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מס' דירהקומהמס' ביתרחוב הנכסחלקה
שם הבעלים למכתבים 

יישוב למכתביםרחוב ומספר בית למכתביםמעודכן לפי נסחי טאבו 6.2019
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ911אירית373
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3732
בנימינה - גבעת חןהאירית 9/2דניז יוליה912אירית373
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ913אירית373
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ3734
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3734
בנימינה - גבעת חןהאירית 9/4גנטמן יעקב ותמרה914אירית373
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3735
בנימינה - גבעת חןהאירית 9/5כהן (דוד)אושרה915אירית373
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ916אירית373
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ927אירית373
בנימינה - גבעת חןהאירית 9/8קצרה סמדר928אירית373
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3739
בנימינה - גבעת חןהאירית 9/9ספוז'ניקוב ודים929אירית373
בנימינה - גבעת חןהאירית 9/10לוין יוליה9210אירית373
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ9211אירית373
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ37312
בנימינה - גבעת חןהאירית 9/12שטונגלוס לאוניד ונדזדה9212אירית373
בנימינה - גבעת חןהאירית 9/13אנקויסט יפת צופנת9313אירית373
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ37314
בנימינה - גבעת חןהאירית 9/14מכלוף יבגניה9314אירית373
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ37315
בנימינה - גבעת חןהאירית 9/15אוסטרובסקי סבטלנה9315אירית373
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ37316
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ37316
בנימינה - גבעת חןהאירית 9/16אסטנובסקי אנטולי וסופיה9316אירית373
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ37317
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ37317
בנימינה - גבעת חןהאירית 9/17בן ברוך נעמי9317אירית373
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ9318אירית373
חיפה 3309518פל ים 15, ת.ד 548קק"ל / מנהל מקרקעי ישראל711אירית374
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3742
בנימינה - גבעת חןהאירית 7/2חליבה אסי712אירית374
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3743
בנימינה - גבעת חןדרך העצמאות 21 בתשובה נסים והדר713אירית374
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3744

כתובות בעלי החלקות למשלוח דואר



מס' דירהקומהמס' ביתרחוב הנכסחלקה
שם הבעלים למכתבים 

יישוב למכתביםרחוב ומספר בית למכתביםמעודכן לפי נסחי טאבו 6.2019
בנימינה - גבעת חןהיסמין 7לוין אנדרי ואינה714אירית374
בנימינה - גבעת חןהאירית 7/5אברמוב שלבט, אפרת ושונמית715אירית374
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3746
בנימינה - גבעת חןהאירית 7/6פיזיק מרתה ואברהם716אירית374
זכרון יעקבהעצמאות 36אפשטיין איילת (אפשטיין עירית)727אירית374

728אירית374
חזן שלום

בנימינה - גבעת חןהגיבורים 8ולפידות הראל
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3749
בנימינה - גבעת חןהאירית 7/9שפירא מיכאל ואלה וליברמן מריה729אירית374
זכרון יעקבהעצמאות 36אפשטיין גילי (אפשטיין עירית)7210אירית374
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ37411
בנימינה - גבעת חןהאירית 7/11אבנרי יעקב ואלה7211אירית374
קיבוץ מגידות.ד. 268שלו יותם וגילת7212אירית374
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3751
בנימינה - גבעת חןגבעת חן 4/1נחשון אילסף ונדז'דה511אירית375
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3752
חיפה 3309518פל ים 15, ת.ד 548קק"ל / מנהל מקרקעי ישראל3752
בנימינה - גבעת חןהאירית 4/2מקונן אלמנטה וישרג512אירית375
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3753
בנימינה - גבעת חןהחבצלת 204/5קרויטוריו יעקב ואביה513אירית375
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ514אירית375
בנימינה - גבעת חןגבעת חן 4/5באבייב קלניצקי פליקס ותמרה515אירית375
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3756
בנימינה - גבעת חןהאירית 5/6שירום רונית516אירית375
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3757
חיפה 3309518פל ים 15, ת.ד 548קק"ל / מנהל מקרקעי ישראל3757
בנימינה - גבעת חןהאירית 5/7אנקונינה דוד527אירית375
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ3758
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3758
בנימינה - גבעת חןגבעת חן 304/8חידקל דימטרי ואירנה528אירית375
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ529אירית375
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ37510
חיפה 3309518פל ים 15, ת.ד 548קק"ל / מנהל מקרקעי ישראל37510
בנימינה - גבעת חןגבעת חן 4/10, ת.ד. 302יוסף ביטון שולה5210אירית375
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ37511
בנימינה - גבעת חןהקורל 35ראיצקי רימה ויעקב5211אירית375
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ37512
בנימינה - גבעת חןש גבעת חן 4/12קליאורין אלכסנדר ואלה5212אירית375
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שם הבעלים למכתבים 

