
 
  

  
 

  

  
 שם השוכר  שם בעל הנכס מספר רחוב  מס''ד 

 זכריה חנה "עמידר" 178/1 יפה נוף  1

   בידני קדרה  178/2 יפה נוף  2

   סטפין ויטלי  178/3 יפה נוף  3

   מלכה דוד וטיטי  178/4 יפה נוף  4

   לוי יצחק ודינה 178/5 יפה נוף  5

   בן שיטרית מרים  178/6 יפה נוף  6

   "עמידר" 178/7 יפה נוף  7

   לוי דוד אליהו וסמדר  178/8 יפה נוף  8

   קלוגין אלכסנדר  179/1 יפה נוף  9

   צ'רלי דהן  179/2 יפה נוף  10

   שראימן אלכסנדר  179/3 יפה נוף  11

   דיינגו מנוסביץ ילנה  179/4 יפה נוף  12

   לנקרי יהודה ויולנדה  179/5 יפה נוף  13

 ברגינסקי  קוטוק מיכאל  179/6 יפה נוף  14

   נעים ויקטור וג'קלין  179/7 יפה נוף  15

 נעים שלמה  נעים ויקטור וג'קלין  179/8 יפה נוף  16

   ביליס  לודמילה  179/9 יפה נוף  17

   לוי בן שושן דורית  179/11 יפה נוף  18

   רבסקי בוריס  180/1 יפה נוף  19

 דבורהעמר   "עמידר" 180/2 יפה נוף  20

   קוסקובסקי מרינה  180/3 יפה נוף  21

   אשטבאן נאג'  180/4 יפה נוף  22

   כהן שלום  180/5 יפה נוף  23

   זינו שולה ומשה  180/6 יפה נוף  24

   פרץ שמואל ושירלי  180/7 יפה נוף  25

   סיידרר סימה  180/8 יפה נוף  26



   חקשוריאן דניאלה  8/2 ז'בוטינסקי  27

   עמידר  234/1 הימים ששת  28

 מרציאנו מלי  עמידר  234/2 ששת הימים  29

 טרבלסי מיה  עמידר  234/3 ששת הימים  30

 רווח ברוך  עמידר  234/4 ששת הימים  31

 קגן מיכאל  עמידר  234/5 ששת הימים  32

 בוריאב לריס  עמידר  234/6 ששת הימים  33

 בר סימה  עמידר  234/7 ששת הימים  34

 ברנר אלברט  עמידר  234/8 הימים ששת  35

 רודצקי בלה עמידר  234/9 ששת הימים  36

   עמידר  234/10 ששת הימים  37

 גורנשטיין  עמידר  234/11 ששת הימים  38

 סמניה עומרי  עמידר  234/12 ששת הימים  39

   קריאף רוני וריקה  5/2 ז'בוטינסקי  40

   לוי שמעון   63/1 הרב עוזיאל  41

   יאיא אלברט  63/2 עוזיאל הרב  42

   חג'ג אברהם  67/1 הרב עוזיאל  43

   סיסו אבישי ולירון  73 הרב עוזיאל  44

   אנטולי וידרניקוב  24/1 ז'בוטינסקי  45

 מירו סבאג  אבו חליל גן  78/1 הרב עוזיאל  46

   דוידזון יצחק ואלישבע  78/2 הרב עוזיאל  47

   משה ואודליה  פינטו 79/1 הרב עוזיאל  48

   בוכריס יצחק ואורלי  79/2 הרב עוזיאל  49

   לוי אלי ורחל  80/1 הרב עוזיאל  50

   ציון אלחיאני  81/1 הרב עוזיאל  51

   אסרף יוסף  85/1 הרב עוזיאל  52

   מלכה יסמין וסלומון  85/2 הרב עוזיאל  53

   יפרח תמר  84/2 הרב עוזיאל  54

   אבוחצירה אסתר  87/2 הרב עוזיאל  55

   אבוחצירה יהושע  ב 87/2 הרב עוזיאל  56



 

 

   אדרי אריה  88/1 הרב עוזיאל  57

   תורג'מן שלמה  89 הרב עוזיאל  58

   מרינה קזיאב  90 הרב עוזיאל  59

   מתרגם לילך  2/2 ז'בוטינסקי  60

   לנקרי פנחס ודליה  1/2 ז'בוטינסקי  61

   ליבוביץיעקב   3/1 ז'בוטינסקי  62

   מגירה שמעון ואביבה  24/2 ז'בוטינסקי  63

 חן ליאור ושני  זינו דודו  22/1 ז'בוטינסקי  64

   יוסי כהן  25/1 ז'בוטינסקי  65

   אוחנה יורם ומירב  26/2 ז'בוטינסקי  66

   לוי שמעון ויפה 27/1 ז'בוטינסקי  67

   ביטון אור  27/2 ז'בוטינסקי  68

   אלברט אוחנה 28/1 ז'בוטינסקי  69

   יעקב ישראל  28/2 ז'בוטינסקי  70

   דורית סיסו  76/1 הרב עוזיאל  71

   בלילתי אתי ומשה  76/2 הרב עוזיאל  72

   דמרי רותי  123 הרב חזן מסעוד  73

   לוי ז'ינו וזוהרה  122 הרב חזן מסעוד  74

   ועקנין ניסים  56/2 הרב מימון   75

   הרב נחום עופרה ובני  49/2 הרב מימון   76
   

  


