
مناقصة علنية رقم 07/2020 لتفعيل 
مرشوع "تسومحيم ياحد" - برنامج تدريب 

لطالب مدارس يف الضواحي االجتامعية
رقم  علنية  مناقصة  تنرش  ييل:"الوزارة"(  )فيام  والجليل  النقب  الضواحي،  تطوير  1.  وزارة 
07/2020 لتفعيل مرشوع "تسومحيم ياحد" - برنامج تدريب لطالب املدارس يف الضواحي 

االجتامعية )فيام ييل:"املناقصة"(.
2.  ماهية التعاقد: التعاقد بني الوزارة وثالثة  مزودين واحد لكل وسط، عام، متدينون متزمتون 
وغري يهودي. لتلقي خدمات تفعيل برنامج تدريب لطالب )االول- الثاين عرش( يف الضواحي 

االجتامعية.
3.  مدة التعاقد: سنة. الوزارة تحتفظ بامكانية متديد االتفاقية لثالث سنوات اخرى )سنة يف كل 
مرة( هذا خاضع ملصادقة لجنة املناقصات الوزارية، مصادقة ميزانية الدولة كل سنة وتوفر 

ميزانية فعاًل.
4. ملخص رشوط الحد االدىن املهنية:

   أ.  ملقدم العرض اقدمية  24 شهرًا كاملة بني السنوات 2020-2010  يف تفعيل برنامج/مبادرة 
تربوية المنهجية.

   ب.  ملقدم العرض خربة مثبتة يف تفعيل مشاريع تربوية المنهجية حيث شملت لقاءات فردية 
او طبقات عمر موازية( ملتدربني  الثاين عرش  ثابتة بني طالب )صفوف االول-  وجامعية 

ثابتني، يف ثالث سلطات مختلفة يف ذات الوقت.
   ج.  عىل مقدم العرض تعيني مدير مرشوع من قبله بحوزته شهادة تدريس او دراسة اكادميية  
وتربية  تربية  اجتامعي  عمل  النفس،  علم  تربوية،  استشارة  التالية:  املجاالت  احد  يف 
السكان  فئة  تربية المنهجية يف  ادارة مشاريع يف  اقدمية ثالث سنوات يف  وله  المنهجية 
ذات الصلة بعرضه )عامة/متدينة متزمتة/غري يهودية( وخربة ادارة مرشوع تربوي واحد يف 
فئة السكان ذات الصلة كاملذكور، حيث شارك فيه 100 طالب طوال السنة الدراسية وتم 

تشغيله يف سلطتني يف ذات الوقت.
   د. ُيطلب من مقدم العرض ان يستويف جميع الرشوط املبينة يف املناقصة.

5. املوعد االخري لتقديم اسئلة توضيح 10.12.20 الساعة 12:00.
العنوان: talibe@png.gov.il وفق املسار       ترسل اسئلة االستفسار بربيد الكرتوين فقط عىل 

املبني يف مستندات املناقصة.
6.  املوعد االخري لتقديم العروض اىل صندوق املناقصات حتى يوم 22.12.20 الساعة 12:00. 
تقدم العروض داخل مغلف مغلق يكتب عليه "مناقصة علنية رقم 07/2020 لتفعيل مرشوع 

"تسومحيم ياحد" - برنامج تدريب لطالب املدارس يف الضواحي االجتامعية".
. لذلك يقدم عرض السعر يف مغلف مغلق منفصل عن اجزاء العرض       يتم يف املناقصة  فحص من مرحلتنينْ
االخرى. تقدم العروض اىل صندوق املناقصات املوجود يف جادة شاؤول هميلخ 8، طابق  13 يف تل 
يف  السيارات  مواقف  ومشاكل  املرور  ازدحامات  اىل  العروض  مقدمي  انتباه  ابيب. نلفت 
لتقديم  االخري  املوعد  بعد  يصل  عرض  الوزارة.  لداخيل  امني  لفحص  وايضا  املنطقة 

العروض ال يطرح للبحث امام لجنة املناقصات.
7.  معايري اختيار الفائز، تفصيل الرشوط وبقية رشوط الحد االدىن امللزمة تظهر يف مستندات 
املناقصة الكاملة واملنشورة يف موقع الوزارة لتطوير الضواحي، النقب والجليل عىل العنوان: 

.www.negev-galil.gov.il
8. يف كل حالة تناقض بني تعليامت هذا االعالن وتعليامت املناقصة تعتمد تعليامت املناقصة.

وزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل 


