJ8271620.70%פיללער דוד46

3042194211.41%צרפתי ויקטוריה מזל47

3042194211.41%צרפתי ויקטוריה מזל48

0120565030.35%קולטקר פלורי49

0370888460.35%קולטקר מאיר50

0546767881.41%קוזי אליהו51

0245266261.41%קוזי דורון52

EJ3275450.70%גרינפלד שלמה53

51164127132.62%גרינוולד חנה מירל54

0226442980.70%אורנשטיין אהרון ידידה55

022469830.70%אורנשטיין נחמה56

0342512230.56%מניס אורן57

0597403730.28%כהן אילן58

0586129460.28%כץ יהושע רפאל59

0381206060.56%זמרי יונתן מנחם60

0235756160.28%יונגשטיין דן61

0.580%     5,24251000.951.0029,879,400₪מגורים ד'0.28%6A1,8201הערת אזהרה023909963אברהמוב נגה62

0.628%     5,67955000.951.0032,370,300₪מגורים ד'0293786010.28%8A1,9721אור רוית63

0.769%     6,95268000.951.0039,626,400₪מגורים ד'0293786010.28%10A2,4141אור רוית64

סה"כ23,164,2001.97% 25,7380.90₪חקלאי65

49,806חקלאי0029386780.010איזנפלד רבקה663693350,04949,806

0084865400.01000איזנפלד חנוך67

0574251830.02000שאנני רם68

0221664820.02000הרץ אמיר69

0657632030.02000שיליאן מנשה70

0671166810.01000ברקוביץ אוטיליה71

0120679710.01300טייר יוסף72
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0157355170.01300טייר מריולה73

0249278990.01000ליאני יעקב חיים74

0591409210.02000שאנני חגאי75

0506062270.03000יניב עצמון דניאל76

0516999400.03000רוייטר ורדית שרון77

0539402840.03000יניב ירון דוד78

0273620110.01000טאוב יעקב79

0286227100.04000אילוז יוסי80

0535434500.01000קשתי אברהם81

3012197540.02000קשתי חן82

0240671590.01000טולדו שלמה83

0293079150.01000טולדו רינת רינה84

0666196510.00700יעל עוז85

0216209920.00700יעל אלעד86

2008900850.00700יעל אלירן אלעד87

0047434560.02000חג'ג פנינה88

0565963720.01300מלעי יצחק89

0721556410.01300מלעי אברהם90

0516620130.01000ניאזוף זולפין ציון חי91

0527242260.01000זולפין אסתי92

0356964670.01000אפשטיין אלי93

0570896090.02000שהב אברהם94

0487197100.06000חדווה שירי95

0557445020.01000מזרחי יהודה96

0582941330.01000מזרחי דניאלה97

0572779150.03300מלעי ראובן98

5127168670.20100העיגול המשולש בע"מ99

0333706690.00500קולקה עומר100

0562088530.00200שלו חגאי101

0577893560.00200שלו אסנת102

0518742530.00500שבי שפיק אלברט 103

0547678010.00500שבי רות104

0367932710.00500יוסף בנימין105

0041306050.00200ניאגו יוסף106

0655247120.00200ניאגו עינת107

0235684620.00700בורשטין גד דוד108

0528267160.00200לזרקביץ נחום109

0560978680.00200לזרקביץ גילה110

0110722460.00200ברקוביץ אלכסנדרה111

0274785360.00200רייזמן עידן112

0312061130.00100שחנוביץ' אמיר113

0312061130.00300שחנוביץ' אמיר114

0312061130.01000שחנוביץ' אמיר115

2096105000.00500נדב יהונתן דוד116

0373691050.00500ברגר שמואל117

0534348820.00500כרמל דוד118

3116189950.02000ורטנטייל שלמה119

0242147930.00500יוסף רמי120

0242147930.00500יוסף רמי121

122SVYDY LLC2741128210.01300

0564671290.00300שויכץ גרנות מנחם123

0115325790.00300שויכץ גרנות אנדה124

0564671290.00300שויכץ גרנות מנחם125

0115325790.00300שויכץ גרנות אנדה126

0235751290.01000דה בופור לברון יפעת127

0239701630.01000רפאל שמואלי128

0223956770.00500שופן יוסף129

0296608260.01000קשתי גרציה130

0432675330.00800לוי יחזקאל131

0236536520.00800לוי רונן132

664214620.00700שפירא חמדת שלומי133

0403990160.00300שפירא יהודה134

0043013470.00500יהלום צבי135

0644545640.00500יהלום שרה136

0043013540.00500בק נחמה137

0055300350.00500בק אברהם138

0237470580.00200לוי איתמר139
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0.667%     6,02759000.951.0034,353,900₪מגורים ד'0236787410.0020018A2,0931לוי אסנת140

2.252%   10,4881062,69725,5911.001.00116,046,100₪מגורים תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור0235364770.0150040A6,9951שמעון אושר141

1.026%     8,81386001.001.0052,878,000₪מגורים ד'44,825,4003.82%13A3,0601 ₪            000.90סה"כ142

3,512חקלאי0.111ד.129067יפה ישעיה1433693431,1933,512

0245355020.03200שעשע אליהו144

5134968440.11100א. העמר חגי נדל"ן (2004) בע"מ145

0012816580.01600פורת יורם146

42064860.01600פורת חנה147

300703950.01600גור רוחמה148

0050374860.01600גור עזרא149

0339863810.00400דור אלעד150

0257253000.00400דור שלמה151

0554380630.00800מור אלי152

3139176430.00800אוסטרובר פליקס153

0585016280.00800אוליאל יעקב154

0573552160.01600קנפו סילביה155

0665429030.01600שלו שרון156

0417039680.01600כראדי מוטי157

0518513270.04000פריצל לאה158

0585016280.00800אוליאל יעקב159

0570880150.00800סנדלר זוהר160

0523473330.00800אליטוב סנדלר אסתר161

3011230630.00800ניסני יאיר162

0547100090.02700שייבה בנימין163

549430710.05100רחימי דני164

0.08300ד.476216723גראף דפנה ג'רלדין165

0547710500.03200דונוביץ רענן166

0319293670.01600מנג'ם שחר167

0174897090.01600גירש אליעזר168

0340725380.01600יעקובי שגיא169

0431570230.01600שמע-יעקובי אפרת170

0596061600.00800בנזימרה יוסף חי171

0289464080.00800טרי גילי172

0518513270.01600פריצל לאה173

0518513270.01600פריצל לאה174

3270512980.08300גראף יונתן175

0322050070.00700דרייר יובל176

0273274440.00700דרייר שנהב גלית177

0322050070.00100דרייר יובל178

0273274440.00100דרייר שנהב גלית179

0547287380.01300זיונץ אילן180

0.03700ד.488157947ג'ופה ג'ונתן ליאון181

0.03700ד.M00033422ג'ופה הלרי אן182

0.03700ד.209647402ג'ופה הלנה נדין183

3,160,8000.27% 000.90₪סה"כ184

0360294450.029פיליפ מרים18536891834,63661

0344069750.014מכלוביץ חיים186

0241560770.009לוי מרדכי187

0244752790.029לולוי איתן188

0365498890.001דוד נועה189

0213975750.007ירס ווינשטיין יהודית שר190

0153353590.007גופס יעקב191

0542464180.007ברסי אהרון משה192

0542399340.007ברסי רינה193

0584894100.014מליח אורית 194

3090132090.007יסיפוביץ לב195

3090356240.007חריף דיאנה196

3180387590.003גאלנצאן קסניה197

0303936490.003סויד חיה198

0522371120.003צרפתי חיים199

0566916110.003יוסף צרפתי אירית200

0174530690.007רשקוביץ ויטלי201

0174828860.003רשקובית אדוארד202

0597252340.003בן סימון זהבית203

0227009180.002קריסנטי אמיר - אדם204

0239327000.002קריסנטי נילי205

0523011730.007אבנר נאוה206

3101585220.003קדר ילנה207
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שווי יחסי כולל שווי כולל

0244958630.003טבח יעקב גרי208

0237615390.003פרי עפרה209

0255723300.003בן גיאת יניב210

0179212300.003בן גיאת חוה רוחמה211

0357242510.003גילת ערן212

0228832350.003צרויה פורת דלית פלאורה213

0277130070.003נסים לילי214

0561149860.029משיח רפאל215

3141721230.007גזין יבגני216

0169691490.003פלדמן ברוך217

0597066970.003אורון יעקב יואל218

0174518080.007ליידרמן ואדים219

0597066970.003יוחננוב יהודה220

0229599850.002איזיקוביץ גיל221

0248037850.002איזיקוביץ לימור222

0224498620.002ציטרון ליאור223

0248505880.002ציטרון טלי224

3272805740.003יודיצקי ברברה225

0315371860.003קאמאלו אתי226

0419482900.003מנשרוב תמרי227

0597446310.003סנדלון יריב228

0172734750.003גוסיס ארקדי229

0522371120.003צרפתי חיים230

0237687570.002ניסים שי שלום231

3177007890.003אלחרר ליאונל יואל232

0237687570.009נסים שלום שי 233

0590299180.014יצחק מנשה234

0597457860.014יצחק גילה235

3136699050.007גוטקביץ אניה236

0607518150.003כהן ארבילי מוריה237

0522371120.003צרפתי חיים238

0522371120.003צרפתי חיים239

0272849590.007עטר נאוית240

0293040860.007עטר עובדיה עודד241

0678183280.007חמיאס אברהם242

0587367780.007חמיאס שמעון243

2015256490.002חי אריאל יוסף244

0393427460.002חי הדס245

0664308850.002חי יהונתן246

0325847570.002חי רועי247

0563494830.007דאר חיים248

0238544170.007דאר נחמה249

0747696130.007עטר דניאל250

047640410.007עטר עליזה251

3070426630.007אורלינסקי מיכל מאירה252

0252337010.004בנו ברוך253

0320319320.004בנו מירב254

NXJLKCHH80.014הנסליין סלומון 255

0154313070.014הנסליין דדון מרי דינה256

0508418400.007פנחס כרמלה257

0267397630.007פנחס עזרא258

0269907050.004קדוסי חגית259

0516390370.004קדוסי עזרא מאיר260

0327824010.009יוחנן בועז261

0229152920.007מלחי שמעון262

0695905940.004אריאל יוסף אריק263

0577408390.004אריאל מרים מינדל264

0222753090.007בן דוד תמיר265

0386128340.007וייס  משה266

0541541090.007עמנואל אמנון267

0575012310.007גלצר אורנה268

0143139770.007גלצר יוסף269

0333566350.007דעבול דורית270

0285723780.007דעבול מנשה271

0570702520.007מורד עודד272

0085415830.007נחום אריה 273

2007413200.011עידן  אביעד אברהם 274
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שווי יחסי כולל שווי כולל

