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הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה
לפי חוק כביש אגרה )כביש ארצי לישראל(, התשנ"ה-1995

אגרה  כביש  לחוק  ו–)ג(  6)א(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
חוזה  לתנאי  ובכפוף  התשנ"ה-11995,  לישראל(,  ארצי  )כביש 
צפון  חוצה   -  6 לחברת  ישראל  מדינת  בין  שנחתם  הזיכיון 
בע"מ, אני מודיע כי מיום כ"ה בתשרי התשפ"ב )1 באוקטובר 

- )2021

סכומי  קביעת  בדבר  נקבעו בהודעה  סכומי האגרה אשר   )1(
אגרה2, ביחס לקטע 7, הם כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

)א( בשעות השיא -  

ברכב רגיל           3.63   

ברכב כבד           7.26   

)ב( בשעות השפל -  

ברכב רגיל           2.08   

ברכב כבד            4.16   

סכומי  קביעת  בדבר  נקבעו בהודעה  סכומי האגרה אשר   )2(
אגרה, ביחס לקטע 3, הם כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

)א( בשעות השיא -  

ברכב רגיל           2.60   

ברכב כבד           5.20   

)ב( בשעות השפל -  

ברכב רגיל           1.56   

ברכב כבד            3.12   

ט"ז בתשרי התשפ"ב )22 בספטמבר 2021(
)חמ 3-2914-ה1(

                                           שי לינדנר
                                    המנהל הכללי של חברת   

                                     6 - חוצה צפון בע"מ
                                              בעל הזיכיון
ס"ח התשנ"ה, עמ' 490; התשנ"ח, עמ' 282.  1

י"פ התשפ"א, עמ' 4616.  2

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה
לפי חוק כביש אגרה )כביש ארצי לישראל(, התשנ"ה-1995

אגרה  כביש  לחוק  ו–)ג(  6)א(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
חוזה  לתנאי  ובכפוף  התשנ"ה-11995,  לישראל(,  ארצי  )כביש 
הייווייז  ארץ  דרך  וחברת  ישראל  מדינת  בין  שנחתם  הזיכיון 
 1( התשפ"ב  בתשרי  כ"ה  מיום  כי  מודיע  אני  בע"מ,   )1997(

באוקטובר 2021( -

סכומי  עדכון  בדבר  בהודעה  נקבעו  אשר  האגרה  סכומי   )1(
אגרה2, הם כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

המותר  הכולל  שמשקלו  ברכב  )א( 
פחות מ–4 טון

3.50

המותר  הכולל  שמשקלו  ברכב   )ב( 
4 טון או יותר

10.50

באופנוע 1.75)ג( 

אגרה3,  סכומי  בדבר  בהודעה  נקבעו  אשר  האגרה  סכומי   )2(
ביחס לקטע 18, הם המפורט להלן:

בשקלים חדשים

המותר  הכולל  שמשקלו  ברכב  )א( 
פחות מ–4 טון

5.30

המותר הכולל  שמשקלו  ברכב   )ב( 
4 טון או יותר

15.90

באופנוע 2.65)ג( 

י"ג בתשרי התשפ"ב )19 בספטמבר 2021(
)חמ 3-2914-ה1(

                                              אבי דור
                                     המנהל הכללי של חברת   

                                דרך ארץ הייווייז )1997( בע"מ
                                              בעל הזיכיון

י"פ התשפ"א, עמ' 4566.  3

הודעה בדבר שינוי סכומי אגרה
לפי חוק כבישי אגרה )מנהרות הכרמל(, התשנ"ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ג( לחוק כבישי אגרה )מנהרות 
הכרמל(, התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, ובכפוף לתנאי חוזה 
בע"מ  כרמלטון  לקבוצת  ישראל  מדינת  בין  שנחתם  הזיכיון 

)להלן - בעל הזיכיון(, אני מודיע לאמור:

בהודעה זו -  )1(

"הסכם שימוש" - כהגדרתו בחוק;

"מנוי" -  כהגדרתו בחוק;

"קטע" - כהגדרתו בתקנות כבישי אגרה )מנהרות הכרמל( 
תשלומים(,  ואכיפת  אגרה  בתשלום  החיוב  )אופן 