יישוב למכתביםרחוב ומספר בית למכתביםמעודכן לפי נסחי טאבו 6.2019
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ311אירית376
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ3762
בנימינה - גבעת חןת.ד 359אדרי יפית312אירית376
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3763
בנימינה - גבעת חןהאירית 3/3אברהם דינה313אירית376
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ314אירית376
פרדס חנה-כרכורשב"ל 552/1מרדכי יוסף315אירית376
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ316אירית376
בנימינה - גבעת חןהרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ327אירית376
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ3768
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3768
בנימינה - גבעת חןש גבעת חן 3/9יאדלין אליזבטה328אירית376
קיבוץ מגידות.ד. 268שלו יותם וגילת329אירית376
בנימינה - גבעת חןש גבעת חן 3/11אנדרמן ז'אנה3210אירית376
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ37611
בנימינה - גבעת חןהאירית 3/11פרנק רננה דריה ולזוטקין תהילה סיארה3211אירית376
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ37612
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ37612
בנימינה - גבעת חןש גבעת חן 302/12סויסה עפרה3312אירית376
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ3313אירית376
חיפה 3309518פל ים 15, ת.ד 548קק"ל / מנהל מקרקעי ישראל3414אירית376
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ37615
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ37615
בנימינה - גבעת חןהאירית 3/15אוסינובסקי ויטלי ואליעזר3315אירית376
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ3316אירית376
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ3317אירית376
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ37618
בנימינה - גבעת חןהאירית 3/18פלג קלודי פרנסואז3118אירית376
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ1011דרך סיני377
בנימינה - גבעת חןש גבעת חן 305/2גריסריו חיים מרדכי וסמדר1022דרך סיני377
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3773
בנימינה - גבעת חןש גבעת חן 5/3בן סעדון רון1023דרך סיני377
בנימינה - גבעת חןש גבעת חן 5/4אוחנה מרסל ודוד1034דרך סיני377
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3775
בנימינה - גבעת חןש גבעת חן 5/5מור שרונה1035דרך סיני377
1015דרך סיני377
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ1016דרך סיני377
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ3777
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יישוב למכתביםרחוב ומספר בית למכתביםמעודכן לפי נסחי טאבו 6.2019
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3777
בנימינה - גבעת חןש גבעת חן 305/7פרץ ניצה1027דרך סיני377
בנימינה - גבעת חןגבעת חן 5/8אוסטרובסקי לודמילה1028דרך סיני377
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ1039דרך סיני377
בנימינה - גבעת חןש גבעת חן 5/10יפעי ענת10310דרך סיני377
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ37711
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ37711
בנימינה - גבעת חןש גבעת חן 5/11שמואל אהרון וברטה1011דרך סיני377
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ37712
חיפה 3309518פל ים 15, ת.ד 548קק"ל / מנהל מקרקעי ישראל37712
בנימינה - גבעת חןגבעת חן 5/12תשובה איילה וישראל1012דרך סיני377
בנימינה - גבעת חןגבעת חן 306/1אבידני אשר811דרך סיני378
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3782
בנימינה - גבעת חןגבעת חן 6/2בן מוחה מאיר812דרך סיני378
בנימינה - גבעת חןגבעת חן 6/3לולו רותי823דרך סיני378
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ824דרך סיני378
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ835דרך סיני378
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3786
בנימינה - גבעת חןש גבעת חן 6/6פיק פיוטר פרץ ואידה836דרך סיני378
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ817דרך סיני378
חיפה 3309518פל ים 15, ת.ד 548קק"ל / מנהל מקרקעי ישראל3788
בנימינה - גבעת חןש. גבעת חן 6/8פינקלשטיין מיכאל818דרך סיני378
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ3789
בנימינה - גבעת חןגבעת חן 6/9בניסים יוכבד829דרך סיני378
