
 
 

 

  
 

 

 

                                                            

 وزارة تطوير الضواحي, النقب والجليل

دعوة عامة للحصول على ميزانيات لُمركز تطوير الوظائف في مراكز الشباب في المدن والمجالس المحلية التي تقع في 

 الضواحي االجتماعية للعام 2020
النقب والجليل )فيما يلي: "الوزارة"( ترغب بتلقي طلبات لهدف الحصول على ميزانيات لُمركز تطوير  وزارة تطوير الضواحي,

 )فيما يلي: "دعوة لتقديم العروض"(. 2020للعام  راكز الشباب والضواحي االجتماعيةالوظائف في م

التغيير المطلوب إلدراج موضوع , وهي خطة استراتيجية, إلحداث 40 -18خطة مراكز الشباب ُمخصصة للشباب باألجيال .1

الشباب على جدول األعمال اليومي الوطني, االجتماعي واالقتصادي وصياغة رد شامل, ُمنظم وشامل الحتياجات الشباب في 

 البلدات التي يسكنون فيها, بالتشديد على بلدات الضواحي, النقب والجليل.

وفي شروط الحد األدنى الُمحددة في دعوة تقديم العروض وترغب على المدن والمجالس محلية في الضواحي االجتماعية تست.2

بالحصول على ميزانية لُمركز تطوير وظائف تقديم طلب وفقاً لما هو مذكور في دعوة تقديم العروض. دعوة تقديم العروض 

 .2020هي للعام 

 شروط الحد األدنى:.3

الضواحي االجتماعية حيث تتواجد السلطة بأكملها ضمن تعريف الضواحي  ضمن نطاق ةالسلطات المحلية الموجود.أ

 (.4 -1االجتماعي )تم تدريج السلطة في التدريج االجتماعي لمكتب اإلحصاء المركزي بين 

 تخصيص مبنى مناسب..ب

تشغيل مدير يوجد في السلطة مركز للشباب. يتم  .2019عمل مركز الشباب خالل األشهر الثمانية األخيرة للعام .ج

 وظيفة. 100مركز الشباب بحجم %

 تشغيل ُمركزي تطوير الوظائف سيتم بواسطة السلطة المحلية أو بواسطة الهيئات البلدية..د

( نشاطات في مجال 10في مجال تطوير الوظائف وتوفرت فيه عشرة ) 2019عمل مركز الشباب في العام .ه

 تطوير الوظائف.

التالية لوزارة تطوير الضواحي, النقب في إطار دعوات تقديم العروض  ال يحصل مركز الشباب على ميزانيات.و

والجليل: "دعوة إلنشاء مراكز شباب في الوسط الغير يهودي في الضواحي االجتماعية", "دعوة إلنشاء مراكز 

 في الضواحي االجتماعية". الحريديفي الوسط  حقوق للشباب

والمعايير الختيار  وباقي الشروط , تفصيل شروط الحد األدنىالمستندات المرافقة سوف يتم نشر مستندات الدعوة الكاملة,.4

 .  galil.gov.il-www.negevفي موقع وزارة تطوير الضواحي, النقب والجليل, بالعنوان:  الفائزين,

 يجب. 12:00 الساعة في 17.12.2019 الموافق الثالثاء ومي هو االستفسارية األسئلة لتقديم األخير الموعد.5

: العنوان تحت eldady@png.gov.il: للعنوان فقط االلكتروني البريد بواسطة االستفسارية األسئلة إرسال

". 2020للعام  والضواحي االجتماعيةميزانيات لُمركز تطوير الوظائف في مراكز الشباب  على للحصول دعوة"

 .االنترنت على الوزارة موقع في االستفسارية األسئلة على الرد نشر سيتم

 

يجب تقديم الطلبات بجميع  .15:00في الساعة  25.12.2019الموعد األخير لتقديم العروض هو يوم األربعاء الموافق .6
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