
תנאים כלליים: 
אין המועצה מתחייבת לקבל הצעה שתוגש, כולה או חלקה. ההגשה  א.   

הינה לצורך הקמת מאגר ולא לעבודה ספציפית. 
בבקשה  חלקן,  או  כולן  למציעות,  לפנות  רשאית  תהייה  המועצה  ב.   
לקבל מהן הבהרות לפרטים נוספים בהצעה וכן כל מידע נוסף אם 
יש בו, לדעת המועצה כדי לסייע לה בקבלת החלטות. כן ניתן יהיה 

לפנות למציעות בבקשה להשלמת מסמכים. 
שתראה  כפי  שלב  בכל  זה  נוהל  לבטל  רשאית  תהייה  המועצה  ג.   
לנכון. בכל מקרה, המציעים והם בלבד, יישאו בהוצאותיהם בקשר 

לפנייתם. 
או  שינויים  עת  בכל  לערוך  הזכות  את  לעצמה  שומרת  המועצה  ד.   
ובמועד  תנאי מתנאיה  בכל  לרבות  ובנספחיה,  זו  בפניה  תיקונים 

הגשת הבקשות הנדרש. 
התקשרות  הסכם  על  לחתימה  כפופה  תהייה,  אם  ההתקשרות,  ה.   

בשעת הצורך. 
הפעילות תתקיים בתחומה של המועצה האזורית מטה יהודה.  ו.   

תחומה,  פי  על  עבודה  לשעת  מחיר  הצעת  להמציא  המציעה  על  ז.   
כולל מע”מ. 

עפרה  הגב’  מגדרי,  לשוויון  ליועצת  לפנות  ניתן  נוספים  לפרטים  ח.   
 ofrab@m-yehuda.org.il :בטאט < טל. 02-9958947 או במייל

את ההצעות יש להגיש עד ליום 1.12.21. 
את  מעביד.  עובד  יחסי  ליצור  בכדי  מציעה  עם  בהתקשרות  אין  ט.   
ההצעות יש להגיש על דף לוגו של המציעה לידי הגב׳ עפרה בטאט, 

. orlyb@m-yehuda.org.il  :באמצעות מייל

למאגר נשות* מקצוע 
לקידום שוויון מגדרי  

האזורית  המועצה  לראש  מגדרי  לשוויון  היועצת 
להזמין  מתכבדת  “המועצה”(,  )להלן:  יהודה  מטה 
מגדרי  שוויון  לקידום  הפועלות/ים  וגברים  נשים 
יהודה,  מטה  האזורית  במועצה  ומתגוררים/ות 
לצורך  וכיוצ”ב,  תוכניות/הרצאות/סדנאות  להציע 

בניית מאגר מומחיות/ים בתחום. 
היקף  המוצע,  השירות  פירוט  לכלול  ההצעות  על 

ואופי השירות וקהל יעד. 

תנאי השתתפות:
תעודות והכשרות בהתאם לנושא.   .1  

מגורים במועצה האזורית מטה יהודה.   .2  
תעודת עוסק מורשה/עוסק זעיר וקיום   .3  

האישורים לניהול תקין וניכוי מס במקור. 

מטרות המאגר: 
חשיפה לנשות מקצוע בתחום.  .1  

קידום נשות מקצוע המתגוררות במועצה.  .2  
העלאת רעיונות חדשים וחשיפה לתחומים   .3  

חדשים. 
חיסכון בזמן בעת בה יהיה צורך עתידי   .4  

בהרצאות/סדנאות וכו’. 

בכבוד רב,
עפרה בטאט | יועצת לשוויון מגדרי

מועצה אזורית מטה יהודה

בלשון  וחלקו  נקבה  בלשון  חלקו  נכתב  *המסמך 
זכר מטעמי קידום שוויון מגדרי ופונה לכל המינים 
והמגדרים. בכל מקרה בו ישנה פנייה בלשון נקבה 

יש לראותה גם כלשון זכר ולהיפך. 

קול קוראת


