
צו רישום בית משותף סוג שטר: 13/09/1992 מיום: 11068/1992 הנכס נוצר ע"י שטר:

החלק ברכוש המשותף שטח במ"ר תיאור קומה תיאור דירה

42/560 84.00 שלישית דירה ומחסן

בעלויות

מס' זיהוי סוג זיהוי הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

23859929 ת.ז  ליפשיץ ישראל מכר ללא תמורה  18/11/1997 15575/1997

החלק בנכס

1 / 2

מס' זיהוי סוג זיהוי הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

23859929 ת.ז  ליפשיץ ישראל מכר ללא תמורה  02/02/2004 2380/2004/1

החלק בנכס

1 / 2

סוג שטר:        צו רישום בית משותף מיום:     13/09/1992 11068/1992 הנכס נוצר ע"י שטר:

סוג מקרקעין שטח במ"ר רשויות

מירי 1,159.00 עיריית ירושלים

כתובת

רחוב המעפילים 3, ירושלים

תת חלקות תקנון

13 מצוי

תיק בית משותף שטר יוצר

10130/92 11068/1992

תיקים / שטרות לנכס

סוג תיק/שטר תיק/שטר

צו תיקון בית משותף 30140/2016

תיאור הנכס

הרכוש המשותף

עמוד 1 מתוך 2

20/01/2020
כ"ג טבת תש"פ

שעה: 16:41

תאריך

13909 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: ירושלים

העתק רישום מפנקס בתים משותפים
גוש: 30007     חלקה: 42     תת חלקה: 11



סוג תשריט

תיקון צו הרישום מיום 25/12/2016 מבוסס על תשריט מאושר על ידי מוסד תכנון כאמור בתקנה 54(ב)(1) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב - 2011.

הערות
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

הועדה המקומית לתכנון 
ולבניה ירושלים

הערה לפי תקנה 27(א) 
וסעיף 126 לחוק

13/09/1992 11068/1992/1013

בתנאי שטר מקורי

1162/1975/0  

עיין שתי החלטות בתיק 1162/75 הערות:
      

מהות פעולה תאריך מס' שטר

הערה על הפקעה סעיפים 5
 ו- 7

13/09/1992 11068/1992/1014

בתנאי שטר מקורי

735/1980/2  

עיין הודעה בילקוט הפרסומים מס' 2600 מיום 31.1.80            
תאריך מקורי 7.2.80

הערות:

סוף נתונים

נסח חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת מהווה מקור כל עוד הוא נשמר באופן אלקטרוני כאמור בחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א - 2001

שולמה אגרה

עמוד 2 מתוך 2

20/01/2020
כ"ג טבת תש"פ

שעה: 16:41

תאריך

13909 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: ירושלים

העתק רישום מפנקס בתים משותפים
גוש: 30007     חלקה: 42     תת חלקה: 11
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