
סוג המקרקעין שטח במ"ר רשויות

מירי 24,328.00 מ. א. דרום השרון

הערות רשם המקרקעין

עד תאריך 5/8/1940 הרשום היה באנגלית

הערות
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדינת ישראל הערה על הפקעה סעיפים 5
 ו- 7

07/03/1995 6418/1995/2

ראה ילקוט פרסומים מס' 4286 מיום 26.2.1995 עמוד 2215. הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדינת ישראל הערה לפי פקודת הדרכים 06/09/1995 23040/1995/1

קובץ תקנות 5699 מיום 21.8.1995 עמוד 1741. הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

כביש חוצה ישראל הערה על הפקעה סעיפים 5
 ו- 7

20/07/2000 17128/2000/2

ראה ילקוט פרסומים מס' 4286 מיום 26.02.1995 עמוד 2215 הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדינת ישראל הערה על הפקעת חלק 
מחלקה - סעיף  19 

30/12/2007 42438/2007/2

ראה ילקוט פרסומים מס' 5709 מיום 28.8.2007 עמוד 4096-4097 הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

הועדה המקומית לתכנון 
ובניה דרום השרון

הערה על הפקעת חלק 
מחלקה - סעיף  19 

02/11/2017 44410/2017/2

פורסם בילקוט פרסומים מס'  7607   מיום 26.10.2017    עמוד 679 הערות:
      

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח מכר  28/11/1995 29995/1995/1

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

11/11/2021
ז' כסלו תשפ"ב

שעה: 15:45

תאריך

310078 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7556     חלקה: 18



שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדינת ישראל/משרד 
התחבורה 

הערה על הפקעה סעיפים 5
 ו- 7

05/03/2018 9507/2018/1

פורסם בילקוט פרסומים מס'  7714   מיום   27.2.2018  עמוד  5790 - 5809 הערות:
      

מהות פעולה תאריך מס' שטר

הערה בדבר אתר עתיקות 12/08/2020 35756/2020/1

פורסם בילקוט פרסומים מס'   9005  מיום   27.7.2020  עמוד 7570-7495  (עמ' 7503) הערות:

 זיקות הנאה

תיאור הזיקה מהות הזיקה מהות פעולה תאריך מס' שטר

מזכות מעבר חלקה נהנית זיקת הנאה 22/03/1935 55/1935/100

חלקה/דף גוש/ספר על פני

21 7556

25 7556

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

11/11/2021
ז' כסלו תשפ"ב

שעה: 15:45

תאריך

310078 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7556     חלקה: 18



סוג המקרקעין שטח במ"ר רשויות

מירי 10,034.00 מ. א. דרום השרון

הערות רשם המקרקעין

עד תאריך 22/3/1935 הרשום היה באנגלית

הערות
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדינת ישראל הערה על הפקעה סעיפים 5
 ו- 7

07/03/1995 6418/1995/2

ראה ילקוט פרסומים מס' 4286 מיום 26.2.1995 עמוד 2215. הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

כביש חוצה ישראל הערה על הפקעה סעיפים 5
 ו- 7

20/07/2000 17128/2000/2

ראה ילקוט פרסומים מס' 4286 מיום 26.02.1995 עמוד 2215 הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדינת ישראל הערה על הפקעת חלק 
מחלקה - סעיף  19 

30/12/2007 42438/2007/2

ראה ילקוט פרסומים מס' 5709 מיום 28.8.2007 עמוד 4096-4097 הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

הועדה המקומית לתכנון 
ובניה דרום השרון

הערה על הפקעת חלק 
מחלקה - סעיף  19 

02/11/2017 44410/2017/2

פורסם בילקוט פרסומים מס'  7607   מיום 26.10.2017    עמוד 679 הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדינת ישראל/משרד 
התחבורה 

הערה על הפקעה סעיפים 5
 ו- 7

05/03/2018 9507/2018/1

פורסם בילקוט פרסומים מס'  7714   מיום   27.2.2018  עמוד  5790 - 5809 הערות:
      

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח מכר  18/04/1996 10284/1996/1

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

11/11/2021
ז' כסלו תשפ"ב

שעה: 15:46

תאריך

310080 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7556     חלקה: 19



מהות פעולה תאריך מס' שטר

הערה בדבר אתר עתיקות 12/08/2020 35756/2020/1

פורסם בילקוט פרסומים מס'   9005  מיום   27.7.2020  עמוד 7570-7495  (עמ' 7503) 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