0402100800.004עידן בשמת275

0085415830.004עידן רחל276

2007413200.011פלדמן ליאור יוסף277

0142955210.004האורש מנור דניאלה278

0553199580.004מנור משה דרור279

0216305790.004קדוש רועי280

0587907750.004קדוש ארז281

0396269810.007בדוס עידו282

0272929110.007שני אמיר 283

3005292030.007מנור אדי284

0245055960.007מזרחי עוזי285

0579965140.007מזרחי מרדכי אליעזר286

0333566350.007דעבול דורית287

0285723780.007דעבול מנשה288

0530360420.014דעבול חיים289

0163821450.003איסחרוב אנגלה290

0144643580.003איסחרוב שלמה סימון291

0165567970.006סולומון ריקי לריסה292

0576597080.006בר דרור דוד אברהם293

2013168740.007אהרוני בן294

3010222400.007ולאזרי אורן295

0250827440.014יזי חזי296

0277130070.007נסים לילי297

5145895970.097מרכז הפיננסי לי מרשל בע"מ298

5170121790.018מייסנר לאה299

0471041460.004יקותיאל צבי300

3088648180.006פרייב יוסף301

3116533150.004שטרנשטיין מקסים302

0518154210.007זוארץ רפאל303

0229438230.004סיני אברהם304

0335313690.004סיני מיטל305

0220908490.007ברודר גודי306

5146271990.022חברת אורלינסקי השקעות בע"מ307

0576597080.006בר דרור דוד אברהם308

0659112990.003חי יוסי309

3001245260.012אהרוני אורן310

0217089040.014יוחננוב שי311

5147989170.068כח. 137 בע"מ312

54,9000.005% 610.90₪חקלאי3131.000

3,024חקלאי?0.130-יעקובסון יוסף3143693383,0243,024

022037010.13000פרץ רוית315

51-14776890.30000פ.ר.ר. חברה למקרקעין בע"מ316

0073220190.11000בן בסט הדה317

0073220010.11000וידן וידינפלד דפנה318

0073220190.11000בן בסט הדה319

0073220010.11000וידן וידינפלד דפנה320

2,721,6000.23% 000.90₪סה"כ321

32214A1,8201'0.580%     5,24251000.951.0029,879,400₪מגורים ד

48,562חקלאי54201441.000יעקבזון אילן32336931549,65048,562

324

325

326

3279C2,3921'0.80%     6,88867001.001.0041,328,000₪מגורים ד

32819B3,4861'1.169%     10,04098001.001.0060,240,000₪מגורים ד

3291₪ 48,562,0004.13%40B8,40312.411%   10,4881063,45828,2951.001.00124,227,700₪מגורים תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור

42,032חקלאי0515545410.015שירי שאול33036934042,03242,032

0533980040.01500שירי דוד331

5120346530.01000גויני בר השקעות בע"מ332

0308822940.00500ברזילי ישראל333

0429430840.00500ברזילי חיה334

0088757340.01000פפרברג-אלזס לילה-רחל335

0.01000ד.TN-248230רובנס הנרי336

0.01000ד.EA-001325רובנס דניאל337

078133750.00500לוי יצחק338

0270290650.00500לוי אסתר339

5109101280.02000איגנשטיין את פינס 1981 בע"מ340

5109719220.02000אופיר שי ייצור שיווק ואספקה בע"מ341

64826670.01000טלקר אלברט342

תכנית תמל/ 3003 15/09/2019 17:28:41 נספח טבלאות איזון והקצאה טיוטת לוח איזון מתחם א'  15.9.19

15.9.19  'א םחתמ ןוזיא חול תטויט האצקהו ןוזיא תואלבט חפסנ 17:28:41 15/09/2019 3003 /למת תינכת



סופיארעי

משלםמקבל
מס' 

מגרש 
התמורה

שטח 
המגרש 

המוקצה  
במ"ר

חלקים 
במגרש

ייעוד המגרש המוקצה
זכויות בנייה

מגורים
מס' יח"ד 

במגרש
זכויות בנייה

מסחר
זכויות בנייה

תעסוקה
מקדם 
מיקום

מקדם 
הגדלת/
הקטנת 

מושע

מס' החלקה 
המוקצה

תשלומי איזון

שווי יחסי שם הבעלים הרשום
מס' זיהוי  של 

בעל הנכס
שם החוכר 

הרשום

מס' 
זיהוי 
חוכר

שעבודים או 
זכויות הרשומים 

על החלקה

החלק 
בבעלות

יעוד 
החלקה

השטח 
בייעוד זה

שווי בש"ח
חלק 
יחסי

מקדם מושע

טבלאות הקצאה ולוחות איזון - תמ"ל/3003 - מתחם איחוד וחלוקה א' 
טיוטה בלבד ללא איזון מושלם מבוססת על נתונים גולמיים אשר יושלמו לאחר מדידה סופית

אין להסתמך על הלוח בשלב זה לביצוע עסקה

חלקהגושמס"ד

שטח 
החלקה 
הרשום 
(במ"ר)

שטח החלקה 
הכלול 

בחלוקה 
החדשה 
(במ"ר)

מצב יוצאמצב נכנסנתוני המקרקעין
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5113700170.01000אבי ח. בע"מ343

0038458800.01000גרנות רבקה344

0121626240.01000אליאס-זדה אליהו345

0123028160.01000שרון רמי346

0680214840.00500גנגאן יוסף347

0689128310.00500גנגאן חנה348

0520537410.01000גפן יובל349

0294265410.01000גנדשי ניר350

0429175420.01000דלשל חליל351

0173629970.01000עבדה יעקב352

0689827270.01000עבדה פורת353

0270744340.01000ביטון בתיה354

0121626240.01000אליאס-זדה אליהו355

0510074820.01000אבי מאיר356

0.01000ד.06019521277מדיוני מוריס357

0239483420.01000מיכאלין איתן358

0772532500.02000מיכאליאן ברוך359

0221326740.00500סוטו גיל360

0246046700.00500סוטו סיגלית361

235831980.00500ברזילי שרגא362

0240565660.00500ברזילי יעל363

0076510780.01000סלונימסקי יהושע צבי364

0542194640.01000סלונימסקי לילית365

0613531400.01000דודאי שמעון366

0436891990.00500אביעזר ניסים367

0429719940.00500אביעזר שרה368

0542797730.00500זלצר מאיר369

0566934760.00500זלצר רונית370

0520177460.01000מסינגר דליה371

0505952300.00500לוי משה372

0506283040.00500מלכי יוסף373

0114336530.01000דוד יהודה374

0592590690.01000דוד נטלי375

0284511510.01000דלשר יובל376

0505605640.01000דקל יצחק377

0543252870.00500קולודיצקי אריה378

0568161680.00500קולודיצקי עדנה379

0143921140.02000קורלאשבילי תמר380

0143921200.02000קורלאשבילי מאיר381

0254056140.02000קורלאשבילי יוסף382

0143380730.03000מיכאלשוילי סימון383

3137727740.01000ליבוביץ מרק ג'ק384

51954280.00500מאיר שלמה385

53665110.00500מאיר אליהו386

0646182590.01000יהב משה387

0565988990.01000יהב אליהו388

0.01000ד.751095046063לנדאו אילן389

0.01000ד.751698022307לנדאו מרי-קלוד390

0130227100.00500קשת דב391

0505952300.00700לוי משה392

0386283430.00300אפט בעז393

0403492920.01000גולדפדן יהודית394

0175289510.01000פפיאשוילי משה395

0224007900.00500הררי דוד396

0586262010.00500הררי אירית397

0572794650.01000קרר דניאל398

0512152260.00500צוקר עמי399

522415510.00500צוקר דורית400

0540383770.01000סולימני סימה401

12019380.00500צ'דורצ'י מואיז משה402

694324820.00500צ'דורצ'י אסתר403

250496770.00500משה רחמים404

318358790.00500משה מנדלי אורלי405

0143921040.02000קורלאשבילי רפאל406

0143920960.01000גור ראובן407

0130227100.00500קשת דב408
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שווי יחסי כולל שווי כולל

