
 

קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות בנגב, בגליל  - מענה לשאלות הבהרה
 ובפריפריה החברתית להפעלת תכניות לקידום מעמד האישה

 

קול קורא "קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות בנגב, במסגרת להלן השאלות ותשובות ההבהרה  .1

תוך (, "קול קורא" להלן:) "בגליל ובפריפריה החברתית להפעלת תכניות לקידום מעמד האישה

 הפנייה לסעיף הרלוונטי בקול הקורא.

 קורא המובאות להלן מחייבות את כל המבקשים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי הקולהתשובות  .2

 וגוברות על הנוסח המובא בקול קורא.

או שרד אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המ .3

 , ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא.התמיכותועדת 

 לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות התמיכותאין באי התייחסותה של ועדת  .4

 הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי הקול קורא.

משפטי  אין הן באות במקום ייעוץ ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, .5

 מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

 יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח .6

 נענתה כל שאלה.

 אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות .7

 ר בקול קורא.כאמו

 הקול קורא.מסמך זה מהווה חלק ממסמכי  .8

 . 14763מספר הקול קורא במערכת המרכב"ה להגשה על ידי רשויות מקומיות הינו:  .9

 :זה במסגרת הליךנשאל  שהמשרדהבהרה הלהלן תשובות לשאלות  .11

 

 תשובה שאלה סעיף בקול קורא מס"ד
המרכב"ה את על כל רשות מקומית למלא במערכת  הבהרת המשרד   .1

התקציב המבוקש על ידה כתמיכה. תשומת לב 

הרשויות המקומיות כי גובה התמיכה לכל רשות 

מקומית מוגבל ונקבע בהתאם למספר הנשים 

בשטח הרשות המקומית. בהקשר לזה יודגש כי 

רשות מקומית שתגיש בקשה במרכבה לתמיכה 

היה הנמוך מהשיעור לו היא זכאית, ת גובהב

אותו בגובה התמיכה ה ייזכמוגבלת ל

. להבדיל רשות מקומית שתגיש /הזינההגישה

לו היא  סכוםגבוה מה סכוםבקשה לתמיכה ב

זכאית, תידרש להציג בפני המשרד את יתרת 

גם במועד הביצוע, ייבדק מלוא מקורות המימון. 

 הביצוע על פי התוכנית שהוגשה על ידי הרשות.

קורא שפורסם על ידי בשל "כפל תמיכות" עם קול  הבהרת המשרד   .2

המשרד לשוויון חברתי, בוצעו מספר שינויים 

בתוכניות. תשומת לב הרשויות לשינויים שבוצעו 

ומופיעים בעקוב אחר שינוייו במסמכי הקול קורא 

 העדכניים.



 

 מועדהשינויים שבוצעו בקול קורא,  בשל הערת המשרד   .3

 .//017/7/1-ה ליום עד מוארך ההגשה

השתתפות תקציבית של האם נדרשת  7.3  .4
 הרשות המקומית בקול קורא?

 

נמחק.  יחד עם זאת, ככל  7.3לא. סעיף 
שהתוכניות שיוגשו על ידי הרשות המקומית 
יהיו בסכום גבוה יותר מגובה התמיכה 
המאושרת, אזי הרשות המקומית תידרש 
להציג את מלוא מקורות המימון כתנאי 

 לאישור התכנית.

 הרשות בשטח הנשים למספר בהתייחס 7.6  .5
 הנשים לכלל הכוונה האם. המקומית

 מגיל לנשים או גילאים מגבלת ללא
 ?מסוים

המשרד היא למספר הנשים בשטח  התייחסות
)קרי  מגבלת גיל כלשהי ללאהרשות המקומית, 

 . ( 1מגיל 

בהתייחס למספר הנשים. בלמ"ס אין  7.6  .6
התייחסות לנשים ולגברים אלא ישנה 

ולנקבה בלבד. האם התייחסות לזכר 
 אתם מתבססים על נתון זה?

כן. המשרד מתבסס על נתוני זכר ונקבה 
 בבחינת הבקשה כנתוני נשים וגברים.

ככל שמדובר בקורס שעלותו גבוהה יותר  האם ניתן לגבות השתתפות עצמית. -  .7
מתמיכת המשרד, הרשות המקומית רשאית 
לגבות השתתפות עצמית. השתתפות עצמית 

משתתפות הפעילות הינה חלק מ"עלות של 
תקציבית כוללת" של הפעילות. יודגש כי 
במקרה כזה הרשות המקומית תידרש להצהיר 
בהגשת הבקשה את האמור בתכנית 
התקציבית )נספח ב'( על מקורות המימון 
הנוספים ועל ההשתתפות העצמית שתיגבה. 
כמו כן, נתונים אלה ייבדקו בדרישת התשלום 

 י הרשות המקומית.שתוגש על יד
הרשות המקומית מבקשת לשנות את  6.3  .8

תנאי הסף ולאשר גם לרשויות מקומיות 
ומעלה להגיש  5ברמה חברתית כלכלית 

 בקשה.

