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קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית להפעלת תכניות לקידום מעמד 
 האישה

 
בנגב, ה ברשויות מקומיות קול קורא לתמיכ)להלן: "המשרד"( מודיע על פרסום   המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל .1

 .2022בגליל ובפריפריה החברתית להפעלת תכניות לקידום מעמד האישה, לשנת 

ממשלת ישראל שמה למה למטרה לקדם את מעמד האישה בכלל, ואת מעמד הנשים ברשויות המקומיות בפרט, ולפעול  .2

בין המגזרים השונים, שוויון תעסוקתי,  למען שוויון מגדרי, צמצום תופעות פגיעה ואלימות נגד נשים, צמצום הפערים

 ם מעמד האישה ועוד. לקדם את החינוך, החקיקה והאכיפה בתחו

עם הרשות לקידום מעמד האישה במשרד מקצועי המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, בתיאום ובשיתוף פעולה  .3

לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות בנגב, בגליל שעניינו פעולות לשוויון חברתי, קיבל החלטה לפרסם קול קורא 

להפעלת תכניות ופרויקטים עבור קידום מעמד הנשים, אלו ובפריפריה החברתית, באמצעות מתן תמיכה לרשויות 

המעוניינות בקבלת תמיכה כאמור, מתבקשות להגיש  רשויות הזכאיות השוויון וביעור האפליה, ברשויות המקומיות

ופן שיפורט במסמכי הקול קורא. התמיכה תינתן למבקשות תמיכה שיעמדו בכל הדרישות המפורטות בקשה למשרד, בא

 בקול הקורא ובכפוף לקיום תקציב בפועל.

 תנאי הסף: עיקרי .4

 .או בפריפריה החברתית לבגליאו ב הממוקמת בנג רשות מקומית .א

 העדכניים ביותר. על פי נתוני הלמ"ס 1-4כלכלית -הרשות המקומית ברמה חברתית .ב

יועצת לקידום מעמד האישה על פי חוק הרשויות המקומיות )יועצת לקידום מעמד  ינתהמהרשות המקומית  .ג

 , נכון ליום פרסום קול קורא זה.  2000-האישה(, תש"ס

 , כמפורט במסמכי הקול קורא.את כל המסמכים והנספחים הדרושיםמבקשת התמיכה לצרף לבקשה הרשות על 

שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני  0041: בשעה 20226/7/המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו  .5

 תחת הכותרת:  drors@png.gov.il  בכתובת: תכנון, תקצוב ואסטרטגיה, סמנכ"ל אגף בכיר, למר דרור סורוקהבלבד 

מענה ". ברשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית להפעלת תכניות לקידום מעמד האישהקול קורא לתמיכה "

 .במרוכז לאחר התאריך האחרון להגשת שאלות הבהרה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד

יש , מלא וחתום וכלל הנספחים הנלוויםאת טופס הבקשה  .20226/26/המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו  .6

  לתיבת ההגשה במערכת מרכב"ה.סרוק )ומכווץ במידת הצורך( וחתום   PDFלהגיש כקובץ

 .14763הינו קורא בפורטל המרכב"ה קול המספר  .7

המלא  קוראמפורטים במסמכי הקול  ,אים הנלוויםתנאי הסף, אמות המידה לקבלת התמיכה ויתר התנ יתר .8

 .ובטפסים הנלווים והמחייב

הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא  בכל מקרה של סתירה בין .9

 גוברות.
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