0143921040.02000קורלאשבילי רפאל409

0587652490.00500ואשדי בנימין410

0596282630.00500ואשדי שלומית411

0225242840.01000כהן איריס412

0012816580.00500פורת יורם413

42064860.00500פורת חנה414

0523004800.01000שקד חיים415

0506057320.00500מנחם עמיקם416

0518090280.00500מנחם נירה417

0570544470.00500כהן גבריאל418

0518147700.00200מנחם אילון419

0527232690.00200מנחם שולמית420

5114070090.01000גבעת חולון בע"מ421

0327851230.00100דקל שמואל422

0357420710.00100דקל גתית423

0329502550.00500אברמוביץ ליאור424

0628864860.00500דקל אופק425

0541389040.00500דקל אירית426

0156594360.00500פרידמן רונן427

0240377150.00100שמעוני כהן אבנר428

0255549810.00100שמעוני מירב429

0373691050.00500ברגר שמואל430

0143921120.01000קורלאשבילי תמרה431

0699432150.01000גליקמן אסתר432

0553338010.02000אברגל גבריאל יהודה433

0651177070.01000חזן רחמים434

0623190090.01000גמליאלי רוזין435

3059922810.00500פלקס אלכסנדר436

3059922990.00500פלקס רימה437

0540314220.00500פינצבסקי דב438

0539522220.00500פינצבסקי חדוה439

0519095130.00500מינץ ישראל אריה440

0549828890.00500מינץ עליזה441

0142784510.00700גור אברהם442

0142784440.00700גור יעקב443

0142784360.00700גור בן ציון444

3217783750.01000דובינסקי אירינה445

0651177070.01000חזן רחמים446

3217783750.01000דובינסקי אירינה447

0277518900.00200רובין אד448

0295245010.00200רובין הדר449

2.255%   10,4881062,70925,6321.001.00116,172,000₪מגורים תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור0335951660.0050041A7,0161טמיר אורן450

0.949%     8,81386000.931.0048,912,150₪מגורים ד'37,828,8003.22%1B3,0601 000.90₪סה"כ451

233מבנה0.167-קלימן אברהם452369341233233

0.16700-קלימן שמעון (שיה)453

0.10000-יעקבזון הרצל פבוש הלל454

0.04200-מקלב אברהם455

0.09700-מקלב שמואל456

0.02800-קליימן שרה איטה457

8027370.02500יעקבזון הרצל פובוס הלל458

8027370.04200יעקבזון הרצל פובוש הלל459

573301440.16700יעקבזון שלי ולרו460

0260405350.08300צוקר דוד מרדכי461

0260405430.08300מירן גיל משה462

209,7000.02% ₪            000.90סה"כ463

8,256חקלאי0080273930.250ליבל תלמה46436934298,3858,256

515910710.25000יעקבזון רפי465

0252780520.25000ליבל אורלי466

0114608880.25000ליבל דורי467

7,430,4000.63% ₪            000.90סה"כ468

3,780חקלאי0.213-חלקה מס' 44 בגוש 3693מ בע"מ46936934456,6513,780

7122400.13900קליימן פייגה טפרינדה470

55874980.13900קליימן מירה קרן471

0078739380.20800קליימן רוד דוד472

0526374280.07700נוה טליה רחל473
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טבלאות הקצאה ולוחות איזון - תמ"ל/3003 - מתחם איחוד וחלוקה א' 
טיוטה בלבד ללא איזון מושלם מבוססת על נתונים גולמיים אשר יושלמו לאחר מדידה סופית

אין להסתמך על הלוח בשלב זה לביצוע עסקה

חלקהגושמס"ד

שטח 
החלקה 
הרשום 
(במ"ר)

שטח החלקה 
הכלול 

בחלוקה 
החדשה 
(במ"ר)

מצב יוצאמצב נכנסנתוני המקרקעין

שווי יחסי כולל שווי כולל

0518173020.07700הורביץ שמואל474

0503127430.07700ברקאי לאה475

0078739380.06900קלימן רון דוד476

47700

0.953%     8,61784000.951.0049,116,900₪מגורים ד'3,402,0000.29%3B2,9921 000.90₪סה"כ478

10,000חקלאי בקרבה לבית עלמין55438540.027קרביס מנשה47936934593,35010,000

52222170.04300קרביס שמואל480

55660730.04300קרביס פרדי481

065598860.02700קרביס מיכי482

65598850.02700סגל ריקה483

72871910.02700קרביס יצחק484

72871920.02700קרביס רגינה485

67398270.02100מור אברהם486

7293260.01100פרידנרייך יוסף487

68730930.01600רוזנצוויג מני488

0220232120.01600רוזנצוויג יפעת489

0224071000.02100קרביס יהודה490

5121663230.66800אגסים בניה והשקעות בע"מ491

0541936510.02700קרביס עדי492

0.806%     6,92167001.001.0041,526,000₪מגורים ד'9,000,0000.77%8B2,4031 000.90₪סה"כ493

0.435%     5,24251000.951.0022,409,550₪דיור בר השגה/להשכרה5025301.22%0.279006B1,8201לרר משה49436934951,42651,426

49510B2,7641'0.881%     7,96177000.951.0045,377,700₪מגורים ד

1.026%     8,81386001.001.0052,878,000₪מגורים ד'1560692.15%0.491009B3,0601לרר מיכאל496

49711B1,4851'0.473%     4,27742000.951.0024,378,900₪מגורים ד

4984B2,12610.495%     6,12360000.931.0025,486,988₪דיור בר השגה/להשכרה

1.026%     8,81386001.001.0052,878,000₪מגורים ד'4238341.01%0.2305B3,0601פולני מיוחס יורםסה"כ499

51,426,0004.38% 51,4261.00₪חקלאי500

1.003%     8,61784001.001.0051,702,000₪מגורים ד'29,19312B2,9921חקלאי0224985470.167גרוס דורית50136935029,19329,193

1.015%     8,71585001.001.0052,290,000₪מגורים ד'0050686060.5000013B3,0261גרוס עודד502

0242094390.16700גרוס יואב503

0.610%     5,24251001.001.0031,452,000₪מגורים ד'0273283500.1670022B1,8201גרוס קרן504

29,193,0002.49% 001₪סה"כ505

9,267חקלאי52096970.500הימן אלי5063693519,2679,267

515445340.50000הימן נעם507

0.924%     7,93277001.001.0047,592,000₪מגורים ד'9,267,0000.79%23B2,7541 001₪סה"כ508

0.701%     8,02978001.001.0036,130,500₪דיור בר השגה/להשכרה29,193,0002.49%24B2,7881 29,1931₪חקלאי0015650011.000לרר עפרה50936935229,19329,193

51020B1,90410.479%     5,48453001.001.0024,678,000₪דיור בר השגה/להשכרה

51121B3,0261'1.015%     8,71585001.001.0052,290,000₪מגורים ד

51214B1,82010.458%     5,24251001.001.0023,589,000₪דיור בר השגה/להשכרה

29,193חקלאי4238340.230פולני מיוחס יורם51336935329,19329,193

5025300.22200לרר משה514

1560690.39000לרר מיכאל515

2127710.15900פיילר אליעזר516

29,193,0002.49% 001₪סה"כ517

500מבנה4238340.125פולני מיוחס יורם518369354500500

2127710.03100פיילר אליעזר519

01565010.19700גרוס צפורה520

01565000.19700רשו עפרה521

5025300.14100לרר משה522

1560690.24700לרר מיכאל523

1554470.06300הימן מרים524

450,0000.04% 000.90₪סה"כ525

52641B10,62312.661%   10,4881064,65732,5581.001.00137,123,400₪מגורים תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור

26,655חקלאי0543466630.038ביטון ברוך52736935826,65526,655

0135411490.03800הייטנר חיים528

79553560.03800מלכה מאיר529

69650490.03800בן שטרית דניאל530

07924640.01900בדש אסתר531

09997250.01900בדש רפאל532

65045380.03800קיבלביץ גדעון533

30294360.03800קיבלביץ שרונה534

9679480.01900כספי אברהם535

9460740.01900כספי טליה (שושנה)536

0098415290.00900אוחיון חנה537

0230736530.01900בן חיון מאיר538
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טבלאות הקצאה ולוחות איזון - תמ"ל/3003 - מתחם איחוד וחלוקה א' 
טיוטה בלבד ללא איזון מושלם מבוססת על נתונים גולמיים אשר יושלמו לאחר מדידה סופית

אין להסתמך על הלוח בשלב זה לביצוע עסקה

חלקהגושמס"ד

שטח 
החלקה 
הרשום 
(במ"ר)

שטח החלקה 
הכלול 

בחלוקה 
החדשה 
(במ"ר)

מצב יוצאמצב נכנסנתוני המקרקעין

שווי יחסי כולל שווי כולל

68275630.03800רביבו סלומון539

0644713520.03800=חזות שלמה540

0644713780.03800חזות יוסף541

0120522130.01900מוסקונה שרה542

535087430.00900מעלם יששכר543

058367310.00900מעלם אריאלה544

0787348110.01900אילוז מאיר545

0984152-90.00900אוחיון חנה (אנית)546

0163111930.07500פרהם נאסר547

658008800.01900אלמוסנינו מיכאל548

295459360.01900צימרמן דורית549

300703950.01900גור רוחמה550

50374860.01900גור עזרא551

51-14776890.10000פ.ר.ר. חברה למקרקעין בע"מ552

67727770.03800בן מנחם דוד553

0415770080.03800אהרוני סמדר554

0120522130.01900מוסקונה שרה555

0515781690.03800אבידר שמואל556

0256209070.03800רינגל אלדד557

0580713900.01900אטיאס מסוד אושר558

0565102170.01900ללום צופיה559

0.628%     5,67955000.951.0032,370,300₪מגורים ד'0222203210.0190015A1,9721דהן שלומי560

0.896%     8,09679000.951.0046,147,200₪מגורים ד'0644872420.019002B2,8111דהן יחיה561

0.667%     5,73156001.001.0034,386,000₪מגורים ד'23,989,5002.04%17A1,9901 000.90₪סה"כ562