11/11/2021
ז' כסלו תשפ"ב

שעה: 15:46

תאריך

310080 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7556     חלקה: 19



סוג המקרקעין שטח במ"ר רשויות

מירי 11,041.00 מ. א. דרום השרון

הערות
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדינת ישראל הערה על הפקעה סעיפים 5
 ו- 7

07/03/1995 6418/1995/2

ראה ילקוט פרסומים מס' 4286 מיום 26.2.1995 עמוד 2215. הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדינת ישראל הערה לפי פקודת הדרכים 06/09/1995 23040/1995/1

קובץ תקנות 5699 מיום 21.8.1995 עמוד 1741. הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

כביש חוצה ישראל הערה על הפקעה סעיפים 5
 ו- 7

20/07/2000 17128/2000/2

ראה ילקוט פרסומים מס' 4286 מיום 26.02.1995 עמוד 2215 הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדינת ישראל הערה על הפקעת חלק 
מחלקה - סעיף  19 

30/12/2007 42438/2007/2

ראה ילקוט פרסומים מס' 5709 מיום 28.8.2007 עמוד 4096-4097 הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

הועדה המקומית לתכנון 
ובניה דרום השרון

הערה על הפקעת חלק 
מחלקה - סעיף  19 

02/11/2017 44410/2017/2

פורסם בילקוט פרסומים מס'  7607   מיום 26.10.2017    עמוד 679 הערות:
      

מהות פעולה תאריך מס' שטר

הערה בדבר אתר עתיקות 12/08/2020 35756/2020/1

פורסם בילקוט פרסומים מס'   9005  מיום   27.7.2020  עמוד 7570-7495  (עמ' 7503) הערות:

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח מכר  28/11/1995 29995/1995/1

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

11/11/2021
ז' כסלו תשפ"ב

שעה: 15:46

תאריך

310081 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7556     חלקה: 21



 זיקות הנאה

תיאור הזיקה מהות הזיקה מהות פעולה תאריך מס' שטר

מזכות מעבר חלקה נהנית זיקת הנאה 22/03/1935 55/1935/100

חלקה/דף גוש/ספר על פני

25 7556

      
תיאור הזיקה מהות הזיקה מהות פעולה תאריך מס' שטר

בזכות מעבר חלקה כפופה זיקת הנאה 22/03/1935 55/1935/101

חלקה/דף גוש/ספר לטובת

18 7556

22 7556

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

11/11/2021
ז' כסלו תשפ"ב

שעה: 15:46

תאריך

310081 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7556     חלקה: 21



סוג המקרקעין שטח במ"ר רשויות

מירי 8,779.00 מ. א. דרום השרון

הערות רשם המקרקעין

עד תאריך 2/6/1940 הרשום היה באנגלית

הערות
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדינת ישראל הערה על הפקעה סעיפים 5
 ו- 7

07/03/1995 6418/1995/2

ראה ילקוט פרסומים מס' 4286 מיום 26.2.1995 עמוד 2215. הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

כביש חוצה ישראל הערה על הפקעה סעיפים 5
 ו- 7

20/07/2000 17128/2000/2

ראה ילקוט פרסומים מס' 4286 מיום 26.02.1995 עמוד 2215 הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדינת ישראל הערה על הפקעת חלק 
מחלקה - סעיף  19 

30/12/2007 42438/2007/2

ראה ילקוט פרסומים מס' 5709 מיום 28.8.2007 עמוד 4096-4097 הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

הועדה המקומית לתכנון 
ובניה דרום השרון

הערה על הפקעת חלק 
מחלקה - סעיף  19 

02/11/2017 44410/2017/2

פורסם בילקוט פרסומים מס'  7607   מיום 26.10.2017    עמוד 679 הערות:
      

מהות פעולה תאריך מס' שטר

הערה בדבר אתר עתיקות 12/08/2020 35756/2020/1

פורסם בילקוט פרסומים מס'   9005  מיום   27.7.2020  עמוד 7570-7495  (עמ' 7503) הערות:

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח מכר  28/11/1995 29993/1995/2

