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النقب والجليل , في الس المحلية والمجالس اإلقليميةمراكز الشباب في المدن, المج  دعمدعوة ل – الطلبات تقديم فترة تمديد

 والضواحي

 2022االجتماعية لعام  

 14481ميركافا فقط, رقم الدعوة في ميركافا: يتم تقديم الطلبات باستخدام نظام 

تطلب وزارة تطوير الضواحي, النقب والجليل ) فيما يلي: "الوزارة"(  تلقي طلبات ألغراض الدعم في مراكز الشباب في المدن  .1

 عوة"(.الد ) فيما يلي: " 2022والمجالس المحلية والمجالس اإلقليمية, في النقب والجليل والضواحي االجتماعية لعام 

الدعوة مخصصة للسلطات في النقب, الجليل والضواحي االجتماعية وتهدف إلى دعم أنشطة مراكز الشباب وتقوية المجاالت األساسية:  .2

التطوير الوظيفي وتوظيف الشباب بما في ذلك تنمية المجتمع ووضع قضية الشباب في موضع االهتمام على األجندة الوطنية, 

 .االجتماعية واالقتصادية

عاًما استجابة عامة وشاملة الحتياجات الشباب في البلدات  40 - 18توفر مراكز الشباب المخصصة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  .3

التي يعيشون فيها, والتي تم إنشاؤها بهدف تعزيز اندماج الشباب في المجتمع اإلسرائيلي بشكل عام وفي النقب والجليل والضواحي 

 جه الخصوص وبهدف تحقيق اإلمكانات الشخصية لكل شاب وشابة.االجتماعية على و

  شروط الحد األدنى الرئيسية: .4

                  في النقب أو في الجليل. يقع مركز الشباب الذي تم تقديم الطلب من أجله في إحدى السلطات في الضواحي االجتماعية,أ.    

 تنمية المجتمع والنمو الديموغرافي والتطوير الوظيفي وتوظيف الشباب.في مجاالت  2021شارك مركز الشباب في عام  ب. 

 يعمل مركز الشباب بالتعاون مع هيئات أخرى تعمل لصالح الشباب.ج.        

مل بما في ذلك مدير مركز الشباب الذي يع  2020. 1.1ابتداًء من  2020األخيرة من عام  12تم تشغيل مركز الشباب خالل األشهر الـ د.   

 على األقل من الوطيفة. %50في  

ملزمة بإستيفاء بشرط الحد األدنى الذي بموجبه سيتم تشغيل مراكز الشباب  القوى العاملة أجر للمشاركة فيالسلطة التي تطلب الدعم  .  ه

 األنشطة والبنى التحتية فقط,. السلطة التي تطلب دعم 13.3من خالل السلطة المحلية, أو من خالل الهيئات البلدية كما هو محدد في البند 

 ملزمة باستيفاء شرط الحد األدنى الذي تم بموجبه إبرام العقد مع الهيئة التشغيلية وفقًا للقانون.

ويتم إرسال األسئلة  ,09:00الساعة  2022.2.3الموافق  يوم الخميس  هوالموعد النهائي لتقديم األسئلة التوضيحية  .5

تحت عنوان: "دعوة لتقديم الدعم لـمراكز   YOUNG2022@PNG.gov.ilية خطياً فقط عبر البريد اإللكتروني: التوضيح

". سيتم نشر اإلجابات على أسئلة التوضيح على موقع  2022الشباب في السلطات المحلية في الضواحي, في النقب والجليل 

  الوزارة على اإلنترنت.

 الالزمةيتم تقديم الطلبات مع جميع المستندات   ,23:59الساعة  2022.36.الموافق  يوم االحد هو الموعد النهائي لتقديم الطلبات .6

ميركافا: ظام نرقم الدعوة في  فقط.ركافا يباستخدام نظام مالمنشورة على الموقع اإللكتروني لوزارة تطوير الضواحي, النقب والجليل, 

14481  
 

والوثائق المرفقة, وتفاصيل شروط الحد األدنى والشروط والمعايير األخرى الختيار الفائزين  مستندات الدعوة الكاملة والملزمة, .7

https://negev- موضحة بالتفصيل على الموقع اإللكتروني لوزارة تطوير الضواحي, النقب والجليل على العنوان التالي:

https://negev-galil.gov.il/
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galil.gov.il/  بما في  من األسباب, جديدة ألي سبب دعوةأو نشر  الدعوةلها إلغاء  ويحقارة ليست ملزمة بقبول أي عرض الوز

 .الزمنية غير متوقع في الجداول تشويشذلك نتيجة 

 , تسود أحكام الدعوة.فيها في حالة وجود تناقض بين أحكام هذا اإلشعار واألحكام الواردة في الدعوة واالستمارات المرفقة .8
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