
 

 
 

  
 

 

 

 
  
 
 
 

                                                                                                           

 

 "MARKETأنظمة رعاية " كليكاه 

 خدمات ومنتجات ألصحاب المشاريع في مجمعات العمل 

  المشتركة في السلطات المحلية في الضواحي، في النقب والجليل
 تتوجه بهذا للشركات، للمنظمات ولألفراد في نطاق أنظمة رعاية  "(ةالوزار" يلي: فيما) والجليل النقب الضواحي، تطوير وزارة. 1

ومنتجات ألصحاب المشاريع في مجمعات العمل المشتركة التي أقيمت من قبل الوزارة في "لعرض خدمات MARKET " كليكاه

 السلطات المحلية في النقب، في الجليل وفي الضواحي االجتماعية )فيما يلي:" األنظمة"(.

2. ماهية األنظمة: عرض خدمات في نطاق المشاريع والمصالح الصغيرة، المالئمة لتداعيات أزمة فيروس الكورونا وموجه للمبادرين، 

ألصحاب المشاريع وللمستقلين، سكان كليكاه مجمعات العمل المشتركة لوزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل". تُقدم الخدمات 

  المقترحة مجاناً ويحظر جباية مقابل أياً كان من سكان المجمعات المشتركة.  

3. فترة األنظمة: سنة واحدة من الموعد األخير لتقديم الطلبات بموجب المفصل في األنظمة، أو حتى بداية التعاقد مع المزود الذي سيتم 

 12لفترة زمنية ال تتجاوز فترة الللوزارة لتمديد  الخيار حق ظيُحفاختياره في إجراءات مناقصة من قبل الوزارة، األول من بينهما. 

 شهراً إضافياً.

 4. أهم شروط الحد األدنى:

 أ. صاحب التوجه وكذلك المنتجات و/أو الخدمات المقترحة تعمل بموجب تعليمات القانون.

توصيات بموجب المفصل في األنظمة.  5ب. يجب على صاحب التوجه إرفاق   

، عمل المفصلة في األنظمة مثل ورشات الفئاتواحدة أو أكثر من فئة ج. يعرض صاحب التوجه خدمات ومنتجات مشمولة في 

  وخدمات مهنية. تقنيات، شبكة عالقات تجارية )تعارف وتواصل تجاري(، توجيه(محاضرات، مرافقة شخصية )

     د. الخدمات مخصصة لسكان كليكاه فقط. 

تُقدم خطياً فقط بإرفاق تفاصيل صاحب التوجه، تحت عنوان  "كليكاه ماركت" ، عبر البريد االلكتروني على  استفسارية أسئلة .5 

  inbalb@png.gov.il العنوان: 

 وفقاً للمواعيد التالية:

 ، 14:00في تمام الساعة  17.03.2021ى تاريخ : حتالموعد ب ،:0014في تمام الساعة  28.02.2021: حتى تاريخ الموعد أ

 . يُنشر الرد على األسئلة االستفسارية في موقع الوزارة على االنترنت. 14:00في تمام الساعة  25.04.2021حتى تاريخ  الموعد ج: 

تُقدم الطلبات على مرفقاتها ومالحقها بواسطة االستمارات المحوسبة المرفقة لألنظمة: . 6 

 https://survey.gov.il/he/sapakng 

 :العروضالموعد األخير لتقديم 

 ، 14:00تمام الساعة  في .202107.04: حتى تاريخالموعد ب، 14:00في تمام الساعة  09.03.2021: حتى تاريخالموعد أ 

 . 14:00في تمام الساعة  04.05.2021حتى تاريخ الموعد ج: 

 طلب لم يقدم حتى الموعد األخير.  رفض. يحق للوزارة 7

. تفصيل الشروط وباقي شروط الحد األدنى الُملزمة موجود في مستندات األنظمة الكاملة المنشورة في موقع وزارة تطوير الضواحي، 8

 . galil.gov.il-https://negev بالعنوان:  النقب والجليل على االنترنت

 تعليمات األنظمة، تعليمات األنظمة هي الُملزمة.في أي حالة لوجود تناقض بين تعليمات هذا اإلعالن وبين .9
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