
 
 

 

  
 

 

 

                                                                                                            

عمومية مباني وترميم لبناء الميزانية الستكمال المساعدة أنظمة  
2019 -2020 والشركسية الدرزية السلطات في  

 
قرار في المفصلة البلدية المجالس من بهذا تطلب والجليل، النقب الضواحي، تطوير . وزارة1   

مشاريع في المكملة بالميزانية مساعدة طلبات تقديم ، 10.1.2016 تاريخ من 959 رقم الحكومة   
.عمومية مؤسسات وترميم بناء  

 
تاريخ من  959 رقم الحكومة قرار في المفصلة السلطات هي عروض بتقديم المستحقة لسلطات. ا2  

  10.1.2016    ".2016 -2016 للسنوات والشركسية الدرزية البلدات وتعزيز تطوير خطة"  بموضوع

 
 النقب ، الضواحي تطوير وزارة موقع في منشورة الصلة ذات والمستندات الكاملة المساعدة أنظمة .3

 www.negev-galil.gov.il.  بالعنوان ، االنترنت على والجليل 

 
  michalarg@png.gov.ilبالعنوان ، االلكتروني البريد عبر فقط خطيا   االستفسارية األسئلة تقدم . 4

 لغاية تاريخ   6.10.19 الساعة 16:00 تحت العنوان " أنظمة مساعدة الستكمال الميزانية لبناء وترميم
 ."توضيحات – والشركسية الدرزية السلطات في عمومية مباني 

 
 النقب ، الضواحي تطوير وزارة موقع في وتنشر فقط خطيا   للمتوجهين األجوبة تقدم . 5

 .10.10.2019  تاريخ أقصاه موعد حتى  االنترنت، على والجليل

 
 تاريخ لغاية نسخ، 3 -بـ العبرية، باللغة المطلوبة والمستندات المشروع بطاقة للميزانية، الطلبات تقدم . 6

 شاؤول شارع ، أبيب تل في ، والجليل النقب الضواحي، تطوير لوزارة  14:00 الساعة ، 10.11.2019

والجليل النقب الضواحي، تطوير وزارة في الموضوع للصندوق العروض تقدم.   13 الطابق ، 8 الملك    
في العمومية المباني وترميم لبناء الميزانية الستكمال المساعدة أنظمة:"  عليه يسجل مغلق مغلف في   

 .الطلب مقدم المجلس واسم"  والشركسية الدرزية السلطات

 
 .األنظمة مستندات في مفصلة الميزانية على للحصول الشروط وباقي الميزانية تحديد معايير ، األدنى الحد شروط . 7

 
 االستمارات وفي االنظمة، في الموجودة التعليمات وبين اإلعالن هذا تعليمات بين تناقض لوجود حالة أية في. 8

 .الملزمة هي – لها المرفقة واالستمارات الميزانيات تحديد أنظمة تعليمات الصلة، وذات لها المرفقة

 
 سبب ألي جديدة أنظمة نشر أو األنظمة إلغاء لها ويحق كان، أيا   عرض بقبول الوزارة تلتزم ال . 9

 . الزمنية الجداول في متوقعة غير تشويشات نتيجة ذلك في بما كان، 

والجليل النقب الضواحي، تطوير وزارة  


