
 

 

 

 

 سلطة تطوير ألجليل 

 1/ 2020  –مناقصة عامة 

 القوى العاملة 

 رئيس قسم للمجتمع غير أليهودي لتعيينمناقصة  

 

تدعو لجنة المناقصات في سلطة تطوير ألجليل بموجب هذه الشروط مقدمي العروض ألذين يستوفون شروط المناقصة لمنصب  

 سلطة تطوير ألجليل. رئيس قسم ألمجتمع الغير يهودي في 

 تعريف الوظيفة:  .1

 

 سلطة تطوير الجليل أمام رؤساء ألسلطات والمنظمات غير اليهودية في منطقة الجليل.  األنشطة الجارية وتنفيذ سياسة   א.

دمج كبار القادة وقيادي الرأي في المجتمع غير اليهودي مرة كل   -  إنشاء طاولة محادثات مستديرة وعمليات المشاركة العامة ב.

نحو    تسخيرهم  مدة زمنية أقصاها ثالثة أشهر لمداولة وطرح القضايا واألفكار، المبادرات المستقبلية من قبل ألسلطة ومن خارجها. 

 بناء خطط العمل السنوية كشركاء هادفين وذوي مغزى. 

 

في قضايا التوظيف، والتعليم، المرور، والبنية التحتية، حول توصيل المركبات العامة،    -  التطوير في القرىوضع وتعزيز خطة    ג.

 والممرات واألرصفة. 

 

 قيادة مشروع رسم خرائط المدن، الفتات الشوارع وغيرها من المشاريع التي سيتم تحديدها من قبل نائب رئيس ألسلطة.   ד.

 

 من خالل تقديم عروض وربطها بأنشطة سلطة تطوير الجليل.  غير اليهوديةتشجيع ومساعدة السلطات    ה.

 

 

 

 

 نطاق المشاركة:  .2

 

 دوام كامل.   א.

 شيكل إسرائيلي اجمالي بدوام كامل.   8،500الراتب األولي هو   ב.

 العقد هو عقد شخصي.   ג.

 



 

 

 شروط المشاركة في المناقصة:  .3

 

 اجباري.  -العبرية / العربية بمستوى لغة األم    -اللغات   א.

 لديه خبرة في العمل مع المكاتب الحكومية.  ב.

 لديه خبرة في قيادة المشاريع المحلية واإلقليمية أمام المكاتب الحكومية.   ג.

 مواطن الجليل.  ד.

لالندماج ألمعد  كجزء من إجراءات الدولة لزيادة تنوع التوظيف في الخدمة المدنية، هذا المنصب مخصص للسكان المؤهلين وهو  ה.

 للعرب والدروز والشركس. 

 مفضل.  – وأكثرلقب اول اجباري، لقب ثاني ו. 

 

 التبعية:    .4

 

 يكون رئيس القسم خاضعاً لنائب الرئيس ويبلغه عن أنشطته.   

 

 تقديم العروض:  .5

 

 + التوصيات.   لشروط المطلوبةيجب تقديم سيرة ذاتية + بيانات اعتماد تشير إلى االمتثال 

 

 12:00حتى الساعة  23/ 2020/06ديم الظرف بعد إغالقه وتوقيعه في موعد أقصاه يوم الثالثاء يجب تق

 . 1إلى صندوق مناقصات سلطة تطوير الجليل الذي يقع في بارك بار ليف شارع هحروف  

 

 العروض. لن يتم على اإلطالق مناقشة العرض الذي لن يتواجد في صندوق مناقصات السلطة في الموعد النهائي لتقديم 

 

 يصدر قرار لجنة العروض باختيار العارض الفائز كتابةً لجميع العارضين المشاركين في المناقصة. 

 تحتفظ السلطة بالحق في إلغاء هذه المناقصة في أي وقت. 

 

 

 باحترام،                                                                                         

 

 سلطة تطوير الجليل                                                                                   

 


