
 

 

 

 شعار بنية ألدخول في إعفاء من ألمناقصةا

 

 تعلن سلطة تطوير الجليل عن عزمها االتصال بمؤسسة راشي لغرض تشغيل

 مركز التعليم السيبراني ) حماية ألمعلومات والمجاالت أاللكترونية ( في الجليل. 

 الغرض من المشروع

مناسبة وإنسانية ومثيرة وتمكينية لسكان الجليل في المجاالت ذات التقنية العالية والمجاالت اإللكترونية. تم توفير استجابة 

 بالتعاون مع وزارة الدفاع والشبكة القومية اإللكترونية. Rashiمن قبل مؤسسة  Cyber Educationتأسيس مركز 

اء مركز اإلنترنت في الجليل هو الوصول الفعلي ألنشطة المركز بهدف قيادة التغيير االجتماعي في إسرائيل ، سيكون إنش

لسكان الجليل من أجل تثقيف الجيل القادم في الجليل على ثالثة مستويات: األجهزة والبرمجيات والعامل البشري 

لق فرص )المطورين والمستخدمين(. من خالل ألمجاالت االلكترونية  والتكنولوجيا ، يمكن تحقيق تغيير حقيقي ، وخ

متساوية وتقليل الفجوات االجتماعية لشباب المستقبل في الجليل. يعمل المركز على تنفيذ برامج تعليمية غير رسمية في 

 المحيط الجغرافي واالجتماعي في مختلف األعمار.

ن الئحة ( م30) 3تهتم سلطة  تنمية الجليل باالتصال بمؤسسة راشي عن طريق اإلعفاء من مناقصة ، وفقًا للمادة 

 )تتعهد بتنفيذ مشروع مشترك(. 1993-5753المناقصات اإللزامية ، 

ألف شيكل ، وفي ألمقابل سلطة تطوير الجليل ، سيتم تخصيص مكاتب مركز التطوير  300تبلغ مساحة المشروع 

 شيكل سنويًا. 36000المشترك لهيئة تطوير الجليل ، وتبلغ مشاركة هيئة تطوير الجليل حوالي 

 ٪ على األقل من المبلغ.88شيكل إسرائيلي جديد عندما تمول ألمؤسسة  300000مالي نطاق المشروع إلى سيصل إج

ستتعهد الشركة بإنشاء وحدات تعليمية إضافية في الجليل ، إلى جانب الوحدات الموجودة حاليًا في جميع أنحاء البالد ، 

ليمية اإلضافية في الجليل ، أو بفئات عمرية إضافية تتجاوز وستتعلق مشاركة سلطة تطوير الجليل فقط باالمتدادات التع

 وهذا بموعد تاريخ توقيع أالتفاقية مع ألشركة. تلك الموجودة حاليًا.

وفقًا لرأي المستشار القانوني للسلطة ، بعد فحص فحوى االتفاقية وفحوى المشروع المشترك وطبيعته ، تبيّن أن االتفاقية 

والتي ( من الئحة ألمناقصات اإللزامية. 30) 3شترك كما هو منصوص عليه في أحكام المادة تهدف إلى تنفيذ مشروع م

 تفي بأحكام ألقانون .

يوم  14يجوز ألي شخص لديه أسئلة أو تحفظات بشأن هذا اإلشعار إحالته إلى مكاتب سلطة تنمية الجليل في غضون 

 .yossi@galil.gov.ilعمل من تاريخ نشر هذا اإلشعار عبر البريد اإللكتروني 

 

           

 

 مع خالص التقدير،           

 سلطة تنمية الجليل

              