11,609חקלאי0696773590.086בוכניק ויטוריו56336935911,60911,609

0026479980.04300חביב ישראל564

0418811370.04300חביב דינה565

0697994190.02200שטרית מכלןף566

0571465810.02200שטרית יהודית567

52098840.02200גולדגמר אשר568

54951020.02200גולדגמר רות569

0546838590.02200דגמי שלמה570

0560138320.02200תמרי סמדר571

550491180.02200פיטרמן מוטי572

554282210.02200פיטרמן שולמית573

0300111830.08600גבלי קונלי מרים574

552830890.03500סיליניקוב צפורה575

540145270.03500סיליניקוב אריה576

52124640.03500דימון דורית577

51331100.03500דימון מיכאל578

0574888270.04300סהר ראובן579

0220812770.04300סהר שולמית580

0.30100ד.AA5082528גואטה מינו581

0239664500.02200גד שרמי איריס582

0228136120.02200שרמי יריב583

10,448,1000.89% 000.90₪סה"כ584

206חקלאי5240590.075גיל (גולוברודה) אהרון585369367390206

98דרך סלולה5240600.075גולוברודה דוד58698

86דרך סלולה42038410.038כהן שלמה58786

0613230360.01300פרץ מרי588

58900

59000

185,4000.02% 000.9₪סה"כ591

59218B3,0261'1.015%     8,71585001.001.0052,290,000₪מגורים ד

11,609חקלאי98161490.500יעקבזון רם59336936011,60911,609

8188860.25000יעקבזון רות594

0246298670.12500יעקבזון סתו שיריאן595

0288437120.12500יעקבזון אליעזר596

0.953%     8,61784000.951.0049,116,900₪מגורים ד'11,609,0000.99%7B2,9921 001₪סה"כ597

41,265חקלאי5104112675013761.000רורברג קבלנות והשקעות (1963) בע"מ59836936545,57141,265

5991,3335E+061,33325דרך סלולהB10,21613.143%   20,9762123,35711,9341.001.00161,958,600₪מגורים תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור

0.43%     5,24251000.951.0022,409,550₪דיור בר השגה/להשכרה2,9735C1,8201דרך סלולה6002,973

41,265,0003.51% 001₪סה"כ601

0546831560.013פוגל יצחק60236936914,84313,765
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שווי יחסי כולל שווי כולל

0549506700.013פוגל רונית603

0342815840.017גרשון יעקב604

0506499040.025גרשון יהודה605

0063005030.051שכטר יהושע606

0288953650.076ורטהיים אגרניוניק טלי בלה607

2030916570.025שלח איילה608

3107852820.013קצ'רובסקי יאנה609

3109270410.013קצ'רובסקי אדוארד610

3034263320.013רביבנוביץ רומן611

3068591900.013רביבנוביץ לריסה612

0385847510.025גבאי אלעד613

0230341010.025כהן שלום חיים614

0296262070.017פרנקל דברה ניקול615

0094557590.025תבור יואל616

0037994750.025ניצן צבי617

0608636440.013בהט זאב618

0646695260.013רוט אילונה619

0386108120.013רבינוביץ סיגלית620

3034263730.013רבינוביץ תמיר621

0171043240.013פולצ'ק שלמה622

0171043320.013פולצ'ק סוזן ציפורה623

0542994410.017דורון אילנה624

0698892020.008פישר גיזה625

0603976350.008פישר זיגמנוד זלמן626

0222677930.025אהרונוביץ יצחק627

0528875020.025טל אתי628

0549716010.025בן דוד יוסף629

0236586280.025צברי עמנואל630

0304383030.025קלה פנחס ישראל631

01112641320.025גפן מרבי משה632

0144290620.025לויאשוילי גבי633

0015692500.025קהלני אביגדור634

0392233590.013אשר סיון635

0616668970.013אשר כברי יעקב636

0121010510.051בצלאל אפרים637

0394018070.025פרקש עמית638

5130263510.025אופק יצקן שירותי ניהול ושיווק בע"מ639

0255121790.025לימור רם640

0543272340.025דותן זידנשטט רפאל641

0586210610.025דותן זידנשטט איילה642

3039863500.025וייסמן ילנה643

3037262770.025וייסמן מיכאל644

3064198960.008קונדיל יאן645

0229007810.013גינגיס ערן646

0575005890.013ביטרמן ברכה647

5145334700.015א.ב.ברזיל ישראל נדל"ן בע"מ648

12,388,5001.05% 13,7650.9₪חקלאי649

0256759680.132לוי יגאל יהושוע6503693712,8511,495

0530384770.132אדלר יעקב651

0251994230.066כהן שרון 652

0177449470.066כהן ענת653

0.066בן ישיש ארז654

0.066בן ישי קינדלר רויטל655

0.175ברושי רן656

0.132אהרון עדה657

0.039כהן חנניה658

0.039כהן מילי 659

5145334700.088א.ב.ברזיל ישראל נדל"ן בע"מ660

1.140%     9,79295001.001.0058,752,000₪מגורים ד'1,345,5000.11%16B3,4001 1,4950.9₪חקלאי661

0561131520.015סולומון בצלאל אילן66236937312,85012,262

0567566120.015סולומון משה663

0252727580.039לאלזאריאן ירון664

0520251030.088מרום אלכסנדר665

0257791330.019אשכנזי צח666

0585008280.058טל הדר667

0001479340.029קבלי יצחק668

0518052160.015קבלי לאה669

תכנית תמל/ 3003 15/09/2019 17:28:41 נספח טבלאות איזון והקצאה טיוטת לוח איזון מתחם א'  15.9.19

15.9.19  'א םחתמ ןוזיא חול תטויט האצקהו ןוזיא תואלבט חפסנ 17:28:41 15/09/2019 3003 /למת תינכת



סופיארעי

משלםמקבל
מס' 

מגרש 
התמורה

שטח 
המגרש 

המוקצה  
במ"ר

חלקים 
במגרש

ייעוד המגרש המוקצה
זכויות בנייה

מגורים
מס' יח"ד 

במגרש
זכויות בנייה

מסחר
זכויות בנייה

תעסוקה
מקדם 
מיקום

מקדם 
הגדלת/
הקטנת 

מושע

מס' החלקה 
המוקצה

תשלומי איזון

שווי יחסי שם הבעלים הרשום
מס' זיהוי  של 

בעל הנכס
שם החוכר 

הרשום

מס' 
זיהוי 
חוכר

שעבודים או 
זכויות הרשומים 

על החלקה

החלק 
בבעלות

יעוד 
החלקה

השטח 
בייעוד זה

שווי בש"ח
חלק 
יחסי

מקדם מושע

טבלאות הקצאה ולוחות איזון - תמ"ל/3003 - מתחם איחוד וחלוקה א' 
טיוטה בלבד ללא איזון מושלם מבוססת על נתונים גולמיים אשר יושלמו לאחר מדידה סופית

אין להסתמך על הלוח בשלב זה לביצוע עסקה

חלקהגושמס"ד

שטח 
החלקה 
הרשום 
(במ"ר)

שטח החלקה 
הכלול 

בחלוקה 
החדשה 
(במ"ר)

מצב יוצאמצב נכנסנתוני המקרקעין

שווי יחסי כולל שווי כולל

0572439250.007לוינזון יהודה670

0592023820.007לוינזון דבורה671

0237843330.010הורביץ אוסנת672

0515493920.292לוי עמרם673

0286869130.292כהן פרירא לימור674

0559517430.015יוספי עמוס675

0588422950.015יוספי מירה676

0577180900.015לוטן יואל677

0572563800.015לוטן מרים678

0519386030.015דאר הדר679

0532970990.015דאר שרה680

0327618840.015בן עזרא יעקב681

0361989920.015בו עזרא לילך682

0120242380.029אסרף מאיר683

0294494930.029אסרף סיגלית684

0048400960.029פלח יפה685

0676952620.029סוויסה אלברט686

0676952880.058סוויסה דוד687

3077021590.033פנוב מרק688

0403039840.015כוכבי אביחי689

0402915100.015כוכבי מיכל זוהרה690

0237470170.029כוכבי שי691

0666880370.029שפירן ניר692

0284376710.010רחמני רמי693

299793090.010גילר רבקה אביגיל694

3245125570.010גילר איתן695

0081918430.029גרנביץ יגאל696

3117368700.008צ'אוסקי בוריס697

3043543430.008צ'אוסקי דיאנה698

0582840010.019ימין דורון699

0223427370.019ימין נורית700

0383118410.032יוסף אפינגר701

5145334700.001א.ב.ברזיל ישראל נדל"ן בע"מ702

286371300.012גרוס גיא703

0317931770.012קליפר גרוס אורית אסתר704

0699880790.012רויטמן משה705

0122025110.012רויטמן עמליה706

0290318870.009מזעקי איתמר707

0272401340.009מזעקי מוזס דליה708

0382787010.009ביטול אליהו709

0329615830.009מוזס ביטון שרון רות710

11,035,8000.94% 12,2620.9₪חקלאי711

19,0000.00% 191.0₪חקלאי71236931919

2,873,0000.24% 2,8731.0₪חקלאי71336936,3352,873

41,0000.00% 411.0₪חקלאי714369374241

18,401חקלאי0.250ד.611228רג'ד מוריס7153692318,40118,401

0.25000ד.444091פינגולד בנימין716

0.25000ז.נ.050565זיטמן שלמה717

0.06300ז צרפתית.00154D572179ספירו דוד פיליפ718

0.06300ז צרפתית.050495304808ספירו מרק דניאל719

424257100.08300פינגנבוים חיים720

0.02100תושב צרפתשפירו דוד פיליפ721

1.015%     8,71585001.001.0052,290,000₪מגורים ד'0.0210015B3,0261תושב צרפתשפירו דניאל מרק722

1.911%     006,32938,5041.001.0098,473,600₪מסחר ותעסוקה16,560,9001.41%61B11,7211 001₪סה"כ723

8,754חקלאי72639330.025שבירו יעקב7243692550,0738,754

516144020.02500שבירו יוכבד725

037599420.04000שלום גוליאן726

179102820.04000זכריה חיים727

0119706700.01000חנסב יורם728

0119706700.03000חנסב יורם729

0.02500ד.2867200מלכאן דאוד730

0.02500ד.8296600מלכאן אליהו731

0402986890.08000זכריה קלימי רפאל732

0.70000עמותה 580079721חברה קדישה רחובות733

7,878,6000.67% 000.9₪סה"כ734

15,036חקלאי5110380280.220מודיסופט בע"מ73536921322,69115,036

0429463270.04400ארבלי איטה736

0000029560.04400ארבלי פסח737

0548545830.02200אקנין יונתן738
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0295099400.02200אקנין איתי739

