
 

 

 
 

 دولة إسرائيل 
 وزارة تطوير الضواحي ، النقب والجليل 

 

 03-6958414, פקס' 03-6060700, טל' 64733, תל אביב 8בית אמות משפט, שד' שאול המלך 

 

وزارة تطوير الضواحي ، النقب والجليل تنشر بهذا إجراءات دعم االحتفاالت الثقافية، الفنية 

 2018والرياضية للسكان من أواسط األقليات، المتدينين المتزمتين والقادمين الجدد ، للعام  

وزارة تطوير الضواحي ، النقب والجليل تطلب بهذا تلقي طلبات دعم من السلطات البلدية المفصلة في مستندات  .1

إجراءات دعم االحتفاالت الثقافية، الفنية والرياضية للسكان من أواسط األقليات، المتدينين المتزمتين والقادمين الجدد، 

 .2018للعام  

كافة السلطات المحلية الموجودة في نطاق النفوذ البلدي لسلطة تطوير النقب  السلطات المستحقة لتقديم عروض هي .2

وسلطة تطوير الجليل ، كافة السلطات المحلية وكافة األحياء المنتمية للضواحي االجتماعية وفقاً لقرار الحكومة رقم 

 .15.05.2016  -من تاريخ الـ 1453وقرار الحكومة رقم  1.11.2015--من تاريخ الـ 631

إجراءات الدعم الكاملة والمستندات المرفقة منشورة في موقع انترنت وزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل  .3

 galil.gov.il-www.negevبالعنوان 

 21.6.2018 لغاية تاريخ  lees@png.gov.il على عنوان البريد االلكتروني  خطياً فقط تقدم األسئلة االستفسارية  .4

، األقليات ، المتدينين المتزمتين ، القادمين الجدد تحت العنوان " إجراءات دعم االحتفاالت الثقافية  14:00 الساعة

 . galil.gov.il-www.negevتنشر األجوبة في موقع انترنت الوزارة بالعنوان .توضيحات – 2018

 galil.gov.il-www.negevبطاقة المشروع، والمستندات المرفقة ، المنشورة في موقع انترنت الوزارة بالعنوان  .5

، لوزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل ، 14:00 الساعة 5.7.2018يخ باللغة العبرية ، بنسختين ، لغاية تار تقدم

تقدم العروض لصندوق المناقصات الموجودة في الوزارة في  ، تل أبيب.  8، في شارع الملك شاؤول 13 الطابق 

"   2018 الجدد إجراءات دعم االحتفاالت الثقافية األقليات ، المتدينين المتزمتين ، القادمينمغلف مغلق يسجل عليه" 

 واسم البلدة مقدمة العرض.

الوزارة غير ملزمة بقبول أي عرض كان، ويحق لها إلغاء اإلجراءات أو نشر إجراءات جديدة ألي سب كان، بما في  .6

 ذلك نتيجة لتشويشات غير متوقعة في الجداول الزمنية .

الموجودة في اإلجراءات وباالستمارات المرفقة لها، في حالة وجود تناقض بين تعليمات هذا اإلعالن وبين التعليمات  .7

 تعليمات اإلجراءات واالستمارات المرفقة لها هي الملزمة.

 

 والجليل ، النقب  وزارة تطوير الضواحي
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