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  והמיגון במרחב האזרחי בישראל יפה" המקלט"
 תקנון התחרות

 
 כללי  1.

 בחסותבהובלה ו התחרות". יפה בישראל האזרחי במרחב והמיגון המקלט" תחרות מקיימת יפה לישראל המועצהמידי שנה 
 .האזוריות המועצות ומרכז מקומי לשלטון המרכזעם משרד הפנים ובתאום עם   בשיתוףפיקוד העורף, 

 התחרות הינה כלל ארצית ומתרכז בשני מימדים: מקלטים במרחב האזרחי ובתי חולים ולצידה תחרות שיח מקוון בעורף.
( אזורית במועצה  וישוב  אזורית מועצה, מקומית מועצה)עיר,  הרשות סוג לפי( קטגוריות) נפרדים בבתים מתמודדיםאלו 

 .ההאוכלוסיי  וגודל המקלטים  ’למס ובהתאמה
 "יפה לישראל המועצה" מקיימת אותן(, מקומיות תחרויות  לביצוע מעבר) ארציות תחרויות לשורת מצטרפת זו תחרות

 ועוד. מלון בתי, שלישי גיל  בתי, תעשייה מפעלי, מקומיות רשויות: ביניהם שונים במגזרים
 

 

 מטרת התחרות2. 
 המודעות הגברת תוך, חרום לשעות והערכות (המוגנים והמרחבים מקלטים)כגון:  האזרחי המרחב  למיגון הרשות עידוד

  .בתהליך לחיזוק החוסן הלאומי בחרום הקהילה  של  והמעורבות
 
 .(משתנה מעת לעתהשיפוט הטופס פירוט ב) עיקרי הנושאים להערכה בתחרות 3.

 חזות חיצונית 
 חזות פנימית  
 מערכות שירותי עזר 
 תכליתיים דו מקלטים 
 נגישות למקלט 
 יוזמות מיגון 

 
 עקרונות ושיטת ההערכה 4.
  חזותם,  בשיפור שמשקיעים הגופים והמוסדות ,פעילויותכלל הל יוזמותוהמאמצים של ההערכה הינו השיפוט

 במרחב האזרחי.  נותםכומותחזוקתם 
 להלן: כמפורט, י צוות ההערכה"מתוך רשימת מצאי המקלטים של פיקוד העורף יוערכו ע 

 י בחירת צוות ההערכה(."מקלטים עפ 3-מקלטים עפ"י בחירת הרשות ו  (2 מקלטים5 -לא פחות מ– מטרופולין /עיר גדולה
 י בחירת צוות ההערכה(."מקלטים עפ 2-מקלט עפ"י בחירת הרשות ו (1 מקלטים 3-לא פחות מ – קטנה/בינונית עיר

 צוות ההערכה(. י בחירת"מקלטים עפ 1-מקלטים עפ"י בחירת הרשות ו (2 מקלטים2 -לא פחות מ  –  מקומית מועצה
 .מקלט1 -לא פחות מ – מועצה אזורית

 .מקלט1 -לא פחות מ–  אזורית במועצה  ישוב
 ייבדק מרחב מוגן עפ"י בקשתם.– בית חולים 

 מתנדבים בעלי זיקה לנושאו י צוות מעריכים מיומנים"כל מלאכת ההערכה תתבצע ע. 
 מקיף  תדרוך  עוברים ההערכה  צוותי. צוות חברי ושלושה  ר"יו: שופטים( 3)ולפחות  שופטים 4 מונה הערכה  צוות  כל  

 .הערכהביצוע    לפני
 הערכה  מדרוג  חלק ויהוו בהתאמה, אקראית ביקורת קבוצת במסגרת יבדקו, בביקורת שנמצאו הערות/ליקויים

 .הכולל

   החשיבות על מעיד ,שנה מידי הגדל השונות בתחרויות המשתתפים מספר לצד ,חדשים למגזרים תחרויות פתיחת
 .חיים  ואיכות סביבה להיבטי השונים והארגונים  הגופים ראשי  מייחסים אותה