5123495800.22000אבקורון השקעות בע"מ740

0542949470.02200נדיב שלום741

0587738390.02200נידב יעל742

5128593800.13200פנדום בע"מ743

3218344260.01500ויינר אלכסנדר744

3218605200.01500ויינר ולריה745

0538860240.22000עזורי יוסף746

13,532,4001.15% 000.9₪סה"כ747

16,274חקלאי535604880.500עדיני בעז74836921422,87416,274

543769420.50000עדיני יעל749

16,274,0001.39% 001₪סה"כ750

1,4761חקלאי0.139-בלוך מוני7513692151,4761,476

0.13900-רבינוביץ מיכאל752

51-12047600.44400נכסי עמיגב בע"מ753

0359279950.06900שדה אהובית אהובה754

0377270390.06900ברוך נירית755
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שווי יחסי כולל שווי כולל

2.383%   20,461199001.001.00122,766,000₪מגורים ד' - בנספח בינוי בניה מגדלית2007104730.069002C7,1041סרוסי רן מרדכי756

0.484%     004,6893,2611.001.0024,951,900₪מסחר ותעסוקה0558689470.0690060B8,6831סרוסי טליה757

0.580%     5,24151000.951.0029,873,700₪מגורים ד'1,328,4000.11%11C1,8201 000.9₪סה"כ758

45,1000.00% 451₪חקלאי1.000משכתנא51-1204760נכסי עמיגב בע"מ75936921037,45945

1.03%     8,81386001.001.0052,878,000₪מגורים ד'11,572,0000.99%4C3,0601 11,5721₪חקלאי1.000משכתנא51-1204760נכסי עמיגב בע"מ76036921273,49111,572

47,964חקלאי0358853340.037להר אסף76136921647,96447,964

403298490.03700להר רן762

0664753770.03700להר מיכל763

0329101760.11100רבינוביץ מאיה764

0244121080.05600רבינוביץ אייל765

0294743130.05600רבינוביץ גלית766

51031480.08300ליבסקינד איריס יפה767

0539532120.05200וינריב עמיר דב768

554479650.05200וינריב ניצה טוני769

0013141110.01500אייזקס מרגלית770

0.00800ד.C431549לוין עדנה771

0.00800ד.E152497אייזקס דיאנה772

3100650570.00800גולדשמידט שרון773

0.00800ד.H479095אייזקס דן774

57375900.08300בן חמו מאיר775

04342490.00800מסה מיכאל776

0535495800.02800אייזקס יצחק777

0542008780.02800אייזקס משה778

0567779800.02800אייזקס רון779

0228705210.02800אייזקס אריאל780

414026600.02100אלישע אלישע781

565458090.04700פרימור סמדר782

578057490.04700נובוגרוצקי יעל783

0227955610.04700סגל רונית784

0249321960.04700גבר שי785

1.17%     11,186109000.901.0060,404,400₪מגורים ד'633208730.005003C3,8841פרץ דינה786

1.03%     8,81386001.001.0052,878,000₪מגורים ד'697899310.005008C3,0601פרץ גבריאל787

1.140%     9,79295001.001.0058,752,000₪מגורים ד'0401289440.0100017B3,4001צרנוברוב טל788

0.62%     5,91057000.901.0031,914,000₪מגורים ד'43,167,6003.68%2D2,0521 000.9₪סה"כ789

2.237%   9,000903,36927,9781.001.00115,234,200₪תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור25,0000.9########1.92%41C8,2381חקלאי0.515חלקה 17 בגוש 3692 בע"מ79036921748,57848,578

1.153%     13,196128001.001.0059,382,000₪דיור בר השגה/להשכרה5D4,5821קרן קיימת לישראל79136921748,57848,578

792003E1,20510.303%     3,46934001.001.0015,610,500₪דיור בר השגה/להשכרה

0.428%     4,89648001.001.0022,032,000₪דיור בר השגה/להשכרה23,5780.9########1.81%5E1,7001חקלאי7930.485

43,720,200 ₪סה"כ794

18,464חקלאי3067240.027קצין אליהו79536922218,46418,464

3067230.02700קצין מאיר796

2861640.02700שכטר אלכסנדר797

00332080.02700שכטר ציפורה798

2992040.03200אלמוזלינו אליהו799

50708680.01100אלמוזלינו חיים800

52597870.01100אלמוזלינו אברהם801

2047460.04100פלורנטין משה802

04398740.01400גלישינסקי רינה803

04152830.01400גלישינסקי יצחק804

9479070.05400דויטש יעקב805

2153090.02000טייבלום מרגלית806

7525910.02000טייבלום אילן807

5329080.06800וייס רבקה808

07938430.01300בלומנטל אורי809
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טבלאות הקצאה ולוחות איזון - תמ"ל/3003 - מתחם איחוד וחלוקה א' 
טיוטה בלבד ללא איזון מושלם מבוססת על נתונים גולמיים אשר יושלמו לאחר מדידה סופית

אין להסתמך על הלוח בשלב זה לביצוע עסקה

חלקהגושמס"ד

שטח 
החלקה 
הרשום 
(במ"ר)

שטח החלקה 
הכלול 

בחלוקה 
החדשה 
(במ"ר)

מצב יוצאמצב נכנסנתוני המקרקעין

שווי יחסי כולל שווי כולל

7867570.01300בלומנטל רינה810

7867560.05400עוזיאל ברוך811

8296960.05400עוזיאל נילי812

5329080.06800ויס רבקה813

20352020.05400רוזן יעקב814

0078675670.02700עוזיאל ברוך815

0082969640.02700עוזיאל נילי816

0584490000.01400בכר אבי817

0583428170.01400בכר רוחמה818

0577024410.02700גור יהודה819

0041528310.02700גילון (גלישינסקי) יצחק820

0043987490.02700גילון (גלישינסקי) רינה821

0565431010.13500לנצביצקי יהודית822

1.29%     11,046107001.001.0066,276,000₪מגורים ד'0385900970.054006C3,8361חגואל יונית823

0.257%     905104083,2631.001.0013,261,700₪תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור16,617,6001.41%46D1,5101 000.9₪סה"כ824

47,289חקלאי9297100.175קלש יהושע82536922547,28947,289

1069370.40000קלש שלמה826

0.836%     1,810201,67713,4151.001.0043,056,500₪תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור9297100.0750042D6,2111קלש יהושע827

0.355%     3,38733000.901.0018,289,800₪מגורים ד'1069370.100001D1,1761קלש שלמה828

1.166%     10,01697001.001.0060,096,000₪מגורים ד'9297100.250003D3,4781קלש יהושע829

1.162%     1,810202,55120,4121.001.0059,846,800₪תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור47,289,0004.03%43D9,4501 001₪סה"כ830

0.894%     10,240160001.001.0046,080,000₪דיור מוגן204,0000.02%90C4,6001 2041₪חקלאי9297101.000קלש יהושע831369226204204

0424530.114וייס יהודה 832369233250222

8917200.114וייס חיה 833

01700360.076ולנדר עדה834

0.244מקרקעין ופיננסים בע"מ835

6519110.147כהן ישראל יצחק836

0050651150.305ארז הניה837

199,8000.02% 2220.9₪חקלאי838

839

7,741חקלאי06519140.188כהן דן84036923419,9057,741

47424550.03800משיח אורי841

01301160.03800משיח גילה842

64607610.03800שילדקרוט מרון843

64432120.02100ריבא מאיר844

64432130.02100ריבא דניאל845

05013470.02500כוחלני חיים846

07634530.01900שילדקרוט חוה847

64607600.01900שילדקרוט חיים848

06451270.01900הלפרין יגאל849

54327860.01300גואטה יוסף850

56360590.01300גואטה אשר851

60834030.01300אייל יוסף852

63728640.01300אייל לאה853

10225450.02500שרעבי נסים854

64797720.05000עטייה פרץ855

64852710.05600עטייה אליהו856

52890960.01900עזרקבי ציון857

65010770.08800אמיתי יצחק858

0627574550.03800שיש רחל859

0528909690.01900עורקבי ציון860

0280529830.00900הלפרין רון861

0335564650.00900הלפרין תמר862

0222500540.06300כהן בועז863

0146851010.06300כהן גלעד864

0134983570.06300כהן נדב865

05013470.02500כוחלני חיים866

0.659%     5,65655001.001.0033,936,000₪מגורים ד'6,966,9000.59%2E1,9641 000.9₪סה"כ867

15,499חקלאי222945240.065כהן ניר86836923515,49915,499

242076230.06500פרנקו (כהן) יעל869

250225260.06500כהן עוז870

0549977470.08100מימון רפאל871

0547140760.16100כחלון דוד872

0584950520.16100טרבלסי משה873

0522719540.16100מזרחי משה874

0325548420.08100מימון שני875

5138178170.16100פרשקובסקי השקעות ובנין בע"מ876
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טבלאות הקצאה ולוחות איזון - תמ"ל/3003 - מתחם איחוד וחלוקה א' 
טיוטה בלבד ללא איזון מושלם מבוססת על נתונים גולמיים אשר יושלמו לאחר מדידה סופית
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חלקהגושמס"ד

שטח 
החלקה 
הרשום 
(במ"ר)

שטח החלקה 
הכלול 

בחלוקה 
החדשה 
(במ"ר)

מצב יוצאמצב נכנסנתוני המקרקעין

שווי יחסי כולל שווי כולל

1.367%     10,4881061926,8521.001.0070,422,000₪תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור13,949,1001.19%40C5,5691 000.9₪סה"כ877

15,500חקלאי0424530.375וייס יהודה87836923615,50015,500

8917200.37500וייס חיה879

0.684%     001,83614,6881.001.0035,251,200₪מסחר ותעסוקה01700360.2500065D4,8001ולדנר עדה880

