
 
 

 

  
 

 

  

                                                            
والجليل النقب الضواحي، تطوير وزارة  

 2019 للعام والجليل النقب, الضواحي تطوير وزارة ميزانية من دعم طلبات
 

لقانون ' أ3ُتعلن وزارة تطوير الضواحي, النقب والجليل عن نيتها تقديم طلبات للحصول على مساعدات من أموال الدعم حسب المادة 
للمؤسسات العامة العاملة في مجال تطوير قرى الشبيبة المتسربة في دائرة الخطر من  2019, وذلك عن العام 1985الميزانية للعام أسس 

 مجموعة السكان الخاصة الموجودة في الضواحي الجغرافية.
 الموجودة في الضواحي الجغرافية. : نشاطات لتطوير قرى الشبيبة المتسربة في دائرة الخطر من مجموعة السكان الخاصةموضوع الدعم
 .04630331بند الميزانية: 

 . 31.12.2019 – 1.9.2019فترة سريان الدعم: 

 بالعنوان والجليل النقب, الضواحي تطوير وزارة موقع في التعليمات وملف الطلب نموذج, االختبارات صيغة على الحصول ُيمكن
galil.gov.il-www.negev دعوات عامة لتقديم عروض, إجراءات ومناقصات. >, معلومات 

 .03-6060705للتفاصيل اإلضافية, ُيمكن التوجه لرقم الهاتف: 

 .www.tmichot.gov.ilسيتم نشر اجراء وزير المالية في موقع الدعم الحكومي بالعنوان: 

 .االجراء هذا تعليمات بموجب 2019 العام في الدعم لجنة نقاشات اجراء سيتم
 .3.11.2019 تاريخ حتى طلبها تقديم أعاله االختبارات حسب الدعم على للحصول مناسبة نفسها ترى عامة مؤسسة لكل يحق

لكتروني ُيمكن الحصول على مساعدة بتقديم الطلبات بمساعدة الدعم المهني في إطار الرد على األسئلة المهنية فقط بواسطة عنوان البريد اال
drors@png.gov.il. 

يجب الحرص على مواعيد تقديم الطلبات بإرفاق جميع المستندات المطلوبة. سيتم اقصاء الطلبات التي ستصل بصورة متأخرة بدون 
 مناقشتها. 

 نلفت انتباه المؤسسات المتوجهات للتوضيحات التالية:
 شكل التزام لمنح أي دعم بتاتاً.هذا النشر ال يُ .1

الطلبات قد يتم اقصاء الطلبات التي لم يتم تعبئتها بالشكل المطلوب او التي لم يتم إرفاق جميع المستندات المطلوبة لها. نلفت انتباه ُمقدمي .2

 الختبارات, إجراءات والتعليمات الُمفصلة في المواقع أعاله.
, حسب اجراء تقديم طلبات دعم 1985أ من قانون أسس الميزانية للعام 3لدعم حسب تعليمات المادة ستقوم الوزارة بإجراء مناقشة طلبات ا.3

من ميزانية الدولة في المؤسسات العامة ومناقشتها, حسب اختبارات الدعم, قرارات الحكومة وتعليمات المحاسب العام التي سُتحدد من حين 

 الى آخر. 
في الساعة  22.10.2019حتى تاريخ  drors@png.gov.ilرور سوروكا بواسطة البريد االلكتروني يجب إرسال األسئلة المهنية للسيد د.4

 .25.10.2019سيتم نشر الرد على األسئلة في موقع الوزارة حتى تاريخ . 12:00

ركاڨا, بواسطة بطاقة ذكية. على أصحاب البطاقات الذكية المنتهية سيتم استيعاب طلبات الدعم للمؤسسات المذكورة فقط بواسطة موقع مي.5

بواسطة هاتف  IDأو لشركة برسونال 03-6443620صالحيتها الراغبين بإصدار بطاقة جديدة التوجه لشركة كومساين بواسطة هاتف 

7544666-03. 

صورة يدوية. سيوضع الصندوق في بيت أموت مشبات, على ضوء الجدول الزمني, ستقوم الوزارة بوضع صندوق ُيمكن فيه تقديم الطلب ب.6

 .12:00في الساعة  3.11.2019. تقديم العرض حتى تاريخ 13, في الطابق 8في شارع شاؤول هاميليخ 
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