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תחרות “המקלט והמיגון במרחב האזרחי בישראל יפה”
תקנון התחרות

1. כללי 
מידי שנה המועצה לישראל יפה מקיימת את תחרות “המקלט והמיגון במרחב האזרחי בישראל יפה”. התחרות בהובלת 

ובחסות פיקוד העורף ובשיתוף: משרד הפנים, המרכז לשלטון מקומי והמרכז לשלטון אזורי.  
התחרות הינה כלל ארצית ומתרכזת בשני תחומים: מקלטים במרחב האזרחי )ערים, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות 
וישובים במועצות אזוריות( ומקלטים במוסדות רפואיים )בתי חולים ומרפאות של קופות החולים(, המתמודדים בבתים 

נפרדים בהתאם לסיווגם, מספר המקלטים וגודל האוכלוסייה. 
תחרות זו מתקיימת לצד שורת תחרויות ארציות )מעבר לביצוע של תחרויות מקומיות( אותן מקיימת המועצה לישראל יפה 

במגזרים ותחומים שונים ביניהם: בתי גיל שלישי, מפעלי תעשיה, רשויות מקומיות, בטיחות בדרכים ועוד. 

הניצחון בתחרות הוא עצם ההשתתפות.

2. מטרת התחרות:
התחרות הינה כלי לשיפור מוכנות הרשויות המקומיות והמוסדות הרפואיים לחירום ע״י שיפור וחיזוק תחום המיגון, 

באמצעות אחזקה ושיפוץ של המקלטים הציבוריים בגזרתם, כמרכיב משמעותי בחיזוק החוסן הלאומי בחירום.

3. עיקרי הנושאים להערכה בתחרות
	חזות פנימית
	חזות חיצונית
	מערכות שירותי עזר/ציוד היקפי
	פעילות הרשות לצמצום כמות המקלטים הלא כשירים בגזרתה
	פעילות הרשות המקומית לקידום מוכנותה לחירום בשיתוף פעולה עם פיקוד העורף

נושאי מיקוד לתחרות שנת 2021: 
התחרות תתקיים השנה בסימן המקלוט הפרטי המשותף )בערים ומועצות מקומיות(, אימוץ חוק עזר עירוני וביצוע 	 

ביקורות יזומות ומגיבות )ברשויות הרלוונטיות(.
פעילות הרשות לצמצום כמות המקלטים הלא כשירים בגזרתה, לרבות שיקום מקלטים הניתנים לשיקום והריסת 	 

מקלטים שלא ניתנים לשיקום.    

4. עקרונות ושיטת ההערכה:
השיפוט הינו הערכה של המאמצים והיוזמות לכלל הפעילויות, שמשקיעות הרשויות המקומיות והמוסדות הרפואיים 	 

בשיפור חזות, התחזוקה ומוכנותם של המרחבים המוגנים ומוכנות הרשות/יישוב מוסד רפואי לשעת חירום. 
מתוך רשימת מצאי המקלטים של פיקוד העורף יוערכו ע”י צוות ההערכה כמפורט:	 

עיר גדולה / מטרופולין - לא פחות מ - 5 מקלטים )2 מקלטים עפ”י  בחירת הרשות ו - 3 מקלטים עפ”י בחירת צוות 
ההערכה(.

עיר בינונית / קטנה - לא פחות מ - 3 מקלטים )1 מקלט עפ”י בחירת הרשות ו - 2 מקלטים עפ”י בחירת צוות ההערכה(.
מועצה מקומית - לא פחות מ – 2 מקלטים )1 מקלט עפ”י  בחירת הרשות ו – 1 מקלט עפ”י בחירת צוות ההערכה(.
מועצה אזורית - תוערך ע”פ: 1. מרכז הפעלה רשותי וכמות היישובים היחסית שהצליחו לרתום לתחרות 2. עמידה 

במימוש תקציב הג”א הרשותי בתחום המקלוט. 3. ביצוע יוזמות ופעילות לקידום תהליכים לשיפור כשירות המקלטים 
ביישובי המועצה. 

ישוב במועצה אזורית - לא פחות מ- 2 מקלטים.

 *יש להקפיד כי משנה לשנה צוותי השיפוט יגיעו למקלטים שונים ברשות,
ובתוכם לפחות מקלט אחד ששיפר את כשירותו משנה שעברה בצורה משמעותית. 