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

סוף נתונים

עמוד 1 מתוך 2

11/11/2021
ז' כסלו תשפ"ב

שעה: 15:47

תאריך

310082 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7556     חלקה: 20



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

11/11/2021
ז' כסלו תשפ"ב

שעה: 15:47

תאריך

310082 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7556     חלקה: 20



סוג המקרקעין שטח במ"ר רשויות

מירי 4,756.00 מ. א. דרום השרון

הערות רשם המקרקעין

עד תאריך 22/3/1935 הרשום היה באנגלית

הערות
מהות פעולה תאריך מס' שטר

הערה בדבר אתר עתיקות 12/08/2020 35756/2020/1

פורסם בילקוט פרסומים מס'   9005  מיום   27.7.2020  עמוד 7570-7495  (עמ' 7503) הערות:

 זיקות הנאה

תיאור הזיקה מהות הזיקה מהות פעולה תאריך מס' שטר

בזכות מעבר חלקה כפופה זיקת הנאה 22/03/1935 55/1935/100

חלקה/דף גוש/ספר לטובת

54 7556

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

מ. א. דרום השרון הפקעה לפי סעיף 19 05/11/2017 44625/2017/2

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

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 1 מתוך 1

11/11/2021
ז' כסלו תשפ"ב

שעה: 15:50

תאריך

310086 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7556     חלקה: 53



סוג המקרקעין שטח במ"ר רשויות

מירי 8,623.00 מ. א. דרום השרון

הערות רשם המקרקעין

עד תאריך 22/3/1935 הרשום היה באנגלית

הערות
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדינת ישראל הערה על הפקעה סעיפים 5
 ו- 7

07/03/1995 6418/1995/2

ראה ילקוט פרסומים מס' 4286 מיום 26.2.1995 עמוד 2215. הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

כביש חוצה ישראל הערה על הפקעה סעיפים 5
 ו- 7

20/07/2000 17128/2000/2

ראה ילקוט פרסומים מס' 4286 מיום 26.02.1995 עמוד 2215 הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

הועדה המקומית לתכנון 
ובניה דרום השרון

הערה על הפקעת חלק 
מחלקה - סעיף  19 

02/11/2017 44410/2017/2

פורסם בילקוט פרסומים מס'  7607   מיום 26.10.2017    עמוד 679 הערות:
      

מהות פעולה תאריך מס' שטר

הערה בדבר אתר עתיקות 12/08/2020 35756/2020/1

פורסם בילקוט פרסומים מס'   9005  מיום   27.7.2020  עמוד 7570-7495  (עמ' 7503) הערות:

 זיקות הנאה

תיאור הזיקה מהות הזיקה מהות פעולה תאריך מס' שטר

מזכות מעבר חלקה נהנית זיקת הנאה 22/03/1935 55/1935/100

חלקה/דף גוש/ספר על פני

53 7556

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח מכר  28/11/1995 29995/1995/1

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

11/11/2021
ז' כסלו תשפ"ב

שעה: 15:50

תאריך

310087 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7556     חלקה: 54



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

11/11/2021
ז' כסלו תשפ"ב

שעה: 15:50

תאריך

310087 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7556     חלקה: 54



סוג המקרקעין שטח במ"ר רשויות

מירי 3,035.00 מ. א. דרום השרון

הערות רשם המקרקעין

עד תאריך 19/8/1940 הרשום היה באנגלית

הערות
מהות פעולה תאריך מס' שטר

הערה בדבר אתר עתיקות 12/08/2020 35756/2020/1

פורסם בילקוט פרסומים מס'   9005  מיום   27.7.2020  עמוד 7570-7495  (עמ' 7503) הערות:

 זיקות הנאה

תיאור הזיקה מהות הזיקה מהות פעולה תאריך מס' שטר

מזכות מעבר חלקה נהנית זיקת הנאה 22/03/1935 55/1935/100

חלקה/דף גוש/ספר על פני

48 7556

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

מ. א. דרום השרון הפקעה לפי סעיף 19 05/11/2017 44625/2017/2

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

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 1 מתוך 1

11/11/2021
ז' כסלו תשפ"ב

שעה: 15:50

תאריך

310088 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7556     חלקה: 55



סוג המקרקעין שטח במ"ר רשויות

מירי 4,002.00 מ. א. דרום השרון

הערות רשם המקרקעין

עד תאריך 22/3/1935 הרשום היה באנגלית

הערות
מהות פעולה תאריך מס' שטר

הערה בדבר אתר עתיקות 12/08/2020 35756/2020/1

פורסם בילקוט פרסומים מס'   9005  מיום   27.7.2020  עמוד 7570-7495  (עמ' 7503) הערות:

 זיקות הנאה

תיאור הזיקה מהות הזיקה מהות פעולה תאריך מס' שטר

מזכות מעבר חלקה נהנית זיקת הנאה 22/03/1935 55/1935/100

חלקה/דף גוש/ספר על פני

48 7556

58 7556

59 7556

61 7556

62 7556

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

מ. א. דרום השרון הפקעה לפי סעיף 19 05/11/2017 44625/2017/2

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

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 1 מתוך 1

11/11/2021
ז' כסלו תשפ"ב

שעה: 15:51

תאריך

310089 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7556     חלקה: 56



סוג המקרקעין שטח במ"ר רשויות

מירי 5,523.00 מ. א. דרום השרון

הערות רשם המקרקעין

עד תאריך 22/3/1935 הרשום היה באנגלית

הערות
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדינת ישראל הערה על הפקעה סעיפים 5
 ו- 7

07/03/1995 6418/1995/2

ראה ילקוט פרסומים מס' 4286 מיום 26.2.1995 עמוד 2215. הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

כביש חוצה ישראל הערה על הפקעה סעיפים 5
 ו- 7

20/07/2000 17128/2000/2

ראה ילקוט פרסומים מס' 4286 מיום 26.02.1995 עמוד 2215 הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדינת ישראל הערה על הפקעת חלק 
מחלקה - סעיף  19 

30/12/2007 42438/2007/2

ראה ילקוט פרסומים מס' 5709 מיום 28.8.2007 עמוד 4096-4097 הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

הועדה המקומית לתכנון 
ובניה דרום השרון

הערה על הפקעת חלק 
מחלקה - סעיף  19 

02/11/2017 44410/2017/2

פורסם בילקוט פרסומים מס'  7607   מיום 26.10.2017    עמוד 679 הערות:
      

מהות פעולה תאריך מס' שטר

הערה בדבר אתר עתיקות 12/08/2020 35756/2020/1

פורסם בילקוט פרסומים מס'   9005  מיום   27.7.2020  עמוד 7570-7495  (עמ' 7503) הערות:

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח מכר  28/11/1995 29995/1995/2

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

11/11/2021
ז' כסלו תשפ"ב

שעה: 15:52

תאריך

310092 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7556     חלקה: 58



 זיקות הנאה

תיאור הזיקה מהות הזיקה מהות פעולה תאריך מס' שטר

בזכות מעבר חלקה כפופה זיקת הנאה 22/03/1935 55/1935/100

חלקה/דף גוש/ספר לטובת

56 7556

57 7556

      
תיאור הזיקה מהות הזיקה מהות פעולה תאריך מס' שטר

מזכות מעבר חלקה נהנית זיקת הנאה 22/03/1935 55/1935/101

חלקה/דף גוש/ספר על פני

48 7556

59 7556

61 7556

62 7556

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

11/11/2021
ז' כסלו תשפ"ב

שעה: 15:52

תאריך

310092 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7556     חלקה: 58



סוג המקרקעין שטח במ"ר רשויות

מירי 5,796.00 מ. א. דרום השרון

הערות רשם המקרקעין

עד תאריך 22/3/1935 הרשום היה באנגלית

הערות
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדינת ישראל הערה על הפקעה סעיפים 5
 ו- 7

07/03/1995 6418/1995/2

ראה ילקוט פרסומים מס' 4286 מיום 26.2.1995 עמוד 2215. הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

כביש חוצה ישראל הערה על הפקעה סעיפים 5
 ו- 7

20/07/2000 17128/2000/2

ראה ילקוט פרסומים מס' 4286 מיום 26.02.1995 עמוד 2215 הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדינת ישראל הערה על הפקעת חלק 
מחלקה - סעיף  19 

30/12/2007 42438/2007/2

ראה ילקוט פרסומים מס' 5709 מיום 28.8.2007 עמוד 4096-4097 הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

