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من أجل تشجيع السياحة في الضواحي  نداء دعوة لدعم السلطات المحلية في الضواحي االجتماعية,

في شهر  2022الترويج لمبادرات األحداث الموضوعية السياحية )مفهوم( لعام و تعزيز اإلجتماعية, من خالل

 "األرض الجديدة"
  

تعلن وزارة تطوير الضواحي, النقب والجليل ) فيما يلي "الوزارة"( عن نشر نداء دعوة لتقديم المساعدة للسلطات المحلية في أ.    
الضواحي االجتماعية, بهدف تشجيع السياحة في الضواحي االجتماعية من خالل الترويج وتعزيز لألحداث السياحية الموضوعية 

الغرض من نداء الدعوة هو تخصيص الموارد بهدف  رض الجديدة" )فيما يلي: "نداء الدعوة"(.في شهر "األ 2022( لعام كونسيبت)

تشجيع السياحة في الضواحي االجتماعية من خالل تعزيز والترويج لمبادرات أحداث الذروة )كونسيبت( السياحية في السلطات 

, والتي لديها القدرة على تحقيق إمكانات السياحة 2022و المحلية في جميع أنحاء الضواحي االجتماعية, خالل شهر حزيران/ يوني

نداء الدعوة تناشد السلطات المحلية المعّرفة على أنها ضواحي اجتماعية وفقًا  اإلجتماعية/ االقتصادية الحالية في أرجاء البلدة.

تظهر القائمة الكاملة على موقع  )فيما يلي "السلطات"(. 4-1لقرارات الحكومة ذات الصلة ذات الوضع االجتماعي واالقتصادي 

 الوزارة.
 

يُطلب من السلطات المحلية التي تستوفي الشروط والمعنيين بالمشاركة في البرنامج تقديم طلب كما هو مفصل في نداء الدعوة.    ب.
  وسوف تقوم الوزارة بتحديد الميزانية كما هو محدد في نداء الدعوة.

  
 :ملخص شروط الحد األدنىج.   

, 4-1االقتصادي -السلطات والمجالس المحلية/اإلقليمية المليئة بالوضع االجتماعي  البلدات وسلطات البرنامج":" . 1

وتقع بالكامل في منطقة الضواحي االجتماعية,  وفقًا ألحدث تصنيف دائرة اإلحصاء المركزية اعتباًرا من تاريخ تقديم 
 الطلبات للدعم.

م يتم إنتاجه كحدث قياسي/ كونسيبت في السلطة المحلية بين عامي سلطة بغرض الدعم لالموضوع الذي قدمتها ال . 2

 الخطة المقترحة من قبل السلطة هي خطة جديدة لم يتم تنفيذها بعد في السلطة المحلية.. 2021 - 2016

مدير المشروع التابع لصالح البرنامج. يتمتع  مسؤول اتصال نيابة عنها )"مدير المشروع"(ستقوم السلطة بتعيين   .3

 .المشاريعللبلدية بخبرة ال تقل عن سنتين في إدارة 

تتوافق مع متطلبات التخطيط األولي كما هو محدد في البند في  خطة أوليةيجب على السلطة أن ترفق بطلبها   .4
 مستندات نداء الدعوة.

 .2022)كونسيبت( في السلطات خالل شهر حزيران/ يونيو  الموضوعيةستقام األحداث السياحية  - فترة تنفيذ المشروع.    د      

. يتم إرسال أسئلة االستيضاح عن طريق البريد 12:00الساعة  2021.12.22الموعد النهائي لتقديم األسئلة التوضيحية هو  .ه     

 مديرة مجال السلطات والتطوير االستراتيجي, في قسم  الضواحي االجتماعية, على العنوان التالي: اإللكتروني فقط إلى السيدة ليالخ نسيم,
lilachni@png.gov.il   :نداء دعوة لمساعدة السلطات المحلية في الضواحي االجتماعية, من أجل تشجيع  -"أسئلة توضيحية تحت العنوان

في شهر  2022لسياحة في الضواحي االجتماعية من خالل الترويج وتعزيز مبادرات األحداث المواضيعية السياحية )كونسيبت( لعام ا

 .حية سيتم نشرها على موقع الوزارةاإلجابة على األسئلة التوضي "أرض جديدة".

استمارة الطلب يجب أن تكون مكتملة وموقعة ويجب تقديم  .12:00الساعة  16.1.2022الموعد النهائي لتقديم طلبات الدعم هو    و.    

صندوق التقديم في ممسوح ضوئيًا )وضغطه إذا لزم األمر( وتوقيعه في  PDFجميع الملحقات المرفقة, باإلضافة الى خطة العمل, كملف 

 نظام مركافا العام المحوسب.

 .14151رقم نداء الدعوة في بوابة ميركافا: ز.     

تم تفصيل شروط الحد األدنى ومعايير تلقي الدعم والشروط األخرى المرفقة في مستندات نداء الدعوة الكاملة والملزمة وفي االستمارات  ح.   

 المرفقة.

  ليمات نداء الدعوة.ط.    في حالة وجود تعارض بين تعليمات هذا اإلشعار والتعليمات الواردة في نداء الدعوة واالستمارات المرفقة, تسود تع
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