0.762%     6,88867000.951.0039,261,600₪מגורים ד'13,950,0001.19%12C2,3921 000.9₪סה"כ881

10,000חקלאי0138877240.083אדל אלן88236923910,00010,000

0158672370.08300שטרן הרולד פיליפ883

0156472900.08300מינקין לארן ליאורה884

3037068810.08300רושל לוי בילה885

0153153360.08300נוריק אבריל886

0.04200ד.1251344E צ'ו לנג ווי887

0.08300ד.L01766765גולדמן דבורה אנה888

0.37500ביתא ביתם אינק (חברה זרה רשומה באי נוויס) 889

0154501170.08300סטנגל גלן משה890

0.842%     6,88867001.051.0043,394,400₪מגורים ד'9,000,0000.77%1E2,3921 000.9₪סה"כ891

10,000חקלאי0322482390.042שטיינר תמר89236924010,00010,000

08054320.02100ישראלי איתן893

08111810.02100ישראלי יוספה894

523466550.02100ביקובסקי ישראל895

54061160.02100ביקובסקי אילנה896

565149040.02100ויגוייזיר חיים897

0681437750.02100ויגוייזיר הרצליה898

0520125720.04200אברך דב899

226809380.02100חלפון יוסף900

25077840.02100גיל שלמה ששון901

57722050.02100ישראלי ורד902

57789380.02100ישראלי ערן903

222885000.02100אפריים רונן אהרון904

27788930.02100אפריים איבט מירב905

0.04200ד.G826217בוברו אלק ריצ'רד906

693583310.04200יורם ברעם907

266923840.04200ברעם דיאנה ביאטריס פאולינה908

0003201430.02100כהן זהבה (ג'ויה)909

0010375140.02100כהן יהודה910

224664940.01000באבאני סוזן911

573530540.01000באבאני שלום912

555358350.01000אליהו גדעון913

0561969910.01000אליהו אירית914

0548928310.04200ליפשיץ חנה915

414410980.02100גל גבריאל916

704754540.02100גל הילדה917

433415360.04200זוליכה עדנה918

425531490.04200זוליכה אשר919

0.12500ביתא ביתם אינק (חברה זרה רשומה באי נוויס) 920

5121956370.04200לינטל אביטל בע"מ921

0556123780.04200וידר אליעזר מרדכי יעקב922

0230831400.04200ברק טל923

0518160620.02100יזי עוזי924

0042863080.01000יהב שלום925

0518702360.01000יהב דליה926

0.913%     8,25682000.951.0047,059,200₪מגורים ד' - בנספח בינוי בניה מגדלית9,000,0000.77%11E1,9201 000.9₪סה"כ927

10,000חקלאי60341040.021פינטו רפאל92836924110,00010,000

64667080.02100פינטו ויויאן929

223213270.04200כלימי אילן930

010836370.04200לוי ברלוביץ רות דוריס931

54508250.02100לוי גיא יהונתן932

3036097390.02100לוי סוזן אן933

0144023740.04200גולדין יהודה934

51635940.02100אלמוג רחל935

694469530.02100אלמוג יוסף936

01211980.02100חלפון רפאל937

42157470.02100חלפון אסתר אינס938

58697460.04200טנא תומר939

411275640.02100פז גדליהו940

63673050.02100פז פרידה941

694563820.08300מזלומיאן אליאס עזים942

529258230.02100לוי אסתר943

01224430.02100לוי יוסף944

050702250.02100עסטה זכריה945

030308250.02100עסטה נעמה946
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חלקהגושמס"ד

שטח 
החלקה 
הרשום 
(במ"ר)

שטח החלקה 
הכלול 

בחלוקה 
החדשה 
(במ"ר)

מצב יוצאמצב נכנסנתוני המקרקעין

שווי יחסי כולל שווי כולל

0175911650.02100מילינר סטנלי ברנרד947

0169820500.02100מילינר בריאן ג'ופרי948

0693583490.04200ברעם דני949

0578258200.04200גלעד אברי950

114334550.02100ריינה אנטוניו אינייהו951

114334630.02100ריינה דיאנה נורמה952

032873640.02100יצחקי שמעון953

022951760.02100יצחקי טל954

583450670.02100מאור דניאל955

20130800.02100מאור רגינה956

0175834770.02100פרנקו רוברטו957

0156737590.02100פרנקט ליאן958

0284975430.04200לוי נועם959

0294277210.02100לוי אבשלום960

0250248370.02100צרפתי רוני961

0321618040.04200אחאב בן דוד962

0.260%     2,35023000.951.0013,395,000₪מגורים ד'5152749590.042008E8161צמיר-חברת עורכי דין963

0.344%     3,11030000.951.0017,727,000₪מגורים ד'9,000,0000.77%6E1,0801 000.9₪סה"כ964
12,542חקלאי564449040.032משה בנימין96536924212,54212,542
0172841590.01600זוסמנובסקי אלכס966

3073150360.01600זוסמנובסקי אלכנסדרה967

0306658710.01600קרן ישראל968

0515750330.01600קרן בלהה969
122171390.03200ינאי ז'אן-פול970
0471909390.01600בכור דוד971

0039399560.01600בכור סוניה972
0225793610.01600ורצברגר צבי-אריה973
281380970.01600ורצברגר ברכה974

0253234860.01600פיש פדר אבי975

0330738340.01600פיש פדר יונית976

572463650.01600כהן יוסף977

96728330.03200גיל אבירם978

0500312020.01600כהן אלי979

0521748440.01600כהן מזל980
571491630.01600סין הרשקו ענת981
546954400.01600סין הרשקו עזרא982
244445150.03200מור אסף983

0221879340.01600שפר אמיר984

0240215450.01600שפר יואב985

0437455460.03200שוסטר בילט שרה986

0252351100.00800דוקרקר יאיר987

03230975900.00800דוקרקר אורנה988

3144354390.01600פיינגולד אלכנסדר989
5113456210.34800י.ר. אחים עזרא חברה לבנין בע"מ990
5134123530.17400אדני יגאל בע"מ991

5113456210.01100י.ר. אחים עזרא חברה לבנין בע"מ992

0.631%     1,810201,1299,0281.001.0032,529,200₪תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור5134123530.0050044D4,1801אדני יגאל בע"מ993
0.630%     001,69013,5191.001.0032,446,100₪מסחר ותעסוקה11,287,8000.96%61D4,4181 000.9₪סה"כ994

10,000חקלאי5113456210.667י.ר. אחים עזרא חברה לבנין בע"מ99536924310,00010,000

5134123530.33300אדני יגאל בע"מ996

0.783%     002,10116,8061.001.0040,335,400₪מסחר ותעסוקה9,000,0000.77%64D5,4921 000.9₪סה"כ997

10,000חקלאי0683121560.042זלוציבר שאול99836924410,00010,000

52346550.02100ביקובסקי ישראל999

54061160.02100ביקובסקי אילנה1000

55587620.04200סופיוב יחיאל1001

170368150.02100אלמסי יוסף1002

566963620.04200סולומון אילן1003

22918170.04200סימנטוב חיים1004

243713380.04200סימנטוב צחי1005

278903830.04200סימנטוב גיא1006

0348532670.04200סימנטוב רועי1007

510500780.02100עזרא מזל1008

0014827770.16700בן נתן אברהם רמי1009

575069660.04200אפל עופר1010

170368150.02100אלמסי יוסף1011

506983070.02100מאושר צביה1012

300922580.02100מאושר ישראל1013

0678281940.04200בר אשר שמעון1014

059620010.04200יצחקי ארז1015

0.04200ר.נ.א.402414550אולמן רן1016

739792390.04200שמיאן אברהם1017

0240091850.04200בובליל שמואל שי1018
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טבלאות הקצאה ולוחות איזון - תמ"ל/3003 - מתחם איחוד וחלוקה א' 
טיוטה בלבד ללא איזון מושלם מבוססת על נתונים גולמיים אשר יושלמו לאחר מדידה סופית

אין להסתמך על הלוח בשלב זה לביצוע עסקה

חלקהגושמס"ד

שטח 
החלקה 
הרשום 
(במ"ר)

שטח החלקה 
הכלול 

בחלוקה 
החדשה 
(במ"ר)

מצב יוצאמצב נכנסנתוני המקרקעין

שווי יחסי כולל שווי כולל

0252284040.02100אלישע אסתר1019

0273260650.02100וולוך תמי1020

0510500780.02100עזרא מזל אילה1021

0042863080.02100יהב שלום1022

0518702360.02100יהב דליה1023

0574473360.04200רוזנר יוספה1024

1.023%     8,78185001.001.0052,686,000₪מגורים ד'9,000,0000.77%10E3,0491 000.9₪סה"כ1025

1026369234249490490.9₪ 44,1000.0038%

102736922,8312,53702,5370.9₪ 2,283,3000.1944%

10283692.5,1531,62601,6260.9₪ 1,463,4000.1246%

1029369428280280.9₪ 25,2000.0021%

1030369486190190.9₪ 17,1000.0015%

68חקלאי5119160250.345קלוד נחמיאס חברה לבניין בע"מ103136943739068

5106101650.65522דור-אל ש.הנדסה בניה והשקעות בע"מ103222

63,1800.01% 000.9₪סה"כ1033

34חקלאי5106101650.655דור-אל ש.הנדסה בניה והשקעות בע"מ103436943744834

5119160250.345014קלוד נחמיאס חברה לבניין בע"מ103514

31,8600.00% 000.9₪סה"כ1036

6,313חקלאי5120614250.478אביטל ארד נכסים והשקעות בע"מ10373699118,8466,313

?דרך סלולה 052469540.013כנען שמעון?1038

523750780.01300כנען ירדנה1039

0173066300.01300ספוז'ניקוב זיוה1040

0172316890.01300מיצברג ארקדי1041

0002442850.05300קלדס ברוך1042

71098650.05300עזאמי אילנה1043

0108108690.23100אברבוך משה דוד1044

0.02700ד.F644855וקסלר דוד1045

0547146210.01300פוקס נועם1046

0694175330.01300פוקס ריטה1047

0574122720.02700קיסר עותניאל1048

0240320130.02700קיסר רבקה1049

0040167540.01300המאירי מיכאל1050

0305696690.01300המאירי בלהה1051

0.833%     7,94977000.901.0042,924,600₪מגורים ד'5,681,7000.48%4D2,7601 000.9₪סה"כ1052