התש"ע-22010;

התעבורה3,  בפקודת  כהגדרתו  מנועי  רכב   - פרטי"  "רכב 
למעט רכב ציבורי ומשאית;

"רכב ציבורי" - כהגדרתו בפקודת התעבורה, ובלבד שהוא 
מיועד או משמש להסעת 10 אנשים או יותר נוסף על 

הנהג;

"משאית" - רכב מסחרי או רכב עבודה כהגדרתם בפקודת 
 4,000 על  עולה  המותר  הכולל  שמשקלם  התעבורה, 

ק"ג;

ס"ח התשנ"ה, עמ' 490; התשנ"ח, עמ' 282.  1

י"פ התשפ"א, עמ' 4566.  2

ס"ח התשנ"ה, עמ' 493; י"פ התשפ"א, עמ' 7153.  1

ק"ת התש"ע, עמ' 1133.  2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  3
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הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

ביטול רישום אגודות שיתופיות

קופת  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   19.3.2019 וביום  הואיל   )1(
שיתופית  אגודה  קולנוע  בבתי  העובדים  של  תגמולים 
בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-000487-9 אגודה  מס'  בע"מ, 
והפירוק  והואיל   ,9272 עמ'  התשע"ט,   ,8176 הפרסומים 
הנ"ל הושלם ביום 14.9.2021, ניתנת בזה הודעה כי רישום 
האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה 

חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

גידולי  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   24.5.2021 וביום  הואיל   )2(
שדה אל"צ שיטה - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, מס' 
הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-004667-2 אגודה 
9635, התשפ"א, עמ' 6220, והואיל והפירוק הנ"ל הושלם 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,13.9.2021 ביום 
חדלה  שעה  ומאותה  השיתופיות  האגודות  מספר  נמחק 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

דפנה  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   17.6.2021 וביום  הואיל   )3(
חולתה שיווק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, מס' אגודה 
 ,9690 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003449-6
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,6905 עמ'  התשפ"א, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,9.9.2021
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה 

מלשמש כגוף מאוגד.

האגודה  לפירוק  צו  ניתן   10.1.2012 וביום  הואיל   )4(
אגודה  מס'  בע"מ,  שיתופית  אגודה  א'  המקשר   מעונות 
 ,6359 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-000313-7
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,1952 עמ'  התשע"ב, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,29.9.2021
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה 

מלשמש כגוף מאוגד.

בתי  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   11.7.2021 וביום  הואיל   )5(
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה  שיטה 
 ,9753 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003074-2
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,9654 עמ'  התשפ"א, 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,4.10.2021 ביום 
ומאותה שעה חדלה  נמחק מספר האגודות השיתופיות 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

כ"ח בתשרי התשפ"ב )4 באוקטובר 2021(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

צו פירוק לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות, 
מינוי מפרק והודעה לנושים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות 
אני מצווה בזה על פירוק האגודה נגריה קואופרטיבית - אגודה 

שיתופית בע"מ, מס' האגודה: 57-005854-5.

סכומי   ,)2021 באוקטובר   1( התשפ"ב  בתשרי  כ"ה  מיום   )2(
בכבישי  נסיעה  בעד  הזיכיון  בעל  בידי  שייגבו  האגרה 

מנהרות הכרמל לגבי נסיעה בקטע, הם כמפורט להלן:

רכב פרטי שנכלל בהסכם שימוש )מנוי( - 8.25 שקלים   )1(
חדשים;

רכב פרטי שלא נכלל בהסכם שימוש )שאינו מנוי( -   )2(
10.16 שקלים חדשים;

רכב ציבורי - 30.48 שקלים חדשים;  )3(

משאית - 50.79 שקלים חדשים.  )4(

י"ג בתשרי התשפ"ב )19 בספטמבר 2021(

)חמ 3-4170(
     אמיר אסרף

                              המנהל הכללי של קבוצת כרמלטון בע"מ
                                      בעל הזיכיון במנהרות הכרמל

הודעה על מינוי ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

נמסרת בזה הודעה, כי לפי סעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות 
)ערר על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו-11976, מינתה המועצה 
המקומית אבן יהודה, בישיבתה מיום כ"ג באלול התשפ"א )31 
האמור,  החוק  לעניין  ערר  לוועדת  נוסף  הרכב   )2021 באוגוסט 

בהרכב של שלושה חברים כמפורט להלן:

עורך הדין רובי גוברין - יושב ראש

עובד עידו - חבר

עורך הדין חגי הראל - חבר.

