
 

 

 3.5.2020תאריך: 
 

 הודעה לחוכרים ביפו העתיקה
 

 30.4.2020"( מתכבדת ומודיעה כי ביום החברה" -החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ )להלן  .1
שעליו הוסכם בין רוב יפו תוקף של החלטה למתווה פשרה -ניתן בבית המשפט המחוזי בת"א

"( בנוגע התביעה" -ובין החברה )להלן  14501-04-16מניינם של התובעים בתביעה בת"א 
-" והודעת הפשרה", "מתווה הפשרה" -לתנאים לחידוש החכירות ביפו העתיקה )להלן 

 הודעת הפשרה והחלטת בית המשפט, מצורפות להודעה זו." בהתאמה(. הפשרה"

הפרטים הנוגעים לפשרה עצמה מפורטים בהודעת הפשרה והיא המחייבת והקובעת, ובכל  .2
מקרה של אי התאמה בין האמור בהודעה זו ובין האמור בהודעת הפשרה, האמור בהודעת 

 הפשרה גובר.

, לכךחוכרים ביפו העתיקה המעוניינים להצטרף לפשרה, ואשר מתקיימים לגביהם התנאים  .3
הצטרפות חתומה בנוסח המצורף להודעת הפשרה כנספח רשאים להגיש לבית המשפט בקשת 

" שלה, כפי שהיא בדיוק, בלי תיקונים ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או תנאים ו/או 3"
הסתייגות ו/או מחאות ו/או דרישות וכל כיוצא באלה מכל מין וסוג שהוא, בין אם במסמך 

בקשת " -פה )להלן -עצמו ובין אם במסמך מלווה או בכל דרך אחרת בכתב או בעל
 "(. ההצטרפות

רשאים להצטרף לפשרה רק חוכרים שמתקיימים לגביהם התנאים לחידוש חכירה  .4
הפשרה תחול אך ורק על התובעים שהצטרפו , ושם( 7)ראו סעיף  המתפרסמים במדריך לחוכר

שיצטרפו הזכאים להצטרף לפשרה, למתווה הפשרה או על חוכרים אחרים ביפו העתיקה 
 . ה הפשרה באופן ובמועד כמפורט בהודעת הפשרהלמתוו

 קישור לבקשת ההצטרפות ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה עם אפשרות הורדה.  .5

 -)להלן  3.7.2020את הודעת ההצטרפות יש להגיש לתיק בית המשפט עד לא יאוחר מיום  .6
"( ולמסור עותק הימנה לידי מנהלת היחידה המשפטית במרחב ותהמועד האחרון להצטרפ"

יפו, עו"ד יודפת טנא, במשרדי החברה או לשלוח אותה אליה באימייל לכתובת: 

yodfat.t@atarim.gov.il .עד למועד האחרון להצטרפות , 

תיקונים ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או תנאים ו/או מובהר בזאת כי בקשת הצטרפות עם  .7
הסתייגות או מחאות ו/או דרישות וכל כיוצא באלה מכל מין וסוג שהוא, בין אם במסמך עצמו 

 פה, תיפסל.-ובין אם במסמך מלווה או בכל דרך אחרת בכתב או בעל
 

__________________________ 
 החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ     

mailto:yodfat.t@atarim.gov.il























































































































































































































































































































































