
 

 
 

  
 

 

 

                                                                                                            

 

 2019/13مناقصة علنية رقم  تشغيل دورات تعليمية بعد ساعات الدراسة في مواضيع  2019/12مناقصة علنية رقم 
توجه لتلقي عروض لتشغيل ورشات ُمدمجة مجتمع, تعليم ورياضة في السلطات المحلية في الضواحي االجتماعية, في 

 النقب وفي الجليل
 

وزارة تطوير الضواحي, النقب والجليل )فيما يلي: "الوزارة"( تنشر مناقصة لتلقي عروض لتطوير ورشات  .1

عمل ُمدمجة بالرياضة, التعليم والمجتمع بمستوى متوسط لدى التالميذ في الضواحي االجتماعية, في النقب وفي 

 اجتماعي, رفع مستوياتهم التعليمي وخلق إطار تعليمي غير رسمي.الجليل, لدعم انتمائهم إلطار 

: تطلب الوزارة في إطار هذه المناقصة تشغيل هيئة ُمشغلة لغرض تشغيل ورشة عمل ُمدمجة ماهية التعاقد .2

سيتم في إطارها إنشاء مجموعات لألطفال وأبناء الشبيبة من النقب, من الجليل ومن الضواحي االجتماعية في 

األول حتى التاسع الذين سيحظون لتدريبات في مجموعات في مجاالت الرياضة المختلفة مثل كرة صفوف 

القدم, كرة السلة, الكرة الطائرة وغيرها, وبواسطة ُمرشد/ ُمدرب وللمساعدة بتحضير الوظائف البيتية, االعداد 

 ة مرشد/ معلم/ طالب للتدريس.لالمتحانات, التعامل مع الصعوبات التعليمية والنشاطات االجتماعية بواسط
: ستكون فترة التعاقد لمدة عام من موعد التوقيع على االتفاقية مع الفائز. تحفظ الوزارة لنفسها الحق فترة التعاقد .3

( سنوات إضافية )سنة في كل مرة( وذلك يخضع لمصادقة لجنة المناقصات الوزارة, 3بتمديد االتفاقية بثالثة )

 الدولة سنوياً وتوفر ميزانية فعلية.المصادقة على ميزانية 
 :شروط الحد األدنى .4

بتشغيل ورشات عمل  2019 -2008( سنوات على األقل, بين السنوات 3لُمقدم العرض خبرة ثالثة ) 4.1

 ُمدمجة لألطفال في مجال الرياضة, التعليم والمجتمع.
 15 -6األجيال  طفل بين 1,000لُمقدم العرض خبرة بتشغيل ورشات عمل شارك فيها على األقل  4.2

 سنوات.

يجب على ُمقدم العرض أن يكون صاحب خبرة ُمثبتة بإدارة مشروع واحد على األقل بتشغيل ورشات  4.3

( سلطات 10عمل لألطفال في ساعات بعد الظهيرة في مجاالت التعليم, المجتمع والرياضة في عشرة )

 ألقل.( مجموعات مختلفة على ا50محلية مختلفة على األقل وبحجم خمسين )
. يجب إرسال األسئلة 12:00في الساعة  11.9.2019الموعد األخير لتقديم األسئلة االستفسارية هو  .5

 drors@png.gov.ilاالستفسارية بواسطة عنوان البريد االلكتروني فقط للعنوان: 

. يجب تقديم 12:00حتى الساعة  26.9.2019هو الموعد األخير لتقديم العروض في صندوق المناقصات  .6

دعوة لتقديم عروض لتشغيل ورشات ُمدمجة  2019/13العروض بداخل ُمغلف ُمغلق ُيكتب عليه "مناقصة 

مجتمع, تعليم ورياضة في السلطات المحلية في الضواحي االجتماعية, في النقب وفي الجليل". سيتم في 

ك يجب أن يتم تقديم عرض األسعار بداخل مغلف ُمغلق, بصورة المناقصة تنفيذ فحص من مرحلتين, لذل

يجب تقديم العروض في صندوق المناقصات الموجود في العنوان منفصلة عن أجزاء العرض األخرى. 

في تل أبيب. نلفت انتباه ُمقدمي العروض لحركة السير ومشكلة مواقف  13, الطابق 8شدروت شاؤول هاميليخ 

العرض الذي سيصل بعد هذا التاريخ وللفحص األمني الذي سيتم تنفيذه للقادمين للوزارة. السيارات في المنطقة 

  .لن يتم طرحه للنقاش من قبل لجنة المناقصات

معايير اختيار الفائز للخدمات المطلوبة وباقي شروط المناقصة سُتنشر في مستندات المناقصة الكاملة التي  .7

 www.negev-galil.gov.il, النقب والجليل بالعنوان: سُتنشر في موقع وزارة تطوير الضواحي

تعليمات تكون في حالة وجود أي تناقض بين تعليمات هذا اإلعالن وبين التعليمات الموجودة في المناقصة,  .8

 المناقصة هي الُملزمة.
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