בנימינה - גבעת חןש גבעת חן 6/10זכרייב לריסה8210דרך סיני378
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ37811
בנימינה - גבעת חןש גבעת חן 8/4סגיאייב בטושבה8311דרך סיני378
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ37812
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ37812
בנימינה - גבעת חןש גבעת חן 4/3סעדה מנשה וכוכבה8312דרך סיני378
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ611דרך סיני379
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ612דרך סיני379
בנימינה - גבעת חןגבעת חן 7/3קקון סימה, שעשוע לונית ורומנו אדיר623דרך סיני379
בנימינה - גבעת חןששת הימים 49 אריידל נוי יעקב624דרך סיני379
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ3795
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3795
בנימינה - גבעת חןגבעת חן 7/5פבלוב אלכסנדר ודוניה635דרך סיני379
בנימינה - גבעת חןש גבעת חן 307/6לביטוב עידו636דרך סיני379
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תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3797
בנימינה - גבעת חןדרך סיני 7/7ריידל ברונו אליעזר ועירית617דרך סיני379
בנימינה - גבעת חןדרך סיני 7/8עטייה גור שרה618דרך סיני379
קיבוץ שדות יםכהן שמואל629דרך סיני379
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ37910
בנימינה - גבעת חןש גבעת חן 7/10סלוצקי זויה6210דרך סיני379
בנימינה - גבעת חןגבעת חן 7/11סאלם שלמה ויעל6311דרך סיני379
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ6312דרך סיני379
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ1711דרך העצמאות380
בנימינה - גבעת חןדרך העצמאות 17/2קובלין משה וענבל1712דרך העצמאות380
בנימינה - גבעת חןש גבעת חן 8/3בן חמו ירדנה3803
בנימינה - גבעת חןש גבעת חן 8/3גובן נאום1723דרך העצמאות380
בנימינה - גבעת חןדרך העצמאות 17/4שמואלי ישראל1724דרך העצמאות380
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3805
בנימינה - גבעת חןדרך העצמאות 17/5בן סמון רוזה1735דרך העצמאות380
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3806
בנימינה - גבעת חןדרך העצמאות 17/6סאלם תמר1736דרך העצמאות380
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3807
בנימינה - גבעת חןדרך העצמאות 17/7המר יעקב ושושנה1717דרך העצמאות380
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ3808
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3808
בנימינה - גבעת חןדרך העצמאות 17/8שמעון שומט שמואל ואסתר זנבו1718דרך העצמאות380
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ1729דרך העצמאות380
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ38010
בנימינה - גבעת חןדרך העצמאות 17/10ברדה בארינה17210דרך העצמאות380
בנימינה - גבעת חןהבושם 4רובי רחל17311דרך העצמאות380
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ38012
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ38012
חיפה 3309518פל ים 15, ת.ד 548קק"ל / מנהל מקרקעי ישראל38012
בנימינה - גבעת חןדרך העצמאות 17/12אוצ'רו ישראל ואתרי17312דרך העצמאות380
בנימינה - גבעת חןג חן 10/1דקל רות211דרך סיני381
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3812
בנימינה - גבעת חןש גבעת חן 10/2דבש משה ושושנה212דרך סיני381
בנימינה - גבעת חןש גבעת חן 4/3פולר רוברטו ואורלי223דרך סיני381
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3814
בנימינה - גבעת חןהאירית 3סלמסה פרניס וטדלה224דרך סיני381
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3815
בנימינה - גבעת חןש גבעת חן 10/5חגאג משה ורינה235דרך סיני381
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תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3816
בנימינה - גבעת חןש גבעת חן 10/6חגאג משה ורינה236דרך סיני381
חיפה 3309518פל ים 15, ת.ד 548קק"ל / מנהל מקרקעי ישראל3817
בנימינה - גבעת חןש גבעת חן 10/7אברמובסקי יוליה217דרך סיני381
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3818
חיפה 3309518פל ים 15, ת.ד 548קק"ל / מנהל מקרקעי ישראל3818
בנימינה - גבעת חןש גבעת חן 8דבוש נפתלי ואיריס218דרך סיני381
חיפה 3309518פל ים 15, ת.ד 548קק"ל / מנהל מקרקעי ישראל3819
 דירות אמר שיעדכן כשיעבבין דירות אמר שיעדכן כשיעבורנחמיה רם229דרך סיני381
