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כללי:
 24את תחרות "קריה יפה ומקיימת בישראל יפה” ,בשיתוף משרד הפנים ,המרכזהשנהה25-
מקיימתזוזוהשנה
יפה מקיימת
לישראל יפה
המועצה לישראל
לשלטון מקומי ומרכז המועצות האזוריות .התחרות הינה כלל ארצית ומקיפה ערים ,מועצות מקומיות ,מועצות אזוריות
וישובים במועצות אזוריות ,המתמודדות בבתים נפרדים בהתאם לסיווגם .תחרות זו מתקיימת לצד שורת תחרויות ארציות
אותן מקיימת המועצה לישראל יפה במגזרים שונים ביניהם :בתי מלון ,בתי גיל שלישי ,מפעלים ופארקי/גני תעשיה,
מקלטים ציבוריים ומקוואות.
הניצחון בתחרות הוא עצם ההשתתפות!!!
מטרת התחרות
הגברת המודעות ברשויות המקומיות לטיפוח חזותן והעלאת איכות החיים והסביבה לתושבים.
עיקרי הנושאים להערכה בתחרות
המרחב היישובי
אמצעים לשירות הציבור
שטחים ציבוריים
מוקדי שירות ציבוריים בעלי רגישות סביבתית
איכות הסביבה  -התנהלות מקיימת ותרומה לקהילה
עקרונות ושיטת ההערכה:
הערכה הינה אמצעי להערכת המאמצים ליוזמות ולפעילויות שמשקיעה הרשות בשיפור חזותה ואיכות הסביבה
לרווחת התושבים.
מלאכת הערכה מתבצעת ע"י מעריכים מיומנים  -מתנדבים בעלי זיקה לנושא.
כל צוות הערכה מונה  4מעריכים (ולפחות  )3יו"ר וחברי צוות.
צוותי ההערכה עוברים תדרוך מקיף לפני היציאה להערכה.
כוכבי יופי ואותות בתחרות:
שלב א':
קביעת מס' כוכבי היופי  -כל רשות נבדקת באופן פרטני ומספר כוכבי היופי נקבע עפ"י הניקוד אליו מגיעים
בשלב ההערכה הראשון .
הערכת ניקוד:
להלן מפתח התפלגות הציונים בתחרות:
עד  2 - 74כוכבי יופי.
 3 - 86-75כוכבי יופי.
 4 - 97-87כוכבי יופי.
 5 - 100-98כוכבי יופי.

החל מתחרות שנת  ,2014ליקויים
שנמצאו בביקורת ,יבדקו (במסגרת
קבוצת ביקורת אקראית) בהתאמה,
ויהיו חלק מדרוג הערכה הכולל.