מדובר בתקציב מוגבל ועל כן ועדת התמיכות 
לא מאשרת את הבקשה. תנאי הסף נותר 

-בעינו. רק רשויות מקומיות ברמה חברתית
ש בקשה לקול קורא רשאיות להגי 1-4כלכלית 

 זה. 
האם ניתן להוסיף שורות לתוכנית  8  .9

 המילולית?
ניתן להוסיף שורות. ר' תיקון הסעיף בקול 

 הקורא. 

קורא מופיע שניתן לקיים את  בקול (6) 2נספח א'  .11
אותה פעילות למשתתפות אחרות, האם 

 3שאני יכולה לדוגמא לקיים זה אומר 
כל  ₪ 21,111בעלות של ם זהים קורסי

 אחד בתנאי שכל אחד יהיה לקהל אחר?

כן. אין מניעה לקיים את אותו הקורס מספר 
פעמים בתנאי שבכל קורס ישתתפו משתתפות 

 אחרות. 

 לבצע רשאית המקומית הרשות האם 5.11  .11
"ס המתנ באמצעות הפעילות את

 ?המקומי

הרשות המקומית רשאית להסתייע בנותני 
בתאגידים שירות או בספקים חיצוניים או 

עירוניים לצורך הפעלת התוכנית. על 
ההתקשרות עם נותני השירות להתבצע על פי 

דהיינו, מותר לבצע את הפעילות  כל דין.
באמצעות המתנ"ס המקומי בכפוף לכך 
שהתקשרות הרשות המקומית עם המתנ"ס 
מבוצעת על פי כל דין. כמו כן הרשות 
המקומית היא הגורם האחראי וההוצאות 

ות בגין התמיכה ירשמו במלואן וההכנס
 בספריה.

בכל  התקציב האם יש הגבלות לניצול  12.19  .12
כלומר האם אפשר לשלם על  סעיף?

אולם  הסעות/פרסום/כיבוד/השכרת
 וכו'?

מהיקף  5%הוצאות הכיבוד לא תעלנה על 
 11%הפעילות והוצאות הפרסום לא תעלנה על 

למשרד שמורה  כמו כן, מהיקף הפעילות.
הזכות לבחון עלויות )בהתאם לפירוט שינתן( 



 

 

 

אל מול מצב השוק או לאור סדרי הגודל  
שנקבעו להוצאות מסוימות בהתאם להוראת 

. המשרד שומר לעצמו את הזכות 13.4.5תכ"ם 
 לא לשלם בגין הוצאות לא סבירות. 

בהגשת התכנית האם צריך לפרט מה    .13
רק  בדיוק אנחנו מתכננים לעשות או

לבחור את סוג הפעילות והתכנים כפי 
 שמופיעים בקול קורא?

הרשות נדרשת להגיש תוכנית מילולית אודות 
הקורס שבכוונתה לבצע והתייחסות לתכניות, 
מספר משתתפות וכל מידע רלוונטי נוסף, 

. יודגש כי לא 2בהתאם לפורמט בנספח א'
נדרש להגיש סילבוס אלא את סוג הפעילות, 

 . 2המידע הנדרש בנספח א'תקציר ויתר 
במידה ואחד הגורמים המעורבים  נספח ה'  .14

בעניין או צד הקשור למועצה הוא 
המתנ"ס, אילו מסמכים יש לצרף מלבד 

 נספח ה'.
 

 מסמכים.לצרף צורך אין הנספח נמחק. 

מידה ויש התחייבות והוראת קיזוז, ב   .15
 מהו גובה הוראת הקיזוז?

 

גובה הוראת הקיזוז הוא בגובה התמיכה 
 שתאושר לרשות המקומית. 

לקבלת רשויות מקומיות הגישו בקשות  7.3  .16
תקצוב במסגרת קול קורא )תכנית 

ורסם "נאבקות באלימות נגד נשים"( שפ
האם . על ידי המשרד לשוויון חברתי

 לכלול את זה בפירוט הבקשה?
 

יש לכלול את התקציב שיאושר רק במקרה בו 
הרשות המקומית תשתמש בתקציב של 
המשרד לשוויון חברתי לתקצוב אותם 
קורסים המתוקצבים על ידי המשרד בקול 

 קורא זה. 

הרשות המקומית מבקשת לקיים חלק    .17
מהתוכניות בשיתוף עמותות. האם 

 אפשר להוסיף לוגו של השותפים?