ח' בתשרי התשפ"ב )14 בספטמבר 2021(
)חמ 3-265-ה1(

אברהם הררי  
ראש המועצה המקומית   

אבן יהודה  
ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי הרישום מס' 
70030, 70031, 70032 - דימונה, הוצגו ביום ט"ו באלול התשפ"א 
פקיד  בלשכת  לעיון  ימים  שלושים  למשך   )2021 באוגוסט   23(
התקווה  רח'  הממשלה,  קריית  הדרום,  אזור  המקרקעין  הסדר 
4, באר שבע, בלשכת הממונה על מחוז הדרום, משרד הפנים, 

קריית הממשלה, רח' התקווה 4, באר שבע, ובעיריית דימונה.

ט"ו באלול התשפ"א )23 באוגוסט 2021(
רמי דמארי  

פקיד הסדר המקרקעין   
אזור הדרום  
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לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי 
השיתופיות אני ממנה למפרקת את לימור ליטאי, מברית פיקוח, 

רח' נתן קנה, כפר סבא, טל' 03-7180111.

)פירוק(,  השיתופיות  האגודות  תקנות  להוראות  בהתאם 
את  להגיש  מהאגודה  תביעה  בעל  כל  נדרש  התשמ"ד-1984, 
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה 

זו לפי המען הנ"ל.

אגודה  חבר  רשאי  לפקודה,  ו–51   )2(46 לסעיפים  בהתאם 
שר  לפני  עליו  לערער  זה  צו  ממתן  שנפגע  צד  או  שיתופית 

הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.

ט"ו באלול התשפ"א )23 באוגוסט 2021(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

בשר נט ישראל בע"מ
)ח"פ 51-560671-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול הליך פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
 ,29.9.2021 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניות  בעלי 
התקבלה החלטה במניין חוקי לבטל את הליכי פירוק החברה 

מרצון ולבטל את מינויו של שמואל סבג, למפרק החברה.

שמואל סבג, דירקטור

וואי-טק לצמצום הפערים בחינוך
)ע"ר 58-048833-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התש"ם-1980, כי באסיפה כללית של העמותה הנ"ל, שהתכנסה 
מרצון  העמותה  את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,5.9.2021 ביום 
 ,ytek@ytek.org.il אלקטרוני:  דואר  חמאדה,  אמיל  את  ולמנות 

למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

אמיל חמאדה, מפרק

מרכז רוחני תרבותי דרכי אבות בקרית עקרון
)ע"ר 58-060356-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקים

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
התש"ם-1980, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של העמותה 

את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,20.6.2020 ביום  שהתכנסה  הנ"ל, 
העמותה מרצון ולמנות את גזבר העמותה ציון וגיש ואת המזכיר 

ציון יוסף, מרח' שיבת ציון 16, קריית עקרון, למפרקי העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקים הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

   ציון וגיש      ציון יוסף
              מפרקים

מרכז רוחני תרבותי דרכי אבות בקרית עקרון
)ע"ר 58-060356-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של העמותה הנ"ל 
יוסף,  הדר  הכנסת  בבית   ,18.00 בשעה   ,15.11.2021 ביום  תתכנס 
רח' שיבת ציון 9, קריית עקרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  בנכסי העמותה,  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של העמותה.

ציון וגיש                 ציון יוסף
מ פ ר ק י ם

אישיד בע"מ
)ח"פ 51-205216-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,1.6.2021 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,30 ישראל שמעונוב, ממשרד שמעונוב ושות', רח' הארבעה 

תל–אביב-יפו 6473926, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18.11.2021, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
ישראל שמעונוב, מפרק
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