13,275חקלאי3214254230.333גלר אורן105336992213,27513,275

0.33300ד.C5J24TLXTגלר אלון1054

0455286500.33300גלר צפורה1055

1.194%     003,20425,6311.001.0061,514,900₪מסחר ותעסוקה11,947,5001.02%62D8,3761 000.9₪סה"כ1056

4,673חקלאי0694474310.125כהן ברוך10573699238,0984,673

0222710010.12500כהן שרה1058

0694474150.12500כהן יורם1059

0112903840.12500כהן לידה1060

0.06200ד.A36444472זאדה דיאנה יצחק1061

0.06200ד.152653839נאווי דוד ק.1062

0.12500ד.P062913711נאוי הושמאנד1063

0401397840.06200כספי אורי1064

0400091360.06200כספי דפנה1065

0565963720.12500מלעי יצחק1066

0.388%     3,32932001.001.0019,974,000₪מגורים ד'4,205,7000.36%13E1,1561 000.9₪סה"כ1067

2,073חקלאי0687562530.500הולינסקי רובין הנרייט אורית106836992413,7172,073

0דרך3361224110.500שרוב אלן ג'אק ג'וזף10690

0דרך סלולה 10700

1,865,7000.16% 000.9₪סה"כ1071

1,927,0000.16% 1,9271.0₪חקלאי1.000משכנתא51-1204760נכסי עמיגב בע"מ107236994413,2881,927

0.068פורר יעקב1073369946502209

0.137פורר יוסף1074

0.137פורר יהודה1075

0.068פורר מרדכי1076

0.106קושלביץ בנימין1077

0.303יוספסון יעקב1078

0.181משכנתא51-1204760נכסי עמיגב בע"מ1079

188,1000.02% 2090.9₪חקלאי1080

21,207חקלאי ודרך6897420/30.023מרקוביץ יוסף108136998943,07221,207

6766860/80.02300מרקוביץ סימונה1082

505036/40.02300בשארי דוד1083

0572758100.01400יעקב אבישי1084
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טבלאות הקצאה ולוחות איזון - תמ"ל/3003 - מתחם איחוד וחלוקה א' 
טיוטה בלבד ללא איזון מושלם מבוססת על נתונים גולמיים אשר יושלמו לאחר מדידה סופית

אין להסתמך על הלוח בשלב זה לביצוע עסקה

חלקהגושמס"ד

שטח 
החלקה 
הרשום 
(במ"ר)

שטח החלקה 
הכלול 

בחלוקה 
החדשה 
(במ"ר)

מצב יוצאמצב נכנסנתוני המקרקעין

שווי יחסי כולל שווי כולל

067768840.01400ליבנה עירית1085

0120844480.00600שפירא אהרון1086

0645946660.00600שפירא זהבה1087

689742030.00800מרקוביץ יוסף1088

676686080.00800מרקוביץ סימונה1089

422491850.01500דואני כרמלה1090

647532390.02300אקרמן אלכסנדר1091

452955400.02300אקרמן מרים1092

0301710370.02300מלצר מרדכי1093

507070000.02300מלצר טליה1094

053507570.02300מלצר אפרים1095

0074481520.01200קושטאי גיל1096

0550851380.01200שואבי סופי1097

71009920.01200סגמן סעידה1098

0052385710.01200מסעוד אהובה1099

0050703960.04600פינשטין בתיה1100

46845470.01200דרורי הרצל1101

16625750.01200דרורי מרגריטה1102

16625730.01200מולקונדוב בניה1103

4367740.01200מאמליה אבנר1104

46845450.01200מאמליה אמירה1105

580776290.01200איפרגן צביה1106

62618440.01200סימון צילה1107

277948740.00600טוכמן ירון1108

555050280.00300טוכמן דב1109

559132140.00300טוכמן דורית1110

50358480.01200ראובן צבי1111

0509402790.00600מזרחי עזריאל1112

0521481030.00600מזרחי יונה1113

055863370.00600פוקס אבנר1114

0577439400.00600פוקס רונית1115

0269156030.00600דין חיים1116

0507445490.00600דין דורית1117

0051460300.00600שכטר נתן1118

50349110.00600שכטר דינה1119

3045429540.00600טרחטנברג אנטולי1120

3045429620.00600צ'רניס מריה1121

0337642910.01200חיננזון דן1122

0237362340.01200מאירי ערן1123

239405700.01200חיננזון-מאירי תמר1124

0169407850.00600בריקר שמואל1125

0169407930.00600בריקר זינאידה1126

0167313660.00300ינאי רדיסלב1127

0169408010.00300ינאי אינה1128

0560047810.00300בולקובשטיין מרדכי1129

0169408190.00300בולקובשטיין נלה1130

0619533110.00600חלפון ויקטור1131

0047899540.00600חלפון מתנה1132

0699856120.00600שלומי ליאון1133

0563611160.00600שלומי חיותה1134

0482135160.02300נסים עזרא1135

0563636660.00600לבני ניר1136

0166257900.00600לבני תמרה1137

296948090.01200חנין יוסף1138

0050703960.01500פינשטיין בתיה1139

0050704040.01500פורר אברהם1140

0050704120.01500דואניס אסתר דינה1141

0050704120.10400דואניס (פורר) אסתר דינה1142

0294911560.01200חסין שחר1143

0248873410.00600חפץ (חפיף) רם1144

0274535050.00600בריל חפץ ענת1145

0370722200.00600גרגייר תומר זיו1146

0547703750.00600אבולעפיה עובדיה1147

0554892150.00600אבולעפיה ורדה1148

0340898880.00600בראון רותם1149

0228171750.00600שמואל פנחס1150

701409590.00600שמואל מאיר1151

0245668950.00600קידרון גבעון ליהיא1152

0143020610.00600גבעון און שילה1153
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טבלאות הקצאה ולוחות איזון - תמ"ל/3003 - מתחם איחוד וחלוקה א' 
טיוטה בלבד ללא איזון מושלם מבוססת על נתונים גולמיים אשר יושלמו לאחר מדידה סופית
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חלקהגושמס"ד

שטח 
החלקה 
הרשום 
(במ"ר)

שטח החלקה 
הכלול 

בחלוקה 
החדשה 
(במ"ר)

מצב יוצאמצב נכנסנתוני המקרקעין

שווי יחסי כולל שווי כולל

5130270030.01200עלמר נכסים ואחזקות בע"מ1154

0245668950.00500קידרון גבעון ליהיא1155

0143020610.00500גבעון און שילה1156

0245668950.01300קידרון גבעון ליהיא1157

0143020610.01300גבעון און שילה1158

0518513270.01200פריצל לאה1159

0166257660.00200גליקסברג דינה1160

0166257740.00200לוקמן נינה1161

0166257820.00200שפיטלר אליזבטה1162

0166257900.00200לבני תמרה1163

0166258080.00200מולקונדוב אנגלה1164

0216310490.00100דוריר ברקת1165

0329499430.00100ברורי יצחק1166

0386001020.00100דרורי אפרת1167

0565696500.02300דנון אילן1168

0577143390.02300לוריא נגה1169

1.03%     8,81386001.001.0052,878,000₪מגורים ד'0653617500.0230010C3,0601גבנדו סלבה1170

1.274%     10,967107001.001.0065,637,495₪מגורים ד'19,086,3001.62%7E3,8081 000.9₪סה"כ1171

5,287,0000.45% 5,2871.0₪חקלאי ודרך5025301.000לרר משהקרן קיימת לישראל1172369910624,6275,287

0.494%     5,65655001.001.0025,452,000₪דיור בר השגה/להשכרה179,0000.02%9E1,9641 1791.0₪חקלאי ודרך01565001.000לרר עפרהקרן קיימת לישראל1173369910724,846179

50,354חקלאי - מבנה2130080.500איזנברג ישי7041155תמרי עידו11743700950,35450,354

5E+0600נדר נתאי1175

5E+0600נדר עובד שמואל1176

82217000נדר נועם1177

2E+0600נדר אמיתי1178

05349126200מרכס אביב1179

03031929700קמחי כרמלה ראומה1180

2130080.50000איזנברג ישי7041163זלצמן נינה1181

5E+0600נדר נתאי1182

5E+0600נדר עובד שמואל1183

82217000נדר נועם1184

2E+0600נדר אמיתי1185

1.280%     003,43427,4701.001.0065,929,000₪מסחר ותעסוקה0534912620060D8,9771מרכס אביב1186

1.495%     1,810202,89228,7251.001.0077,005,500₪תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור0303192970041D10,7111קמחי כרמלה ראומה1187

1.574%     1,810203,65929,2751.001.0081,118,500₪תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור45,318,6003.86%45D13,5531 000.9₪סה"כ1188

118960E7,27911.706%     003,93137,9751.001.0087,876,500₪מסחר ותעסוקה

0.491%     002,3518,3601.001.0025,288,000₪מסחר ותעסוקה25,233,0002.15%62E4,3541 25,2331.0₪חקלאי5800797211.000חברה קדישא רחובות119037001025,23325,233

24,714חקלאי554862450.333ביסטריצר תמר119137001124,71424,714

0582396170.33300לביא מיכל1192

1.027%     002,79921,9521.001.0052,904,800₪מסחר ותעסוקה0287462790.3330061E5,1831איזנברג יעל1193

