
 
 

 

  
 

 

 

 

                                                            
  والجليل النقب الضواحي، تطوير وزارة

 

 2019والجليل للعام دعوة عامة للحصول على ميزانيات دعم لمراكز الشباب في السلطات المحلية في النقب 

 

وزارة تطوير الضواحي, النقب والجليل )فيما يلي: "الوزارة"( ترغب بتلقي طلبات لهدف الحصول على ميزانيات لمراكز .1
 )فيما يلي "دعوة تقديم العروض"(. 2019الشباب في السلطات المحلية في النقب والجليل للعام 

 

الشباب في الدعوة ُمخصصة للسلطات المحلية )المدن والمجالس المحلية( في النقب والجليل, وتهدف لعدم نشاطات مراكز .2
ودعم المجاالت الرئيسية: التطوير الوظيفي, تطوير المجتمع ووضع موضوع الشباب  السلطات المحلية في النقب والجليل

 ادي. على الجدول اليومي الوطني, االجتماعي واالقتص
 

, والتي تمنح الكامل والشامل الحتياجات الشباب في البلدات التي 40 -18مراكز الشباب الُمخصصة للشباب باألجيال .3

يعيشون فيها, تم إنشاءها لدعم انخراط الشباب في حياة المجتمع اإلسرائيلي بشكل عام وفي حياة بلدات النقب والجليل بشكل 
 الشخصية الموجودة عند كل شاب.   خاص بهدف دعم استغالل اإلمكانيات

 
 شروط الحد األدنى:.4

على مركز الشباب الذي يتم تقديم الطلب بالنسبة له أن يكون موجوداً في إحدى السلطات في النقب والجليل أو .أ
 مركز شباب يمنح خدمات لعدة سلطات محلية قريبة من النقب والجليل وتقع ضمن نفوذ إحداها.

ء النشاطات االجتماعية, التعليمية, الجماهيرية والثقافية لصالح الشبات في المجلس تخصيص مبنى مناسب إلجرا.ب
 أو السلطة المحلية.

 .100من قبل السلطة بوظيفة بنسبة % 2019يجب تشغيل مدير مركز الشباب في العام .ج
 

سوف يتم نشر مستندات الدعوة الكاملة, المستندات المرافقة وباقي الشروط, معايير اختيار الفائزين وباقي الشروط, في .5

   .galil.gov.il-www.negevموقع وزارة تطوير الضواحي, النقب والجليل, بالعنوان: 

 
يجب إرسال  .18:00في الساعة  20.12.2018الموعد األخير إلرسال األسئلة االستفسارية هو يوم الخميس, .6

دعوة عامة للحصول تحت العنوان: "  inbalb@png.gov.ilاالستفسارية خطياً فقط بواسطة البريد االلكتروني بالعنوان 
سوف يتم نشر اإلجابات في موقع  ". 2019م لمراكز الشباب في السلطات المحلية في النقب والجليل للعام على ميزانيات دع

 وزارة تطوير الضواحي, النقب والجليل. 
يجب تقديم العروض بإرفاق جميع  .15:00في الساعة  31.12.2018الموعد األخير لتقديم العروض هو يوم االثنين, .7

ي يتم نشرها في موقع وزارة تطوير الضواحي النقب والجليل, بواسطة البريد االلكتروني بالعنوان المستندات المطلوبة والت

inbalb@png.gov.il  " :دعوة عامة للحصول على ميزانيات دعم لمراكز الشباب في السلطات المحلية في تحت العنوان
  النقب والجليل ". 

 
 تلتزم الوزارة بقبول أي عرض ويحق لها الغاء الدعوة أو نشر دعوة جديدة ألي سبب من األسباب.ال .8

 

تعليمات الدعوة العامة تكون في حالة وجود أي تناقض بين تعليمات هذا اإلعالن وبين التعليمات الموجودة في الدعوة العامة, .9

 بكافة مالحقها هي الُملزمة.
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