
 
 

 

  
 

 

 

                                                                                                            

 

  السلطاتفي  الشبابلتخصيص ميزانيات لمراكز نداء 

  2020 في النقب والجليلالمحلية 

 السلطاتفي  الشبابلمراكز طلبات لتخصيص ميزانيات  تطلب بهذا تلقي "(الوزارة:"  يلي فيما)  والجليل النقب ، الضواحي تطوير وزارة. 1

) فيما يلي " النداء"(.  2020في النقب وفي الجليل للعام  المحلية  

 السلطات المحليةفي النقب وفي الجليل وهدفه دعم الفعاليات لمراكز الشبيبة في  ، ) مدن ومجالس محلية(  المحلية للسلطاتمخصص . النداء 2

 الوطنيةاليومية  األجندة في الشباب قضية ووضع المجتمع تنمية ، السيرة المهنية تطوير: األساسية المجاالت وتعزيزفي النقب وفي الجليل 

. واالقتصادية االجتماعية،  

تقدم رداً شامالً وإجمالياً الحتياجات الشباب في البلدات التي يعيشون فيها، أقيمت بهدف   18-40للشباب بأجيال . مراكز الشباب المخصصة 3

ل تعزيز اندماج الشباب في حياة المجتمع اإلسرائيلي بشكل عام وفي حياة بلدات الضواحي ، النقب والجليل بشكل خاص وبهدف قيادتهم الستغال

في كل شاب وشاب .الطاقات الشخصية الكامنة   

 4. أهم شروط الحد األدنى : 

  .في النقب أو في الجليل إحدى السلطات المحلية أ.  مركز الشباب المقدم له الطلب ، موجود في 

 ب. توفير مبنى مالئم. 

% من 50 -، بما في ذلك مدير مركز الشباب المستخدم على األقل بـ 2019ج. مركز الشباب عمل طيلة االشهر الثمانية األخيرة من العام 

 الوظيفة. 

في مجاالت تطوير المجتمع وتطوير السيرة المهنية .  2019د. مركز الشباب عمل في العام   

  أجل الشباب .     من  ةيهـ. مركز الشباب عمل بالتعاون مع هيئات إضاف

. بلدية، أو بواسطة هيئات السلطة المحلية و. تشغيل مركز الشباب تم بواسطة   

تفصيل شروط الحد األدنى وباقي الشروط وباقي المعايير الختيار الفائزين  مستندات النداء الكاملة والملزمة، المستندات ذات الصلة ،. 5

  .. www.negev-galil.gov.ilمفصلة في موقع وزارة تطوير الضواحي ، النقب والجليل على االنترنت  في العنوان : 

 البريد عبرخطياً فقط  االستفسارية األسئلة تقديم يجب.  12:00 الساعة 30.10.2019  تاريخ هو االستفسارية األسئلة لتقديم الموعد األخير. 6

في  السلطات المحليةتحت العنوان " نداء لتخصيص ميزانيات لمراكز الشباب في  ، tomersa@png.gov.il االلكتروني على العنوان :

 .  االنترنت على والجليل النقب ، الضواحي تطوير وزارةُينشر الرد على االسئلة االستفسارية في موقع  " . 2020النقب وفي الجليل 

 على مالحقها للوزارة بواسطة منظومة  همركفاه. . تقدم الطلبات  00:15الساعة  11.2019.20الموعد األخير لتقديم الطلبات هو تاريخ . 7

 .ال تلتزم الوزارة بقبول طلب أياً كان ويحق لها إلغاء النداء أو نشر نداء جديد ألي سبب كان. 8

النداء ، تعليمات بالنداء وفي االستمارات ذات الصلةفي أية حالة لوجود تناقض بين تعليمات هذا اإلعالن وبين التعليمات الموجودة . 9

 . واالستمارات ذات الصلة هي الملزمة

 وزارة تطوير الضواحي ، النقب والجليل 

 


