
רשומות

ילקוט הפרסומים
8 בספטמבר 2022 10789 י"ב באלול התשפ"ב

עמוד עמוד

 הודעה על מינוי מנהלת הרשות הלאומית לביטחון
11254 .... קהילתי לפי חוק הרשות הלאומית לביטחון קהילתי

 הודעות על הנחת תוכניות לפי חוק הניקוז וההגנה
מפני שיטפונות...................................................................... 11254

הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות......................... 11254

הודעה בדבר השעיית חברה מלשכת עורכי הדין............ 11254

 תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה להחזיק
 כלב ברצועה לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים

)תל–אביב-יפו(......................................................................... 11255

 הודעה בדבר אזורים שבהם לא תחול החובה להחזיק
11255 ........... כלב ברצועה לפי החוק האמור )פתח תקווה(

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.......................... 11255

הודעה מאת הציבור..................................................................... 11256



ילקוט הפרסומים 10789, י"ב באלול התשפ"ב, 8.9.2022  11254

 הודעה על מינוי מנהלת הרשות הלאומית
לביטחון קהילתי

לפי חוק הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, התשע"ז-2017

הרשות  לחוק   4 לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
לחוק   23 לסעיף  התשע"ז-12017,  קהילתי,  לביטחון  הלאומית 
שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-21959, ועל פי הצעת השר 
לחיזוק ולקידום קהילתי, החליטה הממשלה למנות את רונית 
קהילתי  לביטחון  הלאומית  הרשות  מנהלת  לתפקיד  עובדיה 
בארבע  להאריכה  ניתן  יהיה  אשר  שנים,  ארבע  של  לתקופה 

שנים נוספות.

תוקף המינוי מיום ז' בסיוון התשפ"ב )6 ביוני 2022(.

ג' באייר התשפ"ב )4 במאי 2022(
שלום שלמה  

מזכיר הממשלה  
ס"ח התשע"ז, עמ' 1136; התשפ"א, עמ' 228.  1

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"ח, עמ' 1754.  2

הודעה על הנחת תוכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

הניקוז  לחוק   19 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
רשות  במשרדי  כי  התשי"ח-11957,  שיטפונות,  מפני  וההגנה 
הניקוז קישון )להלן - רשות הניקוז( הונחה תוכנית הניקוז "נחל 
התוכנית(,   - )להלן   2-14302 מס'  יגור"  ג'למה-מחלף  קישון: 
הנכללות  המקומיות  הרשויות  במשרדי  הונח  ממנה  והעתק 

בתחום רשות הניקוז.

ובשעות  בימים  חינם,  בתוכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 30 בתוך  הניקוז,  לרשות  להגיש  ניתן  לתוכנית  התנגדות 
ימים מיום פרסום הודעה זו.

מען רשות הניקוז: רח' המגדל, יוקנעם המושבה.

כ"ה באב התשפ"ב )22 באוגוסט 2022(
)חמ 3-71-ה1(

עודד פורר  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ח, עמ' 4.  1

הודעה על הנחת תוכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

הניקוז  לחוק   19 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
רשות  במשרדי  כי  התשי"ח-11957,  שיטפונות,  מפני  וההגנה 
הניקוז  תוכנית  הונחה  הניקוז(  רשות   - )להלן  כינרת  הניקוז 
 - )להלן   4-14403 מס'   ")85 פארוד-כביש  )מקטע  צלמון  "נחל 
המקומיות  הרשויות  במשרדי  הונח  ממנה  והעתק  התוכנית(, 

הנכללות בתחום רשות הניקוז.

ובשעות  בימים  חינם,  בתוכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 30 בתוך  הניקוז,  לרשות  להגיש  ניתן  לתוכנית  התנגדות 
ימים מיום פרסום הודעה זו.

מען רשות הניקוז: רח' יהלום 6, אזור תעשייה צח"ר ראש 
פינה.

כ"ה באב התשפ"ב )22 באוגוסט 2022(
)חמ 3-71-ה1(

עודד פורר  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

הודעה על הנחת תוכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

הניקוז  לחוק   19 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
רשות  במשרדי  כי  התשי"ח-11957,  שיטפונות,  מפני  וההגנה 
הניקוז כינרת )להלן - רשות הניקוז( הונחה תוכנית הניקוז "נחל 
עין זהב" מס' 4-14204 )להלן - התוכנית(, והעתק ממנה הונח 

במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.

