
 
 

 

  
 

 

  

                                                            
  والجليل النقب الضواحي، تطوير وزارة

 
 

لمساعدة الشركات للتوسع واستيعاب عمال وزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل )" فيما يلي الوزارة"( تطلب بهذا تلقي طلبات مساعدة .1

عمال جدد بواسطة شراء المعدات والوسائل المطلوبة ، أو بواسطة تنفيذ أعمال ترميم وبناء ، بنى تحتية وما شابه ذلك ، أو باالشتراك بنقل ال

 دورات تأهيل مهني/ تحويل وتطوير مهني .أو ب

ُيطلب من الشركات استيعاب عمال جدد في الضواحي االجتماعية، في النقب أو في الجليل كشرط لتلقي المساعدة، حسب المفصل في .2

موقع الوزارة على األنظمة، الشركات التي يحق لها تقديم عروض هي كافة الشركات التي تستوفي شروط األنظمة المفصلة، والمنشورة في 

 االنترنت.

منشورة في موقع وزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل على االنترنت،  ، المستندات المرفقة وكافة باقي الشروط،المساعدة الكاملة أنظمة.3

 galil.gov.il-www.negevبالعنوان 

تحت  ، 19.11.2018 لغاية تاريخ meravo@png.gov.il عبر البريد االلكتروني ، بالعنوان  خطياً فقط االستفساريةاألسئلة يجب تقديم .4

تنشر األجوبة في . المساعدة للشركات بهدف تشجيع العمل بجودة عالية في الضواحي االجتماعية، في النقب وفي الجليل" أنظمةالعنوان " 

 20.11.2018حتى موعد أقصاه تاريخ  galil.gov.il-www.negevموقع وزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل على االنترنت، بالعنوان 

.  

وزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل على في موقع المنشورة المستندات المطلوبة، بومرفقة ببطاقة المشروع تقدم الطلبات 

 ، لغاية تاريخ 04.12.2018 ، الساعة 12:00 ، بتقديم يدوي ،  باللغة العبرية www.negev-galil.gov.ilاالنترنت، بالعنوان 

، تل أبيب. تقدم العروض لصندوق 13، الطابق 8شاؤول الملك ، لوزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل في شارع  نسخ 3 -بـو

 المناقصات الموضوع في وزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل في مغلف مغلق يسجل عليه 

مقدمة  الشركة" واسم  أنظمة المساعدة للشركات بهدف تشجيع العمل بجودة عالية في الضواحي االجتماعية، في النقب وفي الجليل" 

 الطلب.

 أنظمة المساعدةوفي االستمارات المرفقة، تعليمات  األنظمةفي أية حالة لوجود تناقض بين تعليمات هذا اإلعالن وبين التعليمات الموجودة في .5

 هي الملزمة. -واالستمارات المرفقة 

جديدة ألي سبب كان، بما في  أنظمةونشر  األنظمةال تلتزم وزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل بقبول عرض أياً كان ويحق لها إلغاء .6

 ذلك نتيجة تشويشات غير متوقعة في الجداول الزمنية .

 . األنظمةشروط الحد األدنى، معايير تحديد قيمة المساعدة وباقي الشروط لتلقي المساعدة مفصلة في مستندات .7
 
 
 

 وزارة تطوير الضواحي ، النقب والجليل
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