מחייבת את אישור  הוספת לוגו של עמותות
ועדת החסויות של המשרד. על הרשות 
המקומית יהיה להגיש בקשה מסודרת למשרד 
בנושא זה ולהסביר את הסיבות לבקשתה. רק 
בהינתן אישור ועדת החסויות המשרדית, ניתן 
יהיה לשלב לוגו של עמותות לצד הלוגו של 
המשרד.  יובהר כבר עתה כי ככל ויינתן אישור 

 תנאים להצבת מיקום הלוגו.  האישור יגביל
האם ניתן לבצע את הקורסים באופן    .18

 מקוון על מנת להוזיל עלויות?
 לא. 

האם ניתן לקיים יותר מקורס אחד או  5.2  .19
לעשות יותר מפגשים באותו סכום 

 המאושר על ידי המשרד?

ניתן לקיים יותר מקורס אחד, בכפוף לכך 
שמספר המפגשים, סך המשתתפות וסך 
השעות למפגשים לא יפחת מהאמור בקול 
קורא. ניתן לקיים יותר מפגשים מהמספר 

 שנקבע בקול קורא.  
במידה והרשות המקומית ביקשה    .21

הצעות מחיר וקיבלה הצעות זולות יותר 
ונותרה לה יתרה תקציבית, האם היא 

 יכול לבצע פעילויות נוספות?

ככל שהצעות המחיר שהתקבלו מאפשרות 
לקיים מספר גבוה יותר של קורסים, תוך 
הקפדה על מספר המשתתפות בקורס, מספר 
המפגשים ומספר השעות של הקורס, כפי 

 שהוגדרו בקול קורא. 
ת מבקשת לפטור אותה הרשות המקומי (4)5.2  .21

 מקורסי החובה.
ברשימה נותר קורס חובה אחד בלבד. הרשות 

 מחויבת לקיים את קורס החובה.  

מי בוחר את הספקים להפעלת    .22
 הקורסים?

כל רשות מקומית אחראית באופן עצמאי על 
. הרשות ובחירת הספקים הפעלת הקורסים

רשאית לבחור כל גוף מפעיל להפעלת 
 הקורסים, בכפוף לכל שההתקשרות איתו

 נעשית על פי כל דין.



 

 

האם ניתן לממן פעילות של פורום נשים    .23
קיים או מימון יינתן רק לפורום נשים 

 חדש שיוקם.

תשומת לב המציעים כי התמיכה האפשרית 
 בפעילות פורום הנשים בוטלה. 

האם ניתן לקיים את הפעילויות עבור    .24
 עובדי הרשות  המקומית.

הינן סדנאות אשר מצוין כי   מלבד, לא
 מיועדות לעובדי הרשות המקומית קרי:

סדנת ניתוח מגדרי של תקציבי  .א
הרשות המוניציפאלית והטמעה 

 במחלקות המיועדת לעובדי הרשות. 
סדנה להטמעת עקרונות תומכי  .ב

 משפחה 
סדנה לגיבוש מדיניות לשוויון מגדרי  .ג

ברשות המוניציפאלית והטמעת 
 המדיניות בעבודת הרשות.

חשבוניות וקבלות כתנאי האם יתבקשו  12  .25
 לקבלת התשלומים בפועל?

כלל המסמכים שיידרשו לתשלום מפורטים 
 בהרחבה.  12בסעיף 

אם רשויות מקומיות ייפסלו או    .26
שתיוותר יתרה תקציבית, האם 
התקציב הנוסף יתחלק בין שאר 

 הרשויות.

 לא.

מה הרשות נדרשת לעשות אם היא רוצה  5.4  .27
מספר רב יותר לקיים את הפעילות עבור 

 של משתתפות.

בטבלה הוגדר מספר מינימום של משתתפות 
לכל פעילות. בבקשתה, בתוכנית, הרשות 
תציין את מספר המשתתפות המתוכנן 
להשתתף בפעילות. המספר רשאי להיות גבוה 
 מהמינימום שהוגדר אך לא מתחת למינימום.

איך כוללים את ההשתתפות העצמית    .28
 שתיגבה?

