
1. כללי 
המועצה לישראל יפה מקיימת זו השנה ה- 28 את תחרות "קריה יפה ומקיימת בישראל יפה", בשיתוף: משרד הפנים, 

המרכז לשלטון מקומי ומרכז השלטון האזורי.  
התחרות הינה כלל ארצית ומקיפה ערים, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות וישובים במועצות אזוריות, המתמודדות 

בבתים נפרדים בהתאם לסיווגם. 
שונים  ותחומים  במגזרים  יפה  לישראל  המועצה  מקיימת  אותן  ארציות  תחרויות  שורת  לצד  מתקיימת  זו  תחרות 

ביניהם: בתי גיל שלישי, מפעלי תעשיה, מקלטים ציבוריים, בטיחות בדרכים ועוד. 

2. מטרת התחרות:
הגברת המודעות ברשויות המקומיות לטיפוח חזותן והעלאת איכות החיים והסביבה לתושבים.

3. עיקרי הנושאים להערכה בתחרות
	המרחב היישובי
	אמצעים לשירות הציבור
	שטחים ציבוריים
	מוקדי שירות ציבוריים בעלי רגישות סביבתית
	איכות הסביבה – התנהלות מקיימת ותרומה לקהילה

4. עקרונות ושיטת ההערכה:
ולפעילויות שמשקיע/ה הרשות המקומית/היישוב בשיפור 	  ההערכה הינה אמצעי להערכת המאמצים, היוזמות 

החזות ואיכות הסביבה לרווחת התושבים.
מלאכת ההערכה מתבצעת ע"י מתנדבים  - מעריכים מיומנים.  	 
כל צוות הערכה מונה 4 מעריכים )לפחות 3( יו"ר, שלושה חברי צוות. צוותי ההערכה עוברים תדרוך מקיף לפני 	 

היציאה להערכה.
מנהל/ת הסניף המרחבי/יו"ר צוות ההערכה יתאם עם הנהלת/איש הקשר מטעם הרשות המקומית/היישוב ועם 	 

חבריו לצוות את פרטי ההערכה במסגרת לוח הזמנים של התחרות.
מטה התחרות יעביר את תוצאות ההערכה לראש/ת הרשות המקומית/היישוב בסוף התחרות לאחר טקס הסיום.	 

5. כוכבי יופי ואותות בתחרות:
שלב א' – קביעת מס' הכוכבים - כל רשות נבדקת באופן פרטני ומספר הכוכבים נקבע עפ"י הניקוד אליו מגיעים בשלב 

הערכה הראשון.

הערכת ניקוד:
להלן מפתח התפלגות הציונים בתחרות:

עד 74 = 2 כוכבים.
86-75 =3 כוכבים. 
97-87 =4 כוכבים.

100-98 =5 כוכבים.

שלב ב' - דגל יופי:
מוענק לרשות/ישוב מצטיין/ת )ציון 100( בכל בית, אשר התמודד/ה וזכה/זכתה בהערכה בשלב הגמר. 

על דגל היופי מתמודדות רשויות וישובים שהגיעו לניקוד מירבי )ציון 100( בשלב א'.

תחרות ״קריה יפה ומקיימת בישראל יפה״
תקנון התחרות

החל מתחרות שנת 2014, ליקויים שנמצאו בביקורת, 
יבדקו )במסגרת קבוצת ביקורת אקראית( בהתאמה, 

ויהיו חלק מדרוג הערכה הכולל.

הניצחון בתחרות הוא עצם ההשתתפות.

רשות/ישוב חדש/ה תוכל/יוכל להתמודד על דגל היופי החל מהשנה השלישית להשתתפות בתחרות - מותנה 
השתתפות רצופה.

רשות/ישוב הזוכה בדגל היופי תוכל/יוכל להתמודד עליו בשנה ה- 4 מהזכייה הקודמת-מותנה השתתפות רצופה.
לדוגמא: רשות שזכתה בדגל היופי בשנת 2016 תוכל להתמודד שוב בשנת 2020.



אותות התמדה:

אותות:
מגן "כוכב זהב" – מוענק לרשות/ישוב על 5 שנות זכיה רצופה ב – 5 כוכבי יופי.

מגן "עשור הצטיינות" - מוענק לרשות/ישוב על 10 שנות זכיה רצופה ב – 5 כוכבי יופי.
אות "עמית קריה יפה" - מוענק לרשות/ישוב על 15 שנות זכיה רצופה ב – 5 כוכבי יופי.

מגן "100 כוכבי יופי" - מוענק ל"עמית קריה יפה" על 20 שנות זכיה רצופה ב – 5 כוכבי יופי.
מגן "חצי יובל" - מוענק ל"עמית קריה יפה" על 25 שנות זכיה רצופה ב – 5 כוכבי יופי.
אות "30 שנה" - מוענק ל"עמית קריה יפה" על 30 שנות זכיה רצופה ב – 5 כוכבי יופי.

אות "תרומה לקהילה" - מוענק לרשות/ישוב על תרומה ייחודית של עובדי הרשות/היישוב לרווחת הקהילה.

ועדה עליונה לתחרות:
הועדה מורכבת מצוות בכיר מטעם המועצה לישראל יפה:

יו"ר התחרות: מר ירמי אולמרט.
שופטת ראשית: גב' קרנית גולדווסר. 

המועצה לישראל יפה:
מנכ"ל: מר ויצמן משיח

מנהל מח' תחרויות וסניפים: מר קובי ישכיל
אחראית תחרויות וסניפים: גב' טלי עבודי.

לוח זמנים לתחרות )תהליכים מקבילים(:
הרשמה לתחרות: מרץ – יולי 2021

שלב הערכה א': אפריל – אוקטובר 2021
מועד אחרון להעברת ציון של המועמדים לשלב דגל היופי: 5.9.2021 )לאחר מועד זה לא תתאפשר התמודדות על דגל 

היופי(.
הערכה שלב דגל יופי: מחצית אוקטובר – מחצית נובמבר 2021.

טקס סיום: מחצית דצמבר 2021.

הצטרפות לתחרות:
1. דרך אתר האינטרנט של  המועצה לישראל יפה: www.israel-yafa.org.il. )לנרשמים דרך האתר תינתן הנחה(.

2. מילוי טופס ההרשמה )המצ"ב( על כל פרטיו ושליחתו אל: מטה התחרות –   
המועצה לישראל יפה – מח' תחרויות וסניפים, שד' רוקח 80 ת"א, ת.ד. 53250  ת"א 6153201.

טל' 03-6423111, שלוחות: 103 ,119.
3. פקס: 03-6422839

.kobyy@israel-yafa.org.il :4. מילוי טופס ההרשמה, סריקתו ושליחתו לדוא"ל

תחרות ״קריה יפה ומקיימת בישראל יפה״
תקנון התחרות

מתנדבים,  טהרת  על  פועל  ההערכה  צוות  לב:  לתשומת 
להתחשב  נא  מלאה.  בהתנדבות  ומרצם  מזמנם  הנותנים 

בעובדה זאת ולא לדחות ביקורים שנקבעו מבעוד מועד.

רשויות מקומיות/ישובים שהצטרפו לראשונה לתחרות יזכו להטבה משמעותית בדמי ההשתתפות

 הרשויות המקומיות/יישובים מתבקשות להעמיד מתנדבים להערכה ברשות/יישוב בבית אחר –
ראה טופס הרשמה

שבירת רצף השתתפות בתחרות מונעת הענקת אותות על התמדה.

תעודות כוכבי יופי ואותות מיוחדים יוענקו למשתתפים - בטקס סיום תחרות.