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ2210דרך סיני381
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ38111
בנימינה - גבעת חןדרך סיני 2/11גלין נטליה ויפים2311דרך סיני381
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ2312דרך סיני381
בנימינה - גבעת חןדרך סיני 2/13עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ2113דרך סיני381
חיפה 3309518פל ים 15, ת.ד 548קק"ל / מנהל מקרקעי ישראל38114
בנימינה - גבעת חןגבעת חן 10/14רובין מרינה2114דרך סיני381
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ38115
בנימינה - גבעת חןת.ד 397יעקב יוזין, קרפלד דרור ושלי2215דרך סיני381
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ38116
בנימינה - גבעת חןגבעת חן 10/16אנקונינה קרין2216דרך סיני381
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ38117
בנימינה - גבעת חןש גבעת חן 18סוקולסקי אלכסנדר ויבגניה2317דרך סיני381
אור עקיבאהדפנה 688ויצ'סלב זלנקו2318דרך סיני381
בנימינה - גבעת חןדרך העצמאות 15/1טובי יצחק ורבקה1511דרך העצמאות382
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3822
ראשון לציוןדרור 49/3בן זקן יצחק ובן סדון לאון1512דרך העצמאות382
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3823
בנימינה - גבעת חןדרך העצמאות 15/3אקסיוטיקו בוריס וטאיסיה1523דרך העצמאות382
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ3824
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3824
בנימינה - גבעת חןת.ד 218בן סמון קלמי1524דרך העצמאות382
בנימינה - גבעת חןדרך העצמאות 15/5יוגב אורה1535דרך העצמאות382
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3826
בנימינה - גבעת חןהיסמין 16וייס ציפורה1536דרך העצמאות382
חיפה 3309518פל ים 15, ת.ד 548קק"ל / מנהל מקרקעי ישראל3827
זכרון יעקבהעצמאות 36אפשטיין עירית1517דרך העצמאות382
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ3828
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3828
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בנימינה - גבעת חןדרך העצמאות 15/8בן מוחא יואב ואסתר1518דרך העצמאות382
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3829
בנימינה - גבעת חןדרך העצמאות 15/9כהן רחמה1529דרך העצמאות382
בנימינה - גבעת חןגבעת חן 9/10צימרמן יובל ושרה אלכסנדר15210דרך העצמאות382
בנימינה - גבעת חןש גבעת חן 307/6כחלון יצחק ומרגלית15311דרך העצמאות382
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ38212
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ38212
בנימינה - גבעת חןדרך העצמאות 15/12שלוסברג חיים ואילנה15312דרך העצמאות382
הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ38213
בנימינה - גבעת חןדרך העצמאות 15/13יאדלין אליזבטה15113דרך העצמאות382
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ38214
בנימינה - גבעת חןש גבעת חן 9/14דסה מולו וזואלו15114דרך העצמאות382
בנימינה - גבעת חןדרך העצמאות 15/15אשכנזי אסתר ורני15215דרך העצמאות382
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ38216
בנימינה - גבעת חןדרך העצמאות 15/16אשטיוקר מוזס ורוזי15216דרך העצמאות382
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ38217
בנימינה - גבעת חןש גבעת חן 9/17מכלוף שמעון ונורית15317דרך העצמאות382
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ38218
בנימינה - גבעת חןדרך העצמאות 15/18ציפרפל לריסה וגנאדי15318דרך העצמאות382
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3821
בנימינה - גבעת חןהנביאים 6/1אנקונינה רחמים ורונית611הנביאים 383
קרית טבעוןיגאל אלון 37זלצר אנטונינה612הנביאים 383
בנימינה - גבעת חןהנביאים 6/3דבוש דוד וזהבה613הנביאים 383
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ3834
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3834
בנימינה - גבעת חןהחבצלת 19שולמן לריסה614הנביאים 383
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3835
בנימינה - גבעת חןהנביאים 6/5סעדה אפרים וזהבה625הנביאים 383
בנימינה - גבעת חןהגיבורים 8לפידות שושנה626הנביאים 383
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3837
בנימינה - גבעת חןדרך העצמאות 48זקן מרדכי ומיה627הנביאים 383
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3838
בנימינה - גבעת חןהנביאים 6/8אטיאס אבי וגילה628הנביאים 383