ובשעות  בימים  חינם,  בתוכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 30 בתוך  הניקוז,  לרשות  להגיש  ניתן  לתוכנית  התנגדות 
ימים מיום פרסום הודעה זו.

מען רשות הניקוז: רח' יהלום 6, אזור תעשייה צח"ר ראש 
פינה.

כ"ה באב התשפ"ב )22 באוגוסט 2022(
)חמ 3-71-ה1(

עודד פורר  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ח, עמ' 4.  1

הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות
לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

המפלגות,  לחוק   12 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 5( התשפ"ב  באלול  ט'  ביום  כי  מודיעה  אני  התשנ"ב-11992, 
בספטמבר 2022( רשמתי, לפי סעיף 7 לחוק האמור, את מפלגת 

"המחנה למען אזרחים ותיקי ישראל" בפנקס המפלגות.

ט' באלול התשפ"ב )5 בספטמבר 2022(
)חמ 3-2424(

שולי אבני-שוהם  
רשמת המפלגות   

ראש רשות התאגידים  
ס"ח התשנ"ב, עמ' 190; התשנ"ו, עמ' 118.  1

הודעה בדבר השעיית חברה
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין במחוז תל אביב, בשבתו ביום ט"ו בתמוז 
התשפ"ב )14 ביולי 2022(, בתיק בד"מ 052/2020, החליט להטיל 
על עורכת דין יפעת רבינק, רישיון מס' 45017, עונש של השעיה 
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שנים עשר חודשים.

 
ס"ח התשי"ח, עמ' 4.  1

 
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1
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המען: כפר רופין 1085000.  
תאריך רישום: ג' באב התשפ"ב )31 ביולי 2022(.  

סוג ראשי: חקלאית.  

שם האגודה: שירותי דרך בית אלפא אגודה שיתופית חקלאית   )2(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006808-0.  
המען: ד"נ גלבוע.  

תאריך רישום: ד'  באב התשפ"ב )1 באוגוסט 2022(.  
סוג ראשי: חקלאית.  

שיתופית  אגודה  אלפא  בית  תעשיות  פארק  האגודה:  שם   )3(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006807-2.  
המען: ד"נ גלבוע.  

תאריך רישום: ד'  באב התשפ"ב )1 באוגוסט 2022(.  
סוג ראשי: חקלאית.  

חקלאית  שיתופית  אגודה  ביער  יזמות  בנטל  האגודה:  שם   )4(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006809-8.  
המען: מרום גולן 1243600.  

תאריך רישום: ה' באב התשפ"ב )2 באוגוסט 2022(.  
סוג ראשי: חקלאית.  

שם האגודה: מקרקעין נגבה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )5(
מס' האגודה: 57-006810-6.  

המען: נגבה.  
תאריך רישום: י"א באב התשפ"ב )8 באוגוסט 2022(.  

סוג ראשי: חקלאית.  

שם האגודה: רפת כרמים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )6(
מס' האגודה: 57-006813-0.  

המען: כרמים.  
תאריך רישום: י"א באב התשפ"ב )8 באוגוסט 2022(.  

סוג ראשי: חקלאית.  

שם האגודה: נופר מסדה פי וי גגות אגודה שיתופית חקלאית   )7(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006812-2.  
המען: מסדה.  

תאריך רישום: י"א באב התשפ"ב )8 באוגוסט 2022(.  
סוג ראשי: חקלאית.  

שם האגודה: גורן הכפר אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )8(
מס' האגודה: 57-006811-4.  

המען: כפר יהושע.  
תאריך רישום: י"א באב התשפ"ב )8 באוגוסט 2022(.  

סוג ראשי: חקלאית.  
י"א באב התשפ"ב )8 באוגוסט 2022(

                                                     טל בר און
                                    עוזר רשמת האגודות השיתופיות

תוקף ההשעיה מיום י' באלול התשפ"ב )6 בספטמבר 2022( 
עד יום י"ט באלול התשפ"ג )5 בספטמבר 2023(.

