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نداء لدعم مراكز الشباب في املدن، في
 املجالس احمللية وفي املجالس اإلقليمية، في

 النقب، في اجلليل وفي الضواحي االجتماعية
 للعام 2021  

تلقي  بهذا  تطلب  ”الوزارة”(  ييل:  )فيام  والجليل  النقب  الضواحي،  تطوير  1.  وزارة 
طلبات ألهداف دعم مبراكز الشباب يف املدن، يف

الضواحي  ويف  الجليل  يف  النقب،  يف  اإلقليمية،  املجالس  ويف  املحلية    املجالس 
االجتامعية للعام 2021 )فيام ييل “النداء”(.

وهدفه  االجتامعية  الضواحي  ويف  الجليل  يف  النقب،  يف  للمجالس  مخصص  2.  النداء 
دعم فعاليات مراكز الشبيبة وتعزيز املجاالت األساسية: تطوير السرية املهنية، تنمية 
املجتمع ووضع قضية الشباب يف األجندة اليومية الوطنية، االجتامعية واالقتصادية.

وإجاملياً  شامالً  وحالً  رداً  توفر   40-18 بأجيال  للشباب  املخصصة  الشباب  3.  مراكز 
اندماج  تعزيز  بهدف  أقيمت  فيها،  يعيشون  التي  البلدات  يف  الشباب  الحتياجات 
الجليل  النقب،  بلدات  حياة  ويف  عام  بشكل  اإلرسائييل  املجتمع  حياة  يف  الشباب 
والضواحي االجتامعية بشكل خاص وبهدف قيادتهم الستغالل الطاقات الشخصية 

الكامنة يف كل شاب وشاب.
أهم رشوط الحد األدىن:   .4

أ.  مركز الشباب املقدم له الطلب، موجود يف واحد من املجالس املوجودة يف   
الضواحي االجتامعية، يف النقب أو يف الجليل.

ب.  مركز الشباب عمل يف العام 2020 يف مجاالت تطوير املجتمع وتطوير السرية   
املهنية. 

مركز الشباب عمل بالتعاون مع هيئات إضافية تعمل من أجل الشباب. ج.   
د.  مركز الشباب عمل طيلة االشهر الثامنية األخرية من العام 2020، ابتداء من   

تاريخ 1.1.2020 مبا يف ذلك مدير مركز الشباب املوظف
عىل األقل بـ- %50 من الوظيفة.     

هـ.  السلطات التي تطلب الدعم لالشرتاك بأجور القوى العاملة ُملزمة باستيفاء   
رشط الحد األدىن مبوجبه تشغيل مراكز الشباب يتم بواسطة السلطة املحلية، 
أو بواسطة هيئات بلدية مبوجب التعريف يف البند 3.12 السلطة التي ترغب 
بتلقي دعم لفعاليات وللبنى التحتية فقط، ُملزمة باستيفاء رشط الحد األدىن 

مبوجبه التعاقد مع الهيئة التي تُشغل املراكز يتم وفقاً للقانون.   
 18.1.2021 املوافق  االثنني  يوم  هو  االستفسارية  األسئلة  لتقديم  األخري  5.  املوعد 
الساعة 10:00.  يجب تقديم األسئلة االستفسارية خطياً فقط عرب الربيد االلكرتوين 
عىل العنوان: young2021@png.gov.il  تحت العنوان “ نداء لدعم مراكز الشباب 
يف املجالس املحلية يف الضواحي االجتامعية ، يف النقب ويف الجليل 2021” .  يُنرش 
الرد عىل االسئلة االستفسارية يف موقع وزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل عىل 

االنرتنت. 
6.  املوعد األخري لتقديم الطلبات هو يوم األحد املوافق 21.2.2021 الساعة 23:59. 
تطوير  وزارة  املنشورة يف موقع  املطلوبة،  املستندات  بكافة  مرفقة  الطلبات  تقدم 

الضواحي، النقب والجليل، بواسطة منظومة مركفاه فقط.
7.  مستندات النداء الكاملة واملُلزمة، املستندات املرفقة وذات الصلة، تفصيل رشوط 
الحد األدىن وباقي الرشوط وباقي املعايري الختيار الفائزين مفصلة يف موقع وزارة 

 negev-galil.gov.il :تطوير الضواحي، النقب والجليل عىل االنرتنت يف العنوان
8.  ال تلتزم الوزارة بقبول طلب أياً كان ويحق لها إلغاء النداء أو نرش نداء جديد ألي 

سبب كان، مبا يف ذلك نتيجة تشويشات غري متوقعة عىل الجداول الزمنية. 
9.  يف أي حالة لوجود تناقض بني تعليامت هذا اإلعالن وبني التعليامت الواردة يف النداء 

ويف االستامرات املرفقة وذات الصلة، تعليامت النداء هي املُلزمة. 
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