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פורסם 13:01

ארכיון :י"ז אייר תשס"ט 19 ,מאי 09

י"ז אייר תשס"ט 11 ,מאי 09

כוחות משטרה פינו פעילי ימין שהפגינו
בכניסה לבית הנשיא

ינוסח מסמך מדיניות סביבתית לניהול משק
המים

13:49

13:39

בעלה של לבני ימתג את עכו כעיר
תרבויות המזה"ת

טור אישי
אורח התחבר או הרשם
דואר נכנס

▼

יומן  /לוח שנה

▼

המוסיקה שלי

▼

אנשי אקדמיה ,מומחים ובעלי תפקידים רשמיים מתחום המים ,ביחד עם
הציבור ,יגבשו יחדיו מסמך מדיניות רצויה לניהול משק המים בישראל .הכנת
מסמך זה תעמוד במרכזו של כנס ירושלים לסביבה וטבע של החברה להגנת
הטבע שיתקיים השנה תחת הכותרת "חזון ירוק למשאב כחול ,מעצבים מדיניות
סביבתית למשק המים בישראל".

13:23

גופת גבר בן  50התגלתה במטעים
בגן-יבנה
13:09

הכנס ייערך ביום רביעי ,ה –  27למאי ,בבנייני האומה ,בשיתוף עם עיריית
ירושלים ,אוניברסיטת תל אביב ,האוניברסיטה העברית ,האיגוד הישראלי למים,
מכון גרנד לחקר המים בטכניון ,מוסד שמואל נאמן ורשות הטבע והגנים.

עורכי "מעריב" התפטרו מתפקידם
13:01

הכתבה במלואה

ינוסח מסמך מדיניות סביבתית לניהול
משק המים
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12:45

מנהלת סל"ע :העיכוב בטיפול במפונים
בגלל משרדי הממשלה

◄

►
שלח לחבר

12:42

הדפסה

נזקים במיליונים לאוניות הפחם
מרלין  -קישורים ממומנים
12:41

אתר המכרזים המהפכני
בוא לקנות מוצרים יקרים במחירים
מצחיקים
למכרז לחץ כאן

חברת החשמל מתריעה :אין להדליק
מדורות בסמוך למתקני חשמל
►

ביטחון

◄

מדיניות ופוליטיקה

ברק :ההחלטה על הקמת
משכיות התקבלה בשנת
'82
בלשכת ברק מבהירים ,כי הבנייה
בישוב משכיות שבבקעה נעשית
מכוח החלטת ממשלה משנת '82

בארץ

הפסדת בקרן השתלמות ?
קרן השתלמות מנצחת בהתאמה אישית
וחיסכון בדמי ניהול
כנס ותתחיל להרוויח

כלכלה וחברה

'ירדן איננה גורם
משמעותי בסכסוך'

שבחים לרשות השידור
על ...היעדר תקלות

אריסון נגד פישר :הגישה
תלונה למבקר

המזרחן והפרשן המדיני ,יוני בן
מנחם ,מסביר כי הסיבה בגללה
הפך המלך עבדאללה לגורם
משמעותי

רשתות שידור מאירופה מציינות
לשבח את שידורי ביקור האפיפיור
ברשות השידור ומציינות את

שרי אריסון ,בעלת השליטה בבנק
הפועלים ,הגישה היום תלונה
למבקר המדינה ,על התנהלותם

עוד בבארץ ◄

עוד בכלכלה וחברה ◄

עוד במדיניות ופוליטיקה ◄

משפט ופלילים

חקירת המשטרה
מסתעפת :הרב ניר בן
ארצי נעצר
מסתעפת החקירה בפרשת
חטיפתו ועינויו לכאורה של הרב
ניר בן ארצי ,הערב נעצר הרב
עצמו,
עוד במשפט ופלילים ◄

עוד בביטחון ◄
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