
 

 
 

  
 

 

 

                                                                                                            

 

إجراء المساعدة لدعم المشاريع العامة في سديروت وفي السلطات المحلية في 
 2019المنطقة المحيطة بقطاع غزة 

 
المساعدة بدعم مالي لمشاريع وزارة تطوير الضواحي, النقب والجليل )فيما يلي: "الوزارة"( ُتعلن عن نيتها  .1

عامة في السلطات المحلية في سديروت وفي البلدات الواقعة في المنطقة المحيطة بقطاع غزة )فيما يلي: 

 2.12.2018من تاريخ  4328لقرارة الحكومة رقم  33"المنطقة المحيطة بقطاع غزة"( بموجب المادة 

ات المحلية في المنطقة المحيطة بقطاع غزة للسنوات "برنامج دعم المناعة المدنية في سديروت وفي السلط

 وتصحيح قرار الحكومة". 2020 -2019

السلطات المحلية الواقع في المنطقة المحيطة بقطاع غزة مدعوة لتقديم طلبات للحصول على ميزانيات حسب  .2

ميزانية ُمفصلة  اإلجراء. تعريفات اإلجراء, معايير الحصول على ميزانية وشروط الحد األدنى للحصول على

في مستندات إجراء المساعدة الكاملة وبطاقة المشروع التي يتم نشرها في موقع وزارة تطوير الضواحي, النقب 

 galil.gov.il-www.negevوالجليل بالعنوان 

. يجب تقديم األسئلة 12:00في الساعة  19.9.2019األخير لتقديم األسئلة االستفسارية هو  الموعد .3

إجراء المساعدة لدعم تحت العنوان " miritb@png.gov.ilاالستفسارية خطياً فقط لعنوان البريد االلكتروني: 

توضيحات".  -2019المشاريع العامة في سديروت وفي السلطات المحلية في المنطقة المحيطة بقطاع غزة 

 سيتم نشر اإلجابات في موقع وزارة تطوير الضواحي, النقب والجليل على االنترنت.

يجب تقديم طلبات الحصول على  .14:00في الساعة  31.10.2019لتقديم الطلبات هو  الموعد األخير .4

ُيكتب عليه  ُمغلق وبداخل ُمغلف( 2ميزانية, بطاقة المشروع والمستندات المطلوبة, باللغة العبرية, بنسختين )

اسم السلطة المحلية ُمقدمة الطلب بإرفاق اسم اإلجراء "إجراء المساعدة لدعم المشاريع العامة في سديروت وفي 

صندوق المناقصات ". يجب تقديم الطلبات بداخل 2019السلطات المحلية في المنطقة المحيطة بقطاع غزة 

 في تل أبيب. 13طابق , ال8الموجود في العنوان شدروت شاؤول هاميليخ 

 في بما, األسباب من سبب ألي جديد إجراء نشر أو اإلجراء الغاء لها ويحق, ما عرض بقبول ُملزمة غير الوزارة .5

 .الزمنية الجداول في ُمتوقع غير تشويش لحدوث نتيجة ذلك

وفي النماذج الُمرفقة اإلجراء  في الموجودة التعليمات وبين اإلعالن هذا تعليمات بين تناقض أي وجود حالة في .6

 .الُملزمة اإلجراء وفي النماذج الُمرفقة له هي في الموجودة التعليمات تعليمات تكون, له

http://www.negev-galil.gov.il/
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