שלב ב’:
דגל יופי:
הגמר.רשויות
מתמודדות
על דגל
בשלב הגמר.
וזכה בהערכה
אשר
(ציוןבית,
מצטיין/תבכל
לרשות/ישוב (ציון )100
מוענק לישוב מצטיין
מוענק
היופיבשלב
בהערכה
וזכה/זכתה
התמודד/ה
התמודדאשר
בכל בית,
)100
בהערכה בשלב
מירבי
מתמודדותלניקוד
וישובים שהגיעו
וישוביםא'.שהגיעו לניקוד מירבי בהערכה בשלב א'.
מקומיות
רשויות
מקומיותהיופי
על דגל
רשות  /ישוב חדש/ה תוכל להתמודד על דגל היופי החל מהשנה השלישית להשתתפות בתחרות  -מותנה השתפות רצופה.
רשות  /ישוב הזוכה בדגל היופי תוכל להתמודד עליו בשנה ה 4-מהזכיה הקודמת  -מותנה השתתפות רצופה.
לדוגמא :רשות שזכתה בדגל היופי בשנת  2013תוכל להתמודד שוב בשנת 2017
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אותות:
מגן "כוכב זהב"  -מוענק לישוב על  5שנות זכיה רצופה ב  5 -כוכבי יופי.
מגן "עשור הצטיינות"  -מוענק לישוב על  10שנות זכיה רצופה ב  5 -כוכבי יופי.
אות "עמית קריה יפה"  -מוענק לישוב על  15שנות זכיה רצופה ב  5 -כוכבי יופי.
אות " 100כוכבי יופי"  -מוענק ל"עמית" קריה יפה על  20שנות זכיה רצופה ב  5 -כוכבי יופי.
אות "חצי יובל"  -מוענק ל"עמית" קריה יפה על  25שנות זכיה רצופה ב  5 -כוכבי יופי.
אות "תרומה לקהילה"  -מוענק לישוב על תרומה ייחודית של עובדי הרשות המקומית/הישוב לרווחת הקהילה.
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:
יו"ר התחרות :מר ירמי אולמרט
שופטת ראשית :גב' קרנית גולדווסר
המועצה לישראל יפה:
לתשומת לב :צוות ההערכה פועל על טהרת
סגלמשיח
ויצמן
מראשל
המועצה:מר
מנכ"ל המועצה:
מתנדבים ,הנותנים מזמנם ומרצם בהתנדבות
ישכיל
קובי
מר
וסניפים:
תחרויות
מח'
מנהל
משיח
ויצמן
מר
תפעול:
סמנכ"ל
מלאה .נא להתחשב בעובדה זאת ולא לדחות
ביקורים ,שנקבעו מבעוד מועד.
טליישכיל
וסניפים:מרגב'קובי
תחרויותוסניפים:
מח' תחרויות
מנהל מח’
עבודי
רכזת
רכזת מח’ תחרויות וסניפים :גב' טלי עבודי
לוח זמנים לתחרות:
2017
מאייולי
פברואר -אמצע
הרשמה:פברואר -
הרשמה:
2018
2017
שלבא':א':מחצית
הערכהשלב
הערכה
2018
ספטמבריולי
מרץ- -מחצית
פברואר
יופי)
התמודדותעל
תתאפשרהתמודדות
לאלאתתאפשר
מועד
(לאחר
20.7.17
לשלבדגלדגלהיופי
המועמדיםלשלב
ציוןשלשלהמועמדים
להעברתציון
אחרון להעברת
מועד אחרון
מועד
על דגל יופי)
זה זה
מועד
(לאחר
25.6.18
היופי:
2018
יופי :יולי
אוגוסט 2017
מחציתאוקטובר
אוגוסט  -מחצית
דגליופי:
שלבדגל
הערכהשלב
הערכה
20182017
ספטמבר
תחילת
נובמבר
סיום:מחצית
טקס סיום:
טקס
הצטרפות לתחרות:
ניתן להרשם לתחרות באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות:
 .1דרך אתר האינטרנט ( www.israel-yafa.org.ilלנרשמים דרך האתר תינתן הנחה)
 .2מילוי טופס הרשמה (המצ"ב) על כל פרטיו ושליחתו אל מטה התחרות  -המועצה לישראל יפה,
שד' רוקח  ,80ת.ד 53250 .ת"א  ,6153201טל'  03-6423111שלוחות  ,103,119פקס03-6422839 :
 .3דוא"לkobyy@israel-yafa.org.il :
ישובים שיצטרפו לראשונה לתחרות יזכו להטבה משמעותית בדמי הרישום
הרשויות המקומיות מתבקשות להעמיד מתנדבים להערכה בישובים אחרים (בבית אחר)  -ראה טופס ההרשמה.

מוענק לרשות/ישוב מצטיין/ת (ציון  )100בכל בית ,אשר התמודד/ה וזכה/זכתה בהערכה בשלב הגמר.
על דגל היופי מתמודדות רשויות מקומיות וישובים שהגיעו לניקוד מירבי בהערכה בשלב א'.
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