
 

 
 

  
 

 

 

                                                                                                           

 

ومراكز علمية  حدائق إلقامة نداء  

  الجليل، في في النقب  في السلطات المحليةعلمية 

 وفي الضواحي االجتماعية 

في  لمي ي  ومراكز ععلم حدائقاقام  إل تعلن بهذا عن نشر نداء "(الوزارة:"  يلي فيما)  والجليل النقب الضواحي، تطوير وزارة. 1

  موجودة في النقب،الللسلطات المحلي  . يحق ) فيما يلي :" النداء"(  وفي الضواحي االجتماعي  الجليل،في السلطات المحلي  في النقب 

ي نطااقها، في الجليل وفي الضواحي االجتماعي  ) فيما يلي :" السلطات لمحلي "( والمعني  بإاقام  حدائق علمي  أو مراكز علمي  ف

 بتمويل الوزارة، تقديم طلب بموجب المفصل في النداء.

ة لصالح حلية، لكن يُطلب منها تخصيص مساحة مفتوحإقامة المراكز والحدائق العلمية هي بدون أي تكلفة من قبل السلطات الم. 2

 إقامة الحديقة العلمية أو مبنى مالئم لصالح إقامة المركز العلمي، بموجب الشروط المحددة في النداء.

تا في . تقام الحدائق العلمي  من اقبل شرك  " ايلو ات نيسان" وتقام المراكز العلمي  من اقبل شرك  " روبوجروف" اللتان فاز3

 المنااقصات العلني  من اقبل الوزارة. السلطات المحلي  ستعمل مباشرة مقابل المزودين. يتم الدفع للمزودين مباشرة من اقبل الوزارة. 

حلي  تفوز فقط. الوزارة ستحدد عدد الحدائق العلمي  وعدد المراكز العلمي  التي سيتم تركيبها. لكل سلط  م 2020. النداء هو للعام 4

يُصادق على حديق  علمي  أو مركز علمي واحد فقط.في النداء،   

 5. شروط الحد األدنى لالشتراك في النداء:

السلط  المحلي  تنتمي للنقب، للجليل أو للضواحي االجتماعي  بشكل كامل. 5.1  

عاماً. 5-19ولد وأبناء شبيب  في مدى أجيال  1،000في نطاق مساح  السلط  المحلي  يوجد على األاقل  5.2  

فقط. 1-5ااقتصادي  -السلط  المحلي  بمستوى اجتماعي 3.5  

تمديد، من يوم  .يُطلب من السلط  المحلي  استيفاء كاف  الطلبات المفصل  في النداء حتى موعد أاقصاه نصف سن  )ست  أشهر( بدون6

 تلقي إشعار الوزارة بخصوص فوزها في الحديق  العلمي  أو في المركز العلمي. 

 خطياً فقط عبر االستفساري  األسئل  تقديم يجب . 12:00الساعة  13.8.2020لتقديم األسئلة االستفسارية هو  الموعد األخير. 7

 .  png.gov.iltalw@العنوانالبريد االلكتروني على 

يجب تقديم استمارة الطلب كامل  ومواقع  مع كاف  المستندات  . 12:00الساعة  6.9.2020الموعد األخير لتقديم العروض هو . 8

والمالحق المطلوب ، في مغلف يُسجل عليه " نداء إلاقام  حدائق علمي  ومراكز علمي  في السلطات المحلي  في النقب، في الجليل وفي 

ات الموجود في العنوان سدروت شاؤول الضواحي االجتماعي " واسم السلط  المحلي  مقدم  الطلب.  تقدم العروض لصندوق المنااقص

لالكتظاظات في حرك   نلفت االنتباهفي تل أبيب. يوضح بهذا أن الطلب الذي يصل بعد هذا الموعد، يلغى كلياً.  13، الطابق 8الملك 

  للفحوصات األمني  التي تجرى لزوار الوزارة .أيضاً نطق  ومالمرور ولضائق  إيجاد مكان إليقاف السيارات في ال

معايير اختيار الفائز، تفصيل الشروط وبااقي شروط الحد األدنى الُملزم  للنداء، موجودة في مستندات النداء الكامل  والمحدث  في . 9

 .  galil.gov.il-www.negevمواقع وزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل على االنترنت بالعنوان: 

. ال تلتزم الوزارة بقبول عرض أياً كان ويحق لها إلغاء النداء أو نشر نداء جديد ألي سبب كان بما في ذلك نتيج  لتشويشات غير 10

 متواقع  على الجداول الزمني .  

 .  هي الملزم  النداء، تعليمات النداءفي في أي حال  لوجود تنااقض بين تعليمات هذا اإلعالن وبين التعليمات الموجودة  .11

 وزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل 
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