י' באלול התשפ"ב )6 בספטמבר 2022(
)חמ 3-94(

                                                אורי אלפרסי
                                 המנהל הכללי של לשכת עורכי הדין

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11)ב( לחוק להסדרת הפיקוח על 
כלבים, התשס"ג-12002, אני מודיע, כי ההודעה בדבר אזורים 
כך  תתוקן  ברצועה2  כלב  להחזיק  החובה  תחול  לא  שבהם 

שבפסקה 84 שעניינה גינת כלבים ברח' רמברנדט 315 יבוא:

15 בתחומי הגינה המיועדת לכלבים,   ")84( ברח' רמברנדט 
ו–21.00   16.00 השעות  ובין  ו–14.00   7.00 השעות  בין       

    מדי יום."

תחילתה של הודעה זו עם פרסומה.

כ' באב התשפ"ב )17 באוגוסט 2022(
)חמ 3-3651(

רון חולדאי  
ראש עיריית תל–אביב-יפו  

ס"ח התשס"ג, עמ' 216.  1

י"פ התשס"ז, עמ' 585; התשפ"ב, עמ' 10541.  2

י"פ התשע"ח, עמ' 2445.  3

הודעה בדבר אזורים שבהם לא תחול החובה להחזיק 
כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

הפיקוח  להסדרת  לחוק  11)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
על כלבים, התשס"ג-12002, אני מודיע בזה, כי במקום הגדור 
החובה  תחול  לא  תקווה,  פתח  עיריית  בתחום  מטה  המפורט 

להחזיק כלב באמצעות רצועה:

רח' מסקין אהרון, פינת יד הבנים, גוש 6716, חלקה 252;  )1(

רח' אמסטרדם, גוש 6372, חלקה 27;  )2(

רח' מאיר דנקנר, גוש 6366, חלקה 193.  )3(

י"א בתמוז התשפ"ב )10 ביולי 2022(
)חמ 3-3651(

רמי גרינברג  
ראש עיריית פתח תקווה  

ס"ח התשס"ג, עמ' 216.  1

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:  

שם האגודה: עלי רופין אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )1(
מס' האגודה: 57-006806-4.  
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הודעות על רישום אגודות שיתופיות

חקלאית  שיתופית  אגודה  נכסים  ישרוב  מגן  האגודה:  שם   )1(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006680-3.  
המען: ד"נ הנגב.  

תאריך רישום: ח' בחשוון התשפ"ב )14 באוקטובר 2021(.  
סוג ראשי: חקלאית.  

שם האגודה: נאות דרור אגודה שיתופית לבנייה בע"מ.  )2(
מס' האגודה: 57-006817-1.  

המען: רח' הצורן 8א, נתניה 4250608.  
תאריך רישום: י"ג באב התשפ"ב )10 באוגוסט 2022(.  

סוג ראשי: שיכון.  

שם האגודה: מול כרמל - אגודה שיתופית לבנייה בע"מ.  )3(
מס' האגודה: 57-006816-3.  

המען: רח' הצורן 8א, נתניה 4250608.  
תאריך רישום: י"ג באב התשפ"ב )10 באוגוסט 2022(.  

סוג ראשי: שיכון.  

שם האגודה: אירוסים - אגודה שיתופית לבנייה בע"מ.  )4(
מס' האגודה: 57-006818-9.  

המען: רח' הצורן 8א, נתניה 4250608.  
תאריך רישום: י"ג באב התשפ"ב )10 באוגוסט 2022(.  

סוג ראשי: שיכון.  

שיתופית  אגודה  הגליל  בוסתן  חינוך  אגודת  האגודה:  שם   )5(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006829-6.  
המען: בוסתן הגליל.  

תאריך רישום: י"ח באב התשפ"ב )15 באוגוסט 2022(.  
סוג ראשי: שירותים.  

י"ח באב התשפ"ב )15 באוגוסט 2022(

                                                 אהוד אמיתי
                                    עוזר רשמת האגודות השיתופיות

 הודעה זו מתפרסמת באחריות המודיעים ואין 
בפרסומה משום מתן תעודה על נכונותה

החותרים לפיתוח )1995( בע"מ
)ח"פ 51-1210968-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2.11.2022, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' תובל 5, 
תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דנה קזאז, מפרקת


