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الجليلفي ، ، في النقبالمحليينللشباب  لقيادةلنداء لالشتراك في برنامج   

وفي الضواحي االجتماعية    
 

تلقي طلبات لتشغيل برنامج للقيادة للشباب بهذا  تطلبيلي:" الوزارة"(  )فيما والجليل النقب الضواحي، تطوير . وزارة1

)فيما يلي:" النداء"(. المحليين  

. يُطلب من السلطات المحلية في النقب، في الجليل وفي الضواحي االجتماعية التي تستوفي شروط الحد األدنى المحددة 2

من قبل المزودين الذين فازوا في المناقصة التي نشرتها وزارة  للشباب المحليينفي النداء والمعنية بتشغيل برنامج للقيادة 
يم طلب بموجب المفصل في النداء.  تطوير الضواحي، النقب والجليل، تقد  

 3. أهم شروط الحد األدنى:

 – 2.1أ. سلطة محلية موجودة في الجليل، في النقب أو في الضواحي االجتماعية )بموجب التعريفات في البنود 

.1-6من النداء( بتدريج اجتماعي اقتصادي  2.3  

ذو إمكانيات وصول سهلة لتشغيل برنامج القيادة بما في  ب. يجب على السلطة المحلية توفير مبنى مالئم وُمتاح
 ذلك مكان إلقامة الدورة وكل ما يتطلب لتنفيذ المبادرات والمشاريع الجماهيرية واحتفاالت الذروة.

مسؤول محلي عن  في كل سلطة سيُشغل فيها برنامج القيادة، يجب أن يكون –ج. مسؤول محلي عن التواصل
ؤول عن الفعاليات مقابل الهيئة ُمشغلة البرنامج. هذا المندوب يعتبر العنوان لمندوبي التواصل، يكون هو المس

، ويقدم المساعدة لهم بإخراج برنامج القيادة في السلطة، مندوبي الوزارة، مندوب الهيئة ُمشغلة البرنامج والشباب
.البلدة إلى حيز التنفيذ، بما في ذلك المبادرات والمشاريع  وأحداث الذروة  

. تقدم األسئلة االستفسارية عبر 0001: الساعة  2020.1126. الموعد األخير لتقديم األسئلة االستفسارية هو بتاريخ .4

نداء لالشتراك في برنامج القيادة ، تحت العنوان "  leadership@png.gov.il البريد االلكتروني فقط على العنوان 
 . . يُنشر الرد على األسئلة االستفسارية في موقع الوزارة على االنترنت " المحليينللشباب 

الطلبات مع المستندات المرفقة . تقدم  10:00الساعة  27.12.2020تاريخ هو  الطلباتالموعد األخير لتقديم . 5

  leadership@png.gov.ilااللكتروني على العنوان :ومالحقها للوزارة عبر البريد 

. مستندات النداء الكاملة والُملزمة، المستندات المرفقة وذات الصلة، تفصيل شروط الحد األدنى وباقي الشروط 6 

لنقب والجليل على االنترنت بالعنوان: ومعايير اختيار الفائزين مفصلة في موقع وزارة تطوير الضواحي، ا
galil.gov.il-www.negev 

.  ال تلتزم الوزارة بقبول عرض أياً كان ويحق لها إلغاء النداء أو نشر نداء جديد ألي سبب كان، بما في ذلك نتيجة 7

 تشويشات غير متوقعة في الجداول الزمنية.

 .لزمةمُ ال هي النداء تعليمات ،النداء في الواردة التعليمات وبين اإلعالن هذا تعليمات بين تناقض لوجود حالةأي  في. 8
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