וקנין דניאל ושרה639הנביאים 383
הרימון 12
כפר יונהת.ד. 7287

חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ38310
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ38310
בנימינה - גבעת חןהנביאים 6/10בארס שרלי ושרה6310הנביאים 383
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בנימינה - גבעת חןהנביאים 6/11אסרס נטלי6311הנביאים 383
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ6312הנביאים 383
חיפה 3309518פל ים 15, ת.ד 548קק"ל / מנהל מקרקעי ישראל3841
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3831
בנימינה - גבעת חןהנביאים 4/1דרסו מנהלוש, סלומון, אנדלו, וודה, עליזה, טובה ואברהם411הנביאים 384
בנימינה - גבעת חןהנביאים 4/2אוחנה דוד ומרסל412הנביאים 384
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3843
חיפה 3309518פל ים 15, ת.ד 548קק"ל / מנהל מקרקעי ישראל3843
בנימינה - גבעת חןהנביאים 4/3כתריאל פנחס וראומה413הנביאים 384
בנימינה - גבעת חןהנביאים 4/4מחלוף גדעון וסוזן414הנביאים 384
בנימינה - גבעת חןהגיבורים 8עו"ד הראל לפידות425הנביאים 384
בנימינה - גבעת חןגבעת חן 12/6לובמן אמיר יהונתן וגלי426הנביאים 384
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3847
בנימינה - גבעת חןדרך שרה 11 אבן שמואל אורי וגלית427הנביאים 384
בנימינה - גבעת חןהנביאים 4/8אברגיל פנחס ואסתר428הנביאים 384
בנימינה - גבעת חןהנביאים 4/9רסקין אירנה ויפים439הנביאים 384
חיפה 3309518פל ים 15, ת.ד 548קק"ל / מנהל מקרקעי ישראל38410
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ38410
חדרהולויטס 26 בטובול דני ויהודית4310הנביאים 384
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ38411
בנימינה - גבעת חןהנביאים 4/11דבש מרים4311הנביאים 384
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ38412
חיפה 3309518פל ים 15, ת.ד 548קק"ל / מנהל מקרקעי ישראל38412
בנימינה - גבעת חןהנביאים 4/12והב ברכה4312הנביאים 384
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3851
בנימינה - גבעת חןג.חן 17/1שמעוני שושנה וחיים211הנביאים 385
בנימינה - גבעת חןגבעת חן 11/2הרש נמרוד212הנביאים 385
רעננה 4321904סולד 8אדם ד.כץ הנדסה אזרחית וימית בע"מ3853
בנימינה - גבעת חןהנביאים 2/3טננהאוס הווארד213הנביאים 385
בנימינה - גבעת חןהנביאים 2/4רובי בקי וששון214הנביאים 385
בנימינה - גבעת חןהנביאים 2/5שמעוני דנה225הנביאים 385
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3856
בנימינה - גבעת חןהחורש 50קאלוש פנלה226הנביאים 385
בנימינה - גבעת חןהנביאים 2/7טוב ברג אלינה227הנביאים 385
בנימינה - גבעת חןהנביאים 2/8בן שמואל אילן ומזל228הנביאים 385
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ3859
בנימינה - גבעת חןהנביאים 2/9טוב ברג פאינה239הנביאים 385
בנימינה - גבעת חןש גבעת חן 11/10קק"ל2310הנביאים 385
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תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ38511
בנימינה - גבעת חןהנביאים 2/11איזאיב שושנה2311הנביאים 385
תל אביב 65816הר סיני 3רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ38512
בנימינה - גבעת חןהנביאים 2/12נתן עמרן ומיה2312הנביאים 385
חיפה 3309518פל ים 15, ת.ד 548קק"ל / מנהל מקרקעי ישראל3861/2
בנימינה - גבעת חןת.ד.110סיבוני מדלין1צמוד קרקע15דרך סיני386
בנימינה - גבעת חןסיני 24בן עמוס שרה2צמוד קרקע15דרך סיני386
חיפה 3309518פל ים 15, ת.ד 548קק"ל / מנהל מקרקעי ישראל3871/2
בנימינה - גבעת חןסיני 13 אדרור ישעיהו ושמעה1צמוד קרקע13דרך סיני387
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ2צמוד קרקע13דרך סיני387
חיפה 3309518פל ים 15, ת.ד 548קק"ל / מנהל מקרקעי ישראל3881/2
בנימינה - גבעת חןסיני 11 אפדלון (מזל) רבקה1צמוד קרקע11דרך סיני388
בנימינה - גבעת חןסיני 11 באדרי מואיס ואסתר2צמוד קרקע11דרך סיני388
חיפה 3309518פל ים 15, ת.ד 548קק"ל / מנהל מקרקעי ישראל3891/2
בנימינה - גבעת חןסיני 9 אכחלון שרון וארלט1צמוד קרקע9דרך סיני389
בנימינה - גבעת חןסיני 9 בשניאור אברהם וזיוה2צמוד קרקע9דרך סיני389
חיפה 3309518פל ים 15, ת.ד 548קק"ל / מנהל מקרקעי ישראל3901/2

