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מכרזים

מדינת ישראל

מדינת ישראל

הודעה על הצגת תכנית להחדרת מים
לעיון הציבור  -דה האז  7ת"א

הודעה על הצגת תכנית להחדרת מים לעיון
הציבור  -הנקיק

בהתאם לסעיף 44ה בחוק המים ,תשי"ט –  1959וכללי המים
)רישיון ותכנית החדרה( ,תשע"ה 2015 -

בהתאם לסעיף 44ה בחוק המים ,תשי"ט –  1959וכללי המים )רישיון
ותכנית החדרה( ,תשע"ה 2015 -

מגיש התכנית :דה האז  7ת"א שותפות מוגבלת
כתובתו :ששת הימים  30בני ברק
מטרת ההחדרה :החדרת מים הנשאבים לצורך סילוק מים מהאקוויפר
אזור ההחדרה :דה האז  7ת"א
ספקים ומפיקים המושפעים מהחדרה :מי אביבים בע"מ
נמסרת בזה הודעה ,כי התוכנית לעיל מוצגת לעיון הציבור במקומות הבאים:
עיריית תל אביב
•
•
אתר האינטרנט של רשות המים ,בכתובתwww.water,gov.il :
בהתאם לסעיף  3בכללי המים )רישיון ותכנית החדרה( ,תשע"ה –  ,2015הציבור
רשאי לעיין בתכניות הנ"ל במקומות בהם הופקדו ,וכל מפיק ,ספק או צרכן
באזור ההחדרה ,רשאי להגיש הצעות ,טענות או התנגדויות מנומקות בכתב
לתוכנית זו תוך  30יום מיום הפקדתה ,לפי הכתובת :רשות המים ,חטיבת אסדרה
או הלשכה המשפטית ,רחוב בנק ישראל  ,7ת.ד 36118 .ירושלים  9136002או
באמצעות דוא"לHachdara@water.gov.il :

מגיש התכנית :מניב ראשון בע"מ
כתובתו :ז'בוטינסקי  ,112ראשל"צ
מטרת ההחדרה :החדרת מי נגר עילי באגם הנקיק
אזור ההחדרה :במערב ראשל"צ ,בתחום שיפוטה של עירית ראשון לציון
ספקים ומפיקים המושפעים מהחדרה :חברת מקורות ,מניב ראשון בע"מ
נמסרת בזה הודעה ,כי התכנית לעיל מוצגת לעיון הציבור במקומות הבאים:
עיריית ראשל"צ
•
•
אתר האינטרנט של רשות המים ,בכתובתwww.water,gov.il :
בהתאם לסעיף  3בכללי המים )רישיון ותכנית החדרה( ,תשע"ה –  ,2015הציבור
רשאי לעיין בתכניות הנ"ל במקומות בהם הופקדו ,וכל מפיק ,ספק או צרכן
באזור ההחדרה ,רשאי להגיש הצעות ,טענות או התנגדויות מנומקות בכתב
לתוכנית זו תוך  30יום מיום הפקדתה ,לפי הכתובת :רשות המים ,חטיבת
אסדרה או הלשכה המשפטית ,רחוב בנק ישראל  ,7ת.ד 36118 .ירושלים
 9136002או באמצעות דוא"לHachdara@water.gov.il :

גיורא שחם
מנהל הרשות

גיורא שחם
מנהל הרשות

מדינת ישראל

הודעה על הצגת תכנית להחדרת מים
לעיון הציבור -יונייטד שרונה ת"א
בהתאם לסעיף 44ה בחוק המים ,תשי"ט –  1959וכללי המים )רישיון
ותכנית החדרה( ,תשע"ה 2015 -
מגיש התכנית :קבוצת רכישה יונייטד שרונה באמצעות עו"ד יואב זהבי
כתובתו :יגאל אלון  94ת"א yechiel@yzahavi.co.il
מטרת ההחדרה :החדרת מים הנשאבים לצורך סילוק מים האקוויפר
אזור ההחדרה :רח' ארניה אסוולדו  8-18ת"א
ספקים ומפיקים המושפעים מהחדרה :מי אביבים בע"מ
נמסרת בזה הודעה ,כי התוכנית לעיל מוצגת לעיון הציבור במקומות הבאים:
עיריית תל אביב
•
•
אתר האינטרנט של רשות המים ,בכתובתwww.water,gov.il :
בהתאם לסעיף  3בכללי המים )רישיון ותכנית החדרה( ,תשע"ה –  ,2015הציבור
רשאי לעיין בתכניות הנ"ל במקומות בהם הופקדו ,וכל מפיק ,ספק או צרכן
באזור ההחדרה ,רשאי להגיש הצעות ,טענות או התנגדויות מנומקות בכתב
לתוכנית זו תוך  30יום מיום הפקדתה ,לפי הכתובת :רשות המים ,חטיבת
אסדרה או הלשכה המשפטית ,רחוב בנק ישראל  ,7ת.ד 36118 .ירושלים
 9136002או באמצעות דוא"לHachdara@water.gov.il :

מדינת ישראל

הודעה על הצגת תכנית להחדרת מים לעיון
הציבור -מי מפא"ר -אגם 2
בהתאם לסעיף 44ה בחוק המים ,תשי"ט –  1959וכללי
המים )רישיון ותכנית החדרה( ,תשע"ה 2015 -
מגיש התכנית :מניב ראשון בע"מ
כתובתו :ז'בוטינסקי  ,112ראשל"צ
מטרת ההחדרה :החדרת מי נגר עילי ממערב ראשון באגם ראשל"צ ;2
אזור ההחדרה :מערב ראשל"צ ,בתחום שיפוטה של עיריית ראשון לציון;

מועצה מקומית מע'אר

הודעה על משרה פנויה
מכרז פומבי מס' 11/2020
מועצה מקומית מע'אר מודיעה בזה על
משרה פנויה כדלקמן:
המשרה :מורה לאלקטרוניקה
היקף משרה 10 :ש"ש.
מקום העבודה :בי"ס מקיף ב.
השכלה:
• תואר ראשון בפיזיקה )חד חוגי( או
תואר ראשון באלקטרוניקה/חשמל.
• עדיפות לתעודת הוראה במקצוע.
מועד אחרון להגשת בקשות יום חמישי
 24/9/2020שעה  14:00במשרד מנהל אגף
הון אנושי במועצה.
המכרז נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות
בלבד ופונה לגברים ונשים כאחד.
פריד ג'אנם ,עו"ד  -ראש המועצה

ספקים ומפיקים המושפעים מהחדרה :חברת מקורות ,מניב ראשון בע"מ
נמסרת בזה הודעה ,כי התכנית לעיל מוצגת לעיון הציבור במקומות הבאים:
 %עיריית ראשל"צ
 %אתר האינטרנט של רשות המים ,בכתובתwww.water,gov.il :
בהתאם לסעיף  3בכללי המים )רישיון ותכנית החדרה( ,תשע"ה – ,2015
הציבור רשאי לעיין בתכניות הנ"ל במקומות בהם הופקדו ,וכל מפיק,
ספק או צרכן באזור ההחדרה ,רשאי להגיש הצעות ,טענות או התנגדויות
מנומקות בכתב לתוכנית זו תוך  30יום מיום הפקדתה ,לפי הכתובת :רשות
המים ,חטיבת אסדרה או הלשכה המשפטית ,רחוב בנק ישראל  ,7ת.ד.
 36118ירושלים  9136002או באמצעות דוא"לHachdara@water.gov.il :
גיורא שחם
מנהל הרשות

גיורא שחם
מנהל הרשות
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