בית חולים/מרפאה - ייבדק מרחב מוגן עפ”י בקשתם.
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.
5. כוכבי יופי ואותות בתחרות:

שלב א’ – קביעת מס’ כוכבים – כל המקלטים/מרחבים מוגנים, אשר נבחרו בכל רשות/מוסד רפואי נבדקים באופן פרטני 
ומספר הכוכבים של הרשות/המוסד הרפואי/נקבעים עפ”י הניקוד אליו מגיעים בשלב הערכה הראשון.
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הערכת ניקוד:
להלן מפתח התפלגות הציונים בתחרות:

עד 74 = תעודת השתתפות.
86-75 =3 כוכבי יופי. 
97-87 =4 כוכבי יופי.

100-98 =5 כוכבי יופי.

שלב ב’ - דגל יופי )האות הכתום(:
על דגל היופי מתמודדות רשויות/ישובים/מוסדות רפואיים שהגיעו לניקוד מירבי )ציון 100( בכל בית בשלב א’. דגל היופי 

)האות הכתום( מוענק לרשות/ישוב/מוסד רפואי מצטיין/ת )ציון 100( בכל בית.

התנאים להתמודדות על דגל היופי )רשויות מקומיות(:
שת”פ תקין של הרשות עם פקע”ר בתחומי ההג”א לקידום המוכנות לחירום.	 
אימוץ חוק עזר עירוני בתחום כשירות המקלוט הפרטי וביצוע בקרה ואכיפה יזומה ומגיבה.	 
פעילות לצמצום כמות המקלטים הלא כשירים בגזרת הרשות )שיקום/הריסה(.	 

פרסים: רשות/יישוב/מוסד רפואי שיזכו בדגל היופי יקבלו פרס ייעודי לעידוד וסיוע בהעמקת התחזוקה השוטפת של 
המקלטים/מרחב מוגן ושיפור האביזרים מטעם פיקוד העורף.

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

רשות/ישוב/מוסד רפואי הזוכה בדגל היופי תוכל/יוכל להתמודד עליו בשנה ה - 5 מהזכייה הקודמת-מותנה השתתפות רצופה.
לדוגמא: רשות שזכתה בדגל היופי בשנת 2016 תוכל להתמודד שוב בשנת 2021.

אותות:
מגן “כוכב זהב” – מוענק לרשות/ישוב/מוסד רפואי על 5 שנות זכיה רצופה ב – 5 כוכבי יופי.

מגן “עשור הצטיינות” - מוענק לרשות/ישוב/מוסד רפואי על 10 שנות זכיה רצופה ב – 5 כוכבי יופי.
אות “עמית” - מוענק לרשות/ישוב/מוסד רפואי על 15 שנות זכיה רצופה ב – 5 כוכבי יופי.

מגן מצטיין מחוז – מוענק לרשות/יישוב/מוסד רפואי מצטיין מכל אחד ממחוזות פיקוד העורף.
מגן השר/מפקד פיקוד העורף – מוענק לרשות/יישוב/מוסד רפואי שחל שיפור במוכנות משנה שעברה.

מגן רמ”ח - מוענק לרשות/יישוב/מוסד רפואי כאות הערכה על פעילות מקצועית.
מגן “מצטיין בית” - מוענק לרשות/יישוב/מוסד רפואי המצטיינים בבית אליו שייכים.

שבירת רצף השתתפות בתחרות מונעת הענקת אותות  על התמדה.
תעודות כוכבי יופי ואותות מיוחדים יוענקו למשתתפים  - בטקס סיום תחרות.

ועדה עליונה לתחרות
הועדה מורכבת מצוות בכיר מטעם המועצה לישראל יפה, נציגות פיקוד העורף ויו”ר התחרות

לתשומת לב: צוות ההערכה פועל על טהרת מתנדבים, הנותנים מזמנם ומרצם בהתנדבות 
מלאה. נא להתחשב בעובדה זאת ולא לדחות ביקורים שנקבעו מבעוד מועד.

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

שלב הערכה א’: מאי – מחצית ספטמבר 2021
מועד אחרון להעברת ציון של המועמדים לשלב דגל היופי: 15/8/2021 )לאחר מועד זה לא תתאפשר התמודדות על דגל היופי(.

טקס סיום: 13.10.21.

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. סריקת טופס ההרשמה ושליחתו לדוא”ל

הרשויות המקומיות מתבקשות להעמיד מתנדבים להערכה בישובים )בבית אחר( – ראה טופס הרשמה.

ליקויים שנמצאו בביקורת, יבדקו )במסגרת קבוצת ביקורת 
אקראית( בהתאמה, ויהיו חלק מדרוג הערכה הכולל.
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