הסכום שייגבה למקורות  יש להוסיף את
התוכנית ולשימושי התוכנית. דהיינו, יש 
לרשום בשורה את התמיכה המבוקשת 
מהמשרד ובשורה נוספת את גובה ההשתתפות 
העצמית הכולל לכלל הפעילויות ולסכם שורות 

 אלה. 
האם אפשר לקבל את הנספחים בקובץ    .29

 וורד.
כל הנספחים יועלו לאתר כקובץ וורד, לצד 
הקול קורא. תשומת לב הרשויות המקומיות 
כי ניתן להוסיף שורות לטבלאות אך אסור 
לבצע כל שינוי אחר בנספחים. שינוי אחר יביא 

 לפסילת הבקשה. 
האם רשות מקומית שהגישה בקשה    .31

 נדרשת להגיש בקשה חדשה?
תשומת לב הרשויות המקומיות כי בקול קורא 
הנוכחי בוצעו שינויים רבים בפעילויות לגביהן 
ניתן להגיש בקשה לתמיכה. המשרד יבחן את 
הבקשות על פי הנוסח המעודכן של הקול קורא 
ולא על פי הנוסח הקודם. על כל הבקשות 
לעמוד בתנאים ובדרישות של הקול קורא 

נוסח הקודם. בנוסחו העדכני ביותר ולא ב
 את לבטל צריכהשהגישה בקשה  רשות

 בקשה ולהגיש"ה המרכב במערכת הבקשה
  .חדשה

פעילויות חובה.  2המשרד הגדיר    .31
לרשויות קטנות שהתמיכה עבורן 

בלבד, לא ניתנת אפשרות  ₪ 41,111
 בחירה.

בקול קורא המעודכן נותרה פעילות חובה אחת 
בלבד, כך גם לרשויות מקומיות קטנות ניתנה 
כעת האפשרות לבחור פעילות בחירה אחת 

 לשיקולה. 
הרשות המקומית נמצאת בהליכי גיוס    .32

יועצת לקידום מעמד האישה. האם היא 
 רשאית להגיש בקשה.

סיקה יועצת לקידום רק רשות מקומית שהע
למועד האחרון להגשת מעמד האישה נכון 

היועצת . 6.4תעמוד בתנאי סף ס' ההצעות, 
 נדרשת לחתום על הבקשה ועל הטפסים. 



 

 

רק רשויות מקומיות שהרמה החברתית  נבקש חידוד לגבי תנאי סף זה. 6.3  .33
על פי דירוג הלשכה  1-4כלכלית שלהן הינה 

יעמדו המרכזית לסטטיסטיקה העדכני ביותר, 
. רשויות שהדירוג שלהן בתנאי סף סעיף זה

 . יפסלו על הסףגבוה יותר, אינן 
נבקש חידוד לגבי בקשת מידע מרשות  7.7  .34

 האוכלוסין.
על נתוני בניקוד הבקשות, המשרד מתבסס 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. רשות 
מקומית הסבורה כי הנתונים אינם עדכניים 
ועלולים להשפיע על גובה התמיכה, רשאיות 
לצרף לבקשתן אסמכתא רשמית מרשות 
האוכלוסין עם נתונים עדכניים יותר. במקרה 
בו תצורף אסמכתא רשמית, המשרד יבחן את 
הבקשה בהתבסס על הנתונים הרשומים 
באסמכתא ולא על בסיס נתוני הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה. תשומת לב הרשויות 
כי יש לצרף אסמכתא רשמית ולא תכתובת 
מייל או אסמכתא שאינה רשמית. היה ולא 
תצורף אסמכתא רשמית, המשרד יבדוק את 
הבקשה בהתבסס על נתוני הלשכה המרכזית 

 לסטטיסטיקה בלבד.
אין צורך להגיש סילבוס מפורט ותוכנית  כנית העבודה.נבקש הרחבה לגבי תו 2נספח א  .35

מפורטת. יש להתייחס לקורס הנבחר, מספר 
המשתתפות הצפוי ומספר שורות על הקורס 

 המתוכנן. 
בקול קורא מופיעה רשימת הנספחים בעמוד  איזה נספחים יש להגיש במועד ההגשה. נספחים  .36

בעמוד זה מצוין כי אין להגיש את . 14מספר 
 י' ויא' במועד הגשת הבקשה.ד, נספחים ג', 

את כל יתר הנספחים יש למלא, להחתים 
שימו לב שחלק מהנספחים הקודמים  ולהגיש. 

 נמחקו.
מה יקרה במצב בו הרשות לא תגיש או  5.4  .37

 לא תבצע את פעילות החובה.
במקרה כזה בקשת הרשות המקומית תיפסל 

עמידה בתנאי הסף. כמו כן, היה  בשל אי
ויתברר גם לאחר אישור הזכייה כי פעילות 
החובה לא בוצעה, תמיכת המשרד תבוטל 
באופן מלא ולא תשולם תמורה כלשהי לרשות 

 המקומית.
קבלות עבור כיבוד  נתבקש להציגהאם    .38

 וכדומה ?
הקבלות צריכות להיות על שם חשבוניות המס/

כחלק מהמסמכים  יש לצרפםהרשות המקומית. 
אותם מגישים במסגרת דרישת התשלום )נספח 

 י"א(

 הנספח נמחק הבהרה -נספח ה גופים קשורים נספח ה  .39


