
 
 

 

  
 

 

 

                                                            

 ثقافية مشتركة للسلطات المحلية ألحداثميزانيات  لتلقينداء 

 في الضواحي االجتماعية
ثقافية مشتركة للسلطات  ألحداثميزانيات  لتلقينداء  عن نشربهذا  تعلنالنقب والجليل ) فيما يلي :" الوزارة"( ،وزارة تطوير الضواحي .1

 .2020 وللعام 2019فيما يلي :" النداء"( . النداء هو للعام  ) المحلية في الضواحي االجتماعية

 سلطات محلية على األقل . (3)حدث هو لقاء/ عرض ثقافي المشترك لثالث .2

 ..جش 250,000مشتركاً ، على األقل ، بحجم ميزانية ال تقل عن مبلغ  1,000حدث صغير يشمل 

 ش.ج. 1,000,000مشتركاً ، على األقل ، بحجم ميزانية ال تقل عن مبلغ  5,000يشمل  متوسطحدث 

 ش.ج. 2,500,000مشتركاً ، على األقل ، بحجم ميزانية ال تقل عن مبلغ  20,000يشمل  كبيرحدث 

من السلطات المحلية التي تستوفي شروط الحد األدنى المحددة في النداء والمعنية بالحصول على ميزانية الوزارة، تقديم طلب بموجب  ُيطلب.3

 المفصل في هذا النداء.

 يحق تقديم طلب لالشتراك: .4

أ من النداء وقدم طلبها  2ند بأكملها في نطاق مساحة الضواحي االجتماعية بموجب التعريف في البأ. سلطة محلية واحدة موجودة 

 محليتين إضافيتين، على األقل، الموجودة بأكملها في نطاق مساحة الضواحي االجتماعية . (2)بشكل مشترك مع سلطتين 

سلطات محلية على األقل. بمسؤولية السلطة المحلية التأكد أن السلطات المحلية  (3)ب. الحديث يدور عن حدث ثقافي مشترك لثالث 

في حالة فيها سلطة محلية أياً كانت وقعت على شراكة  األخرى المشاركة لطلبها، غير مشتركة أيضاً بطلبات لسلطات محلية أخرى.

 بأكثر من طلب آخر ، يمكن أن يلغى الطلبين.

 .ج. الحدث يجب أن يكون مفتوح للجمهور سكان الضواحي االجتماعية فقط ) الوزارة لن تخصص ميزانية لحدث مغلق(

د. ُيطلب أن يقام الحدث في مساحة السلطة المحلية مقدمة طلب الدعم أو في مساحة واحدة من السلطات المشاركة في الطلب . في 

في حالة أنه في حالة لم يوجد في هذه السلطات موقعاً يستوفي طلبات الحدث، يقام الحدث في مساحة معرفة كضواحي اجتماعية. 

ذكورة أعاله ال يوجد موقع مالئم أو جاهز إلقامة الحدث ، يمكن أن يقام الحدث في مساحة ليست مساحة واحدة من السلطات الم

 كضواحي اجتماعية ، في هذه الحالة ، لن تعترف الوزارة بمصاريف استئجار مكان الحدث من أجل دفع الميزانية / الدعم. معرفة

 يع تذاكر للحدث .هـ. الفعاليات يجب أن ال تكون ذات أهداف ربحية وال يمكن ب

 و. يفرض واجب على السلطة المحلية لتوزيع تذاكر مسبقاً لسكان الضواحي االجتماعية فقط.

النداء الكامل، بموجب النص الملزم، يشمل المستندات المرافقة وذات الصلة والشروط الكاملة لطلب تلقي الميزانية منشورة في موقع .5

 :جليل، بالعنوان، النقب والوزارة تطوير الضواحيانترنت 

 galil.gov.il-www.negev   

لتلقي ميزانية  " نداء :تحت العنوان drors@png.gov.il :العنوانعلى ،  عبر البريد االلكتروني خطياً فقطتقدم األسئلة االستفسارية .6

للتقديم وحتى تاريخ  للموعد أ  14:00 الساعة 2019.12.15 حتى تاريخ  ألحداث ثقافية مشتركة للسلطات المحلية في الضواحي االجتماعية 

موقع  ممنوع االتصال هاتفياً بالموضوع( . ينشر الرد على األسئلة االستفسارية في ) من التقديم  للموعد ب 14:00 الساعة 09.01.2020

 الوزارة على االنترنت.

حتى  – للموعد أتل أبيب . ( 13 الطابق) 8يجب تقديم الطلبات لصندوق المناقصات التابع للوزارة ، في العنوان سدروت شاؤول الملك .7

الطلبات التي . 14:00 الساعة 29.01.2020– حتى موعد أقصاه تاريخ  – وللموعد ب 14:00 الساعة 18.12.2019موعد أقصاه تاريخ 

في تصل بعد الموعد األخير للتقديم لن ُيبحث فيها. نلفت انتباه مقدمي الطلبات لالزدحامات المرورية ولضائقة إيجاد مكان إليقاف السيارة 

 المنطقة ، وأيضاً للفحوصات األمنية التي تجرى لزوار الوزارة .

، بما في ذلك نتيجة لتشويشات غير متوقعة النداء أو نشر نداء جديد ألي سبب كانالوزارة غير ملزمة بقبول عرض أياً كان ويحق لها إلغاء .8

 على الجداول الزمنية .

 شروط الحد األدنى، كيفية تقديم الطلب وباقي الشروط المحددة لتلقي الميزانية مفصلة في مستندات النداء ..9

تعليمات النداء وفي االستمارات المرفقة له ،  الموجودة في النداء ،  في أي حالة لوجود تناقض بين تعليمات هذا اإلعالن وبين التعليمات.10

 المرفقة له هي الملزمة. االستمارات
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