1צמוד קרקע7דרך סיני390
אלקובי פנחס מנהל העיזבון 

בנימינה - גבעת חןהעצמאות 45 בעבור קובי יונתן
אלקובי פנחס מנהל העיזבון 

בנימינה - גבעת חןהעצמאות 45 בעבור אלקובי שמעון
אלקובי פנחס מנהל העיזבון 

בנימינה - גבעת חןהעצמאות 45 בעבור אמר מרים
אלקובי פנחס מנהל העיזבון 

בנימינה - גבעת חןהעצמאות 45 בעבור טולדנו יפית
אלקובי פנחס מנהל העיזבון 

בנימינה - גבעת חןהעצמאות 45 בעבור שבח אושר
אלקובי פנחס מנהל העיזבון 

בנימינה - גבעת חןהעצמאות 45 בעבור לוי אורלי
אלקובי פנחס מנהל העיזבון 

בנימינה - גבעת חןהעצמאות 45 בעבור עזרא סמדר
אלקובי פנחס מנהל העיזבון 

בנימינה - גבעת חןהעצמאות 45 בעבור זוהר אודת
אלקובי פנחס מנהל העיזבון 

בנימינה - גבעת חןהעצמאות 45 בעבור עזר אסנת
אלקובי פנחס מנהל העיזבון 

בנימינה - גבעת חןהעצמאות 45 בעבור נואמה גלית
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אלקובי פנחס מנהל העיזבון 

בנימינה - גבעת חןהעצמאות 45 בעבור עזר ניתן
אלקובי פנחס מנהל העיזבון 

בנימינה - גבעת חןהעצמאות 45 בעבור אלקובי רפאל
בנימינה - גבעת חןהעצמאות 45 באלקובי פנחס מנהל העיזבון
אלקובי פנחס מנהל העיזבון 