הועדה המקומית לתכנון 
ובניה דרום השרון

הערה על הפקעת חלק 
מחלקה - סעיף  19 

02/11/2017 44410/2017/2

פורסם בילקוט פרסומים מס'  7607   מיום 26.10.2017    עמוד 679 הערות:
      

מהות פעולה תאריך מס' שטר

הערה בדבר אתר עתיקות 12/08/2020 35756/2020/1

פורסם בילקוט פרסומים מס'   9005  מיום   27.7.2020  עמוד 7570-7495  (עמ' 7503) הערות:

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח מכר  28/11/1995 29995/1995/2

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

11/11/2021
ז' כסלו תשפ"ב

שעה: 15:52

תאריך

310093 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7556     חלקה: 59



 זיקות הנאה

תיאור הזיקה מהות הזיקה מהות פעולה תאריך מס' שטר

בזכות מעבר חלקה כפופה זיקת הנאה 22/03/1935 55/1935/100

חלקה/דף גוש/ספר לטובת

56 7556

57 7556

58 7556

      
תיאור הזיקה מהות הזיקה מהות פעולה תאריך מס' שטר

מזכות מעבר חלקה נהנית זיקת הנאה 22/03/1935 55/1935/101

חלקה/דף גוש/ספר על פני

48 7556

61 7556

62 7556

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

11/11/2021
ז' כסלו תשפ"ב

שעה: 15:52

תאריך

310093 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7556     חלקה: 59



סוג המקרקעין שטח במ"ר רשויות

מירי 9,340.00 מ. א. דרום השרון

הערות רשם המקרקעין

עד תאריך 24/3/1942 הרשום היה באנגלית

הערות
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדינת ישראל הערה על הפקעה סעיפים 5
 ו- 7

07/03/1995 6418/1995/2

ראה ילקוט פרסומים מס' 4286 מיום 26.2.1995 עמוד 2215. הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדינת ישראל הערה לפי פקודת הדרכים 06/09/1995 23040/1995/1

קובץ תקנות 5699 מיום 21.8.1995 עמוד 1741. הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

כביש חוצה ישראל הערה על הפקעה סעיפים 5
 ו- 7

20/07/2000 17128/2000/2

ראה ילקוט פרסומים מס' 4286 מיום 26.02.1995 עמוד 2215 הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדינת ישראל הערה על הפקעת חלק 
מחלקה - סעיף  19 

30/12/2007 42438/2007/2

ראה ילקוט פרסומים מס' 5709 מיום 28.8.2007 עמוד 4096-4097 הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

הועדה המקומית לתכנון 
ובניה דרום השרון

הערה על הפקעת חלק 
מחלקה - סעיף  19 

02/11/2017 44410/2017/2

פורסם בילקוט פרסומים מס'  7607   מיום 26.10.2017    עמוד 679 הערות:
      

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח מכר  28/11/1995 29995/1995/2

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

11/11/2021
ז' כסלו תשפ"ב

שעה: 15:53

תאריך

310096 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7556     חלקה: 60



מהות פעולה תאריך מס' שטר

הערה בדבר אתר עתיקות 12/08/2020 35756/2020/1

פורסם בילקוט פרסומים מס'   9005  מיום   27.7.2020  עמוד 7570-7495  (עמ' 7503) הערות:

 זיקות הנאה

תיאור הזיקה מהות הזיקה מהות פעולה תאריך מס' שטר

בזכות מעבר חלקה כפופה זיקת הנאה 22/03/1935 55/1935/100

חלקה/דף גוש/ספר לטובת

57 7556

      
תיאור הזיקה מהות הזיקה מהות פעולה תאריך מס' שטר

מזכות מעבר חלקה נהנית זיקת הנאה 22/03/1935 55/1935/101

חלקה/דף גוש/ספר על פני

48 7556

61 7556

62 7556

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

11/11/2021
ז' כסלו תשפ"ב

שעה: 15:53

תאריך

310096 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7556     חלקה: 60



סוג המקרקעין שטח במ"ר רשויות

מירי 4,693.00 מ. א. דרום השרון

הערות רשם המקרקעין

עד תאריך 2/6/1940 הרשום היה באנגלית

הערות
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדינת ישראל הערה לפי פקודת הדרכים 19/06/1994 16178/1994/1

קובץ תקנות 5597 ח' בסיון התשנ"ד 18.5.1994. הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדינת ישראל הערה על הפקעה סעיפים 5
 ו- 7