1.226%     003,29026,3191.001.0063,166,100₪מסחר ותעסוקה24,714,0002.10%63D86,0011 001.0₪סה"כ1194

348חקלאי0.500-סריף סיליה1195370024348348

0.50000-סגר יוחנן אנטוני1196

313,2000.03% 000.9₪סה"כ1197

9,818,0000.84% 9,8181.0₪חקלאי1.000-סגר יוחנן אנטוני11983700259,8189,818

352חקלאי0.500-לזר (אליעזר מנדל) אטלס1199370026352352

0.25000-פלישמן ראובן1200

0.25000-פלישמן צילה1201

0.913%     8,25682000.951.0047,059,200₪מגורים ד' - בנספח בינוי בניה מגדלית316,8000.03%16E2,0641 000.9₪סה"כ1202

0.673%     5,77756001.001.0034,662,000₪מגורים ד'7,650,0000.65%14E2,0061 7,6501.0₪חקלאי8221701.000נדר נועם12033700367,6507,650

0.388%     3,32932001.001.0019,974,000₪מגורים ד'24,768,0002.11%17E1,1561 24,7681.0₪חקלאי5600128251.000מ.ג.א.ב אינטרנשיונל אינווסטמנט בע"מ120437003724,76824,768

120515E1,9981'0.670%     5,75456001.001.0034,524,000₪מגורים ד

12061F3,5231'38.334%     10,14899000.901.0054,799,200₪מגורים ד

18,793חקלאי0.500-קוהל עמליה120737003823,74618,793

0.02800-פוסמן אברהם1208

0.04200-גרנר ליאון1209

0.04200-גרנר הרי1210

0.04200-גרנר מוריס1211

0.04200-שטיין דורותי (לבית גרנר)1212

0.08300-וניגר יוסף ליאון1213

0.08300-וניגר מריה1214

08282370.01400גרינבוים אסתר1215

08128580.01400שטין זהבה1216

08128590.01400קיהל יוסף1217

08282370.00500גרינבוים אסתר1218

08128580.00500שטין זהבה1219

08128590.00500קיהל יוסף1220

0507034870.05600גרמולין אפרת1221

07905800.02800פוסמן חיה1222

1.723%     10,4881062,4038,5431.001.0088,771,700₪תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור16,913,7001.44%40E6,4491 000.9₪סה"כ1223
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טבלאות הקצאה ולוחות איזון - תמ"ל/3003 - מתחם איחוד וחלוקה א' 
טיוטה בלבד ללא איזון מושלם מבוססת על נתונים גולמיים אשר יושלמו לאחר מדידה סופית

אין להסתמך על הלוח בשלב זה לביצוע עסקה

חלקהגושמס"ד

שטח 
החלקה 
הרשום 
(במ"ר)

שטח החלקה 
הכלול 

בחלוקה 
החדשה 
(במ"ר)

מצב יוצאמצב נכנסנתוני המקרקעין

שווי יחסי כולל שווי כולל

0.513%     4,40643001.001.0026,436,000₪מגורים ד'9,392,5000.80%18E1,5301 9,3931.0₪בית עלמין + חקלאי51002961.000נדר נתאי1224370035618,7859,393

0.842%     6,88867001.051.0043,394,400₪מגורים ד'4,662,0000.40%4E2,3921 4,6621.0₪חקלאי51002961.000נדר ניתאי122537003964,6624,662

13,635,0001.16% 13,6351.0₪חקלאי54082141.000נדר עובד שמואל1226370035713,63513,635

10,485חקלאי, מבנה7041141.000תמרי אהודה2202256נדר אמיתי1227370035810,48510,485

21300800איזנברג שי1228

05349126200מרכס אביב1229

1.617%     9,000902,7249,6851.001.0083,297,500₪תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור0303192970041E7,0441קמחי כרמלה ראומה1230

21.180%     003,5328,5001.001.0030,278,000₪מסחר ותעסוקה9,436,5000.80%60F4,2521 000.9₪סה"כ1231

12,440חקלאי03566640.314הכט יוסף1232370051815,36812,440

0חקלאי03566630.314פלד (הכט) נילי12330

52279370.37300הכט חנה1234

40.486%     003,26123,5961.001.0057,876,400₪מסחר ותעסוקה12,440,0001.06%43F6,0391 001.0₪סה"כ1235

13,076חקלאי5006040.125משולם יחיא יאשיהו1236370051914,16413,076

5006050.12500משולם יחיא יאיר1237

50268060.12500משולם יחיא עמוס1238

257571540.03100משולם יחיא רענן1239

332346830.03100משולם יחיא עינה1240

661356170.03100משולם יחיא שרה1241

000111450.03100משולם יחיא נגה1242

0051502060.05000ברזילי משה1243

0051502300.05000ברזילי חננאל1244

0051502630.05000ברזילי מאיר1245

0303079120.05000ברזילי ישראל1246

0534940430.05000ברזילי עזריקם1247

0513444970.05000ברזילי מיכאל1248

0051502480.05000ברזילי עמנואל1249

0051502710.05000ברזילי רפאל1250

0543222840.05000ברזילי גבריאל1251

0146899470.01700ברזלי שרון תמר1252

0692000200.01700ברזלי אורן1253

0.805%     10,240160000.901.0041,472,000₪דיור מוגן0146803000.0170090F4,3571ברזלי אלון1254

0.284%     001,3624,8411.001.0014,645,900₪מסחר ותעסוקה11,768,4001.00%63E2,5211 000.9₪סה"כ1255

11,055חקלאי5030210.167מקוב אהוד1256370057711,05511,055

9816520.33300מקוב עמיר1257

5030210.16700מקוב אהוד1258

5030200.33300מקוב ישראל1259

0.995%     1,810202,10516,8441.001.0051,283,600₪תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור11,055,0000.94%40D7,7981 001.0₪סה"כ1260

2,680,0000.23% 2,6801.0₪דרךעירית רחובות12613693756,2842,680

126271071

126343043

2,705,6000.23% 001.0₪סה"כ1264

281,0000.02% 2811.0₪חקלאי12653700580281281

0352לעדכן חלקות עם קבלת מדידה או להוציא מלוח איזון 1266352352

0325לעדכן חלקות עם קבלת מדידה או להוציא מלוח איזון 1267325325

0162לעדכן חלקות עם קבלת מדידה או להוציא מלוח איזון 1268281162

0226לעדכן חלקות עם קבלת מדידה או להוציא מלוח איזון 1269294226

00לעדכן חלקות עם קבלת מדידה או להוציא מלוח איזון 12700.00200.0020

1,667,0000.14% 1,6671.0₪דרך1.000עיריית רחובות1271369214,6561,667

3,709,0000.32% 3,7091.0₪חקלאי1.000עיריית רחובות1272369298,1743,709

2,225,0000.19% 2,2251.0₪חקלאי1.000עיריית רחובות12733692192,6362,225

127400

26,0000.00% 261.0₪חקלאי1.000עירית רחובות127536934377026

347,0000.03% 3471.0₪דרך1.000עירית רחובות1276369346347347

473,0000.04% 4731.0₪חקלאי1.000עירית רחובות12773693471,072473

3,552,0000.30% 3,5521.0₪דרך1.000עירית רחובות12783693636,4813,552

2,814חקלאי1.000עירית רחובות12793700127,5882,814

309דרך1280309

2,844,9000.24% 001.0₪סה"כ1281

8,0000.00% 81.0₪חקלאי1.000עירית רחובות12823700225,2838

1,044,0000.09% 1,0441.0₪חקלאי1.000עירית רחובות128337003591,0441,044

51חקלאי1.000עירית רחובות128437003979151

40חקלאי128540

55,0000.00% 001.0₪סה"כ1286

2,258,0000.19% 2,2581.0₪חקלאי1.000עיריית רחובות128737005132,2582,258

3,677,0000.31% 3,6771.0₪חקלאי1.000עיריית רחובות128837005143,6773,677
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טבלאות הקצאה ולוחות איזון - תמ"ל/3003 - מתחם איחוד וחלוקה א' 
טיוטה בלבד ללא איזון מושלם מבוססת על נתונים גולמיים אשר יושלמו לאחר מדידה סופית

אין להסתמך על הלוח בשלב זה לביצוע עסקה
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שטח 
החלקה 
הרשום 
(במ"ר)

שטח החלקה 
הכלול 

בחלוקה 
החדשה 
(במ"ר)

מצב יוצאמצב נכנסנתוני המקרקעין

שווי יחסי כולל שווי כולל

1,136דרך1.000עירית רחובות128937005224,5191,136

900דרך סלולה 1290900

1.026%     8,81386001.001.0052,878,000₪מגורים ד'1,136,0000.10%1A3,0601 001.0₪סה"כ1291

0.769%     6,95268000.951.0039,626,400₪מגורים ד'722,0000.06%2A2,4141 7221.0₪חקלאיעירית רחובות12923690344,286722

12930012E1,53010.385%     4,40643001.001.0019,827,000₪דיור בר השגה/להשכרה

0.55%     6,61264000.951.0028,266,300₪דיור בר השגה/להשכרה44,271,0003.77%7C2,2961 044,2711.0₪חלקה מבוטלת  לעדכן מספרי חלקות ובעלים עם קבלת המדידה1294369352245,47044,271

1297369451747,5563,451

1.000עירית רחובות12983693551,0141,014

1.000עירית רחובות12993693571,8221,822

1.000עיריית רחובות13005908186,3923,579

1.000עירית רחובות130136932544,8529

עירית רחובות13023693209292

5030210.037מקוב אהוד13033700580281281

5030200.110מקוב ישראל1304

9816520.073מקוב עמיר1305

5119105720.240מבני מור עוז בע"מ1306

5117851640.540שקד שכונה קהילה דתית בע"מ1307

1308

5,295,189,483200.00% 1,174,546,340100.00%493,640₪ 1,299,446₪סה"כ בלוח האיזון 
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