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  دعوة لدعم الفعاليات الثقافية التي تساهم في تشجيع السياحة, التنمية الحضرية والنمو االقتصادي
 

السياحة  الثقافية التي تساهم في تشجيع النقب والجليل )فيما يلي: "الوزارة"( عن إصدار دعوة لدعم الفعالياتالضواحي,  تطويرتعلن وزارة  .1

 والتنمية الحضرية والنمو االقتصادي.

 سيتم تخصيص الميزانية للفعاليات الثقافية التي تساهم في تشجيع السياحة والتنمية الحضرية والنمو االقتصادي. .2

وفر , وفي الجليل من أجل خلق مساحة ثقافية غنية تترى الوزارة أهمية كبيرة في تنمية الثقافة والفن والرياضة واالستفادة منها في النقب .3

 حالً لعدد كبير من السكان الذين يستهلكون الثقافة وينخرطون في الثقافة.

عارض متعلم الوزارة أن العديد من السلطات المحلية يدركون أهمية إقامة الفعاليات الثقافية الكبرى مثل المهرجانات والفعاليات الرياضية وال .4

كوسيلة فعالة لجذب السياح وإضفاء الطابع المميز والعالمة التجارية للمدينة. هناك الكثير من المؤلفات حول اآلثار االقتصادية العالمية 

يز زإلقامة الفعاليات الثقافية الكبيرة وكيفية إدارتها بحيث تشكل محرًكا للنمو الحضاري ومدى تأثيرها في جذب السياحة التي تساعد على تع

 المحلي. االقتصاد

 يُطلب من السلطات المهتمة بالحصول على هذا الدعم تقديم طلب إلى الوزارة, بالطريقة التي يتم تحديدها في مستندات الدعوة. سيتم تقديم .5

 الدعم لمقدمي طلبات الدعم الذين سوف يستوفون جميع المتطلبات المحددة في الدعوة ورهنًا بوجود ميزانية فعلية.

 :المطلوبةشروط الحد األدنى  .6

 سلطة محلية موجودة في النقب أو الجليل.أ. 

 سيستمر الحدث لمدة يومين على األقل. ساعتان على األقل في اليوم وست ساعات تراكمية على األقل.ب. 

 زائر/ سائح. 10,000سيحضر الحدث ما ال يقل عن  ج. 

 شيكل. 1,000,000ميزانية الحدث ال تقل عن د. 

 من التكلفة اإلجمالية للفعالية من مصادرها الخاصة. ٪10المحلية المشاركة في تمويل الفعالية بنسبة يُطلب من السلطة . ھ

 .2022قدمت السلطة المحلية خطة تفصيلية حرفية وميزانية حول الحدث الذي تنوي إقامته في عام و. 

 زمة, كما هو محدد في مستندات الدعوة.يجب على السلطة الطالبة للدعم أن ترفق بالطلب جميع المستندات والمالحق الال

 سيتم إرسال أسئلة التوضيح عن طريق البريد اإللكتروني فقط .14:00الساعة  2021.11.29الموعد النهائي لتقديم األسئلة التوضيحية هو  .7

تحت   lees@png.gov.il  :إلى السيدة لي سروف, مديرة المشروع, في قسم التخطيط والموازنة واالستراتيجية, على العنوان التالي

أسئلة  سيتم نشر اإلجابات على عنوان: "دعوة لدعم الفعاليات الثقافية المساهمة لتشجيع السياحة والتنمية الحضرية والنمو االقتصادي".

 تقديم أسئلة التوضيح.التوضيح على موقع الوزارة على اإلنترنت بطريقة مركزة بعد الموعد النهائي ل

استمارة الطلب كاملة وموقعة ويجب تقديم جميع المالحق المرفقة مع خطة  يشمل. 2021.12.15الموعد النهائي لتقديم طلبات الدعم هو  .8

ً  PDFالعمل كملف    .في صندوق التقديم في نظام مركافا ممسوح ضوئيًا )ومضغوط إذا لزم األمر( وموقّعا

 .14055 ميركافا هورقم الدعوة في بوابة  .9

بقية شروط الحد األدنى األخرى, ومعايير الحصول على الدعم والشروط األخرى المرفقة, مفّصلة في وثائق الدعوة الكاملة والملزمة  .10

  وفي االستمارات المرفقة.

  تسود أحكام الدعوة. في حالة وجود تعارض بين أحكام هذا اإلشعار واألحكام الواردة في الدعوة واالستمارات المرفقة,.  11
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