07/03/1995 6418/1995/2

ראה ילקוט פרסומים מס' 4286 מיום 26.2.1995 עמוד 2215. הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדינת ישראל הערה לפי פקודת הדרכים 06/09/1995 23040/1995/1

קובץ תקנות 5699 מיום 21.8.1995 עמוד 1741. הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

כביש חוצה ישראל בע"מ הערה על הפקעה סעיפים 5
 ו- 7

05/08/1999 18300/1999/1

ראה ילקוט פרסומים מס' 4787 מיום ז' באב התשנ"ט 20.7.1999     
עמוד 4899

הערות:

      
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

כביש חוצה ישראל הערה על הפקעה סעיפים 5
 ו- 7

20/07/2000 17128/2000/2

ראה ילקוט פרסומים מס' 4286 מיום 26.02.1995 עמוד 2215 הערות:
      

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח מכר  28/11/1995 29995/1995/2

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

11/11/2021
ז' כסלו תשפ"ב

שעה: 15:54

תאריך

310098 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7556     חלקה: 63



שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדינת ישראל הערה על הפקעת חלק 
מחלקה - סעיף  19 

30/12/2007 42438/2007/2

ראה ילקוט פרסומים מס' 5709 מיום 28.8.2007 עמוד 4096-4097 הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

הועדה המקומית לתכנון 
ובניה דרום השרון

הערה על הפקעת חלק 
מחלקה - סעיף  19 

02/11/2017 44410/2017/2

פורסם בילקוט פרסומים מס'  7607   מיום 26.10.2017    עמוד 679 הערות:

 זיקות הנאה

תיאור הזיקה מהות הזיקה מהות פעולה תאריך מס' שטר

בזכות מעבר חלקה כפופה זיקת הנאה 22/03/1935 55/1935/100

חלקה/דף גוש/ספר לטובת

57 7556

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

11/11/2021
ז' כסלו תשפ"ב

שעה: 15:54

תאריך

310098 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7556     חלקה: 63



סוג המקרקעין שטח במ"ר רשויות

מירי 13,362.00 מ. א. דרום השרון

הערות רשם המקרקעין

עד תאריך 22/3/1935 הרשום היה באנגלית

הערות
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

מדינת ישראל הערה לפי פקודת הדרכים 19/06/1994 16178/1994/1

קובץ תקנות 5597 ח' בסיון התשנ"ד 18.5.1994. הערות:
      

שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

כביש חוצה ישראל בע"מ הערה על הפקעה סעיפים 5
 ו- 7

05/08/1999 18300/1999/1

ראה ילקוט פרסומים מס' 4787 מיום ז' באב התשנ"ט 20.7.1999     
עמוד 4899

הערות:

      
שם המוטב מהות פעולה תאריך מס' שטר

הועדה המקומית לתכנון 
ובניה דרום השרון

הערה על הפקעת חלק 
מחלקה - סעיף  19 

02/11/2017 44410/2017/2

פורסם בילקוט פרסומים מס'  7607   מיום 26.10.2017    עמוד 679 הערות:
      

מהות פעולה תאריך מס' שטר

הערה בדבר אתר עתיקות 12/08/2020 35756/2020/1

פורסם בילקוט פרסומים מס'   9005  מיום   27.7.2020  עמוד 7570-7495  (עמ' 7503) הערות:

 זיקות הנאה

תיאור הזיקה מהות הזיקה מהות פעולה תאריך מס' שטר

בזכות מעבר חלקה כפופה זיקת הנאה 22/03/1935 55/1935/100

חלקה/דף גוש/ספר לטובת

57 7556

בעלויות

הבעלים מהות פעולה תאריך מס' שטר

רשות הפתוח מכר  18/04/1996 10284/1996/1

החלק בנכס

בשלמות

תיאור הנכס

עמוד 1 מתוך 2

11/11/2021
ז' כסלו תשפ"ב

שעה: 15:54

תאריך

310099 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7556     חלקה: 64



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

11/11/2021
ז' כסלו תשפ"ב

שעה: 15:54

תאריך

310099 נסח מס'

לשכת רישום מקרקעין: פתח תקוה

העתק רישום מפנקס הזכויות
גוש: 7556     חלקה: 64
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