בנימינה - גבעת חןהעצמאות 45 בעבור סלמה חנה
אלקובי פנחס מנהל העיזבון 

בנימינה - גבעת חןהעצמאות 45 בעבור בראל אסתר
אלקובי פנחס מנהל העיזבון 

בנימינה - גבעת חןהעצמאות 45 בעבור אלקובי אלברט
אלקובי פנחס מנהל העיזבון 

בנימינה - גבעת חןהעצמאות 45 בעבור ימין זולייט
אלקובי פנחס מנהל העיזבון 

בנימינה - גבעת חןהעצמאות 45 בעבור שעשוע אודת
אלקובי פנחס מנהל העיזבון 

בנימינה - גבעת חןהעצמאות 45 בעבור לוי רחל
אלקובי פנחס מנהל העיזבון 

בנימינה - גבעת חןהעצמאות 45 בעבור מויאל עדי
אלקובי פנחס מנהל העיזבון 

בנימינה - גבעת חןהעצמאות 45 בעבור אלקובי יעקב
חולון 5885849הרוקמים 26עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ2צמוד קרקע7דרך סיני390
חיפה 3309518פל ים 15, ת.ד 548קק"ל / מנהל מקרקעי ישראל3911/2
בנימינה - גבעת חןהר סיני 5/1בלז פני1צמוד קרקע5דרך סיני391
בנימינה - גבעת חןהר סיני 5/2טאוב ישראל2צמוד קרקע5דרך סיני391

חיפה 3309518פל ים 15, ת.ד 548קק"ל / מנהל מקרקעי ישראל392
חיפה 3309518פל ים 15, ת.ד 548קק"ל / מנהל מקרקעי ישראל400
חיפה 3309518פל ים 15, ת.ד 548קק"ל / מנהל מקרקעי ישראל514

516
עו"ד אילן פורת 

חדרההרצל 23עבור אליקשוילי נזי

516
עו"ד אילן פורת 
חדרההרצל 23עבור בר-אלי דן

516
עו"ד אילן פורת 
חדרההרצל 23עבור גביש רות

516
עו"ד אילן פורת 
חדרההרצל 23עבור דקל אליהו

516
עו"ד אילן פורת 

חדרההרצל 23עבור דקל יעל
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516
עו"ד אילן פורת 
חדרההרצל 23עבור ורד דורית

516
עו"ד אילן פורת 
חדרההרצל 23עבור טיבי בתיה

516
עו"ד אילן פורת 

חדרההרצל 23עבור ישראלי משה

516
עו"ד אילן פורת 

חדרההרצל 23עבור מילשטין דליה

516
עו"ד אילן פורת 
חדרההרצל 23עבור פבה אריה

516
עו"ד אילן פורת 

חדרההרצל 23עבור צפניה אברהם

516
עו"ד אילן פורת 
חדרההרצל 23עבור נתן זהבה

516
עו"ד אילן פורת 

חדרההרצל 23עבור קרינגטון מיכאל ויליאם

516
עו"ד אילן פורת 
חדרההרצל 23עבור תמיר חנן

בנימינה - גבעת חןקרן היסוד 3מועצה מקומית בנימינה-גבעת עדה173
בנימינה - גבעת חןקרן היסוד 3מועצה מקומית בנימינה-גבעת עדה153
בנימינה - גבעת חןקרן היסוד 3מועצה מקומית בנימינה-גבעת עדה368
בנימינה - גבעת חןקרן היסוד 3מועצה מקומית בנימינה-גבעת עדה393
בנימינה - גבעת חןקרן היסוד 3מועצה מקומית בנימינה-גבעת עדה394
בנימינה - גבעת חןקרן היסוד 3מועצה מקומית בנימינה-גבעת עדה395
בנימינה - גבעת חןקרן היסוד 3מועצה מקומית בנימינה-גבעת עדה396
בנימינה - גבעת חןקרן היסוד 3מועצה מקומית בנימינה-גבעת עדה398
בנימינה - גבעת חןקרן היסוד 3מועצה מקומית בנימינה-גבעת עדה399
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