
 

 

 הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה   .1
( לפקודת העיריות )נוסח חדש(, נמסרת בזאת הודעה כי מועצת העיר אישרה ביום 1)ב'188בהתאם לסעיף  

   , ( בע"מ1993אוצר מפעלי ים  בע"מ לבין רנואר אופנה ייצור ושיווק ), הסכם שכירות בין חברת  20.6.22
 אביב. -בנמל תל 1יח'  13למבנה  בקשר 

 
 הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה  .2

( לפקודת העיריות )נוסח חדש(, נמסרת בזאת הודעה כי מועצת העיר אישרה ביום 1)ב'188בהתאם לסעיף  
  3יח'    13למבנה  בקשר  ,  בע"מבשר בנמל  אוצר מפעלי ים  בע"מ לבין  , הסכם שכירות בין חברת  20.6.22

 אביב. - בנמל תל
 

 הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה  .3
( לפקודת העיריות )נוסח חדש(, נמסרת בזאת הודעה כי מועצת העיר אישרה ביום 1)ב'188בהתאם לסעיף  

בנמל   5יח'  13למבנה בקשר ,  מדיבסי בע"אוצר מפעלי ים  בע"מ לבין , הסכם שכירות בין חברת 20.6.22
 אביב. -תל

 
 הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה  .4

( לפקודת העיריות )נוסח חדש(, נמסרת בזאת הודעה כי מועצת העיר אישרה ביום 1)ב'188בהתאם לסעיף  
בקשר   ,   א.ד.מ. מור יבוא יצוא ומסחר בע"מאוצר מפעלי ים  בע"מ לבין  , הסכם שכירות בין חברת  20.6.22
 אביב.-בנמל תל  21 יח' 8למבנה 

 
 ין ברשות איתנה הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקע .5

( לפקודת העיריות )נוסח חדש(, נמסרת בזאת הודעה כי מועצת העיר אישרה ביום 1)ב'188בהתאם לסעיף  
בקשר    ,   רשת פיאנו פיאנו ישראל בע"מאוצר מפעלי ים  בע"מ לבין  , הסכם שכירות בין חברת  20.6.22
 אביב.-בנמל תל  2יח'  13למבנה 

 
 עשייה במקרקעין ברשות איתנה הודעה על אישור מועצת העיר על  .6

( לפקודת העיריות )נוסח חדש(, נמסרת בזאת הודעה כי מועצת העיר אישרה ביום 1)ב'188בהתאם לסעיף  
בקשר למבנה יביל    ,עמותת אתגרים   בע"מ לבין   אתרים בחוף תל אביב , הסכם שכירות בין חברת  20.6.22

 . במרינה תל אביב
 

 עשייה במקרקעין ברשות איתנה הודעה על אישור מועצת העיר על  .7
( לפקודת העיריות )נוסח חדש(, נמסרת בזאת הודעה כי מועצת העיר אישרה ביום 1)ב'188בהתאם לסעיף  

למבנה  בקשר  ,  024329807אייל יפה ת"ז לבין  החברה לפיתוח יפו העתיקה , הסכם שכירות בין  20.6.22
 ביפו העתיקה. OJ13מס' 

 
 מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה הודעה על אישור  .8

ביום מועצת העיר אישרה  ( לפקודת העיריות )נוסח חדש(, נמסרת בזאת הודעה כי  1)ב'188בהתאם לסעיף  
חברת סמל בנמל בע"מ בקשר למבנה  לבין  אתרים בחוף תל אביב בע"מ  , הסכם שכירות בין חברת  8.8.22

 . בביריד המזרח שבנמל תל אבי 8ו   5יח'  41
 
 
 
 



 

 

 הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה  .9
( לפקודת העיריות )נוסח חדש(, נמסרת בזאת הודעה כי מועצת העיר אישרה ביום 1)ב'188התאם לסעיף  ב

'  יח  18בנה  למבקשר      פדני תכשיטים בע"מלבין  בע"מ    אוצר מפעלי ים  , הסכם שכירות בין חברת  8.8.22
 אביב.-בנמל תל 24-25

 
 הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה  .10

( לפקודת העיריות )נוסח חדש(, נמסרת בזאת הודעה כי מועצת העיר אישרה ביום 1)ב'188בהתאם לסעיף  
למחסן לבין חברת אל שרד בע"מ בקשר  אתרים בחוף תל אביב בע"מ  בין חברת  , הסכם שכירות בין  30.8.22

132JP .בנמל יפו 
 

 ודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה ה .11
( לפקודת העיריות )נוסח חדש(, נמסרת בזאת הודעה כי מועצת העיר אישרה ביום 1)ב'188בהתאם לסעיף  

בקשר   בע"ממ.ש. ובניו הפקות  לבין חברת  אתרים בחוף תל אביב בע"מ  , הסכם שכירות בין חברת  30.8.22
 בנמל יפו. 132JPלמחסן 

 
 הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה  .12

( לפקודת העיריות )נוסח חדש(, נמסרת בזאת הודעה כי מועצת העיר אישרה ביום 1)ב'188בהתאם לסעיף  
בקשר    )עמותה(  אלמינא בית ליוצריםלבין  אתרים בחוף תל אביב בע"מ  , הסכם שכירות בין חברת  30.8.22
 בנמל יפו. 122JPלמחסן 

 
 

 