המועצה לישראל יפה
סביבה לאיכות חיים

למס' המקלטים וגודל האוכלוסיה.
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  והמיגון במרחב האזרחי בישראל יפה" המקלט"
 תקנון התחרות

 
 כללי  1.
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 מטרת התחרות2. 
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 .בתחרות מונעת הענקת אותות על התמדהשבירת רצף השתתפות   
 .בטקס סיום התחרות תעודות כוכבי יופי ואותות מיוחדים יוענקו למשתתפים  

 

 :ואותות בתחרות, דגל יופי כוכבי יופי
 (:שיפוט) שלבי ההערכה

 .כוכבי היופי 'קביעת מס ':שלב א
 (.שנבחרו) המוגן /המרחב אשר מעריך את המקלטים ,אחד שיפוטי צוות "בנפרד ע כיםמוערגוף/רשות כל 

 
 :דגל יופי

 .וזכה בשיפוט שלב הגמרעל דגל יופי. הדגל יוענק במידה  התמודדזכאי ל,  100 ציוןבשזכה בית חולים מכל בית רשות/

 :אותות
 .כוכבי יופי 5-שנות זכיה רצופה ב  5על /בית חוליםישוב/מוענק לרשות - "כוכב זהב"מגן 
 .כוכבי יופי 5-שנות זכיה רצופה ב 10בית חולים על /ישוב/מוענק לרשות – "עשור הצטיינות"מגן 
 .בית חולים מצטיין מכל אחד ממחוזות פיקוד העורף/ישוב/מוענק לרשות – "מצטיין מחוז"מגן 
 .הישוב משנה שעברה/בית חולים שחל שיפור במוכנות הרשות/ישוב/מוענק לרשות – "האלוף/השר”מגן 
 כאות על פעילות מקצועית.בית חולים /ישוב/מוענק לרשות – רמ"ח"ה”מגן 
 מוענק לרשות/ישוב/בית חולים המצטיינים בבית אליו משתייך. – "מצטיין בית”מגן 

 
 
 
 

 :פרסים
 פרס ייעודי לעידוד וסיוע בהעמקת יקבלובמרב הניקוד על תחזוקת המקלטים שבתחומה  /בית חולים שיזכוישוב/רשות

 .פיקוד העורףזרים מטעם יהאבהתחזוקה השוטפת של המקלטים ושיפור 
 

 :ועדת התחרות העליונה
 ", נציגות פיקוד העורף ויו"ר התחרות.המועצה לישראל יפה"הועדה מורכבת מצוות בכיר מטעם 

 
 :לתחרות זמנים לוח

 פברואר –: ינואר שיווקו פרסום 
 יוני –: ינואר הרשמה 
 אוקטובר תמחצי – מרץ מחצית: ההערכה בלש  
 סוף ספטמבר – היופי  דגל  על  להתמודד  המועמדים    של   הערכה  תוצאות  להעברת    אחרון מועד 
 נובמבר יופי: מחצית דגל הערכה שלב . 
 סיום: דצמבר טקס  
 הטקס לאחר - חולים בית/היישובית  ברמה שהוערך  מקלט כל  רוגיוד  לשיפור  הנושאים  פירוט  מסמך  הוצאת. 

 
 :הצטרפות לתחרות

 פיקוד העורף במחוזותבכנס השנתי של  .1
 www.oref.org.il: העורףפיקוד אתר |  www.israel-yafa.org.ilדרך אתר האינטרנט של המועצה לישראל יפה  .2
 :אלעל כל פרטיו ושליחתו ( ב"המצ)מילוי טופס ההרשמה  .3

, שד’ רוקח 80 ת“א, ת.ד. 53250 ת“א 6153201, טל’ 03-6423111. יפיםנוס תתחרויו  היפ - מח’  ההמועצ לישראל  תחרותה -  מטה        
 03-6422839פקס:  .4
 kobyy@israel-yafa.org.il.דוא"ל:  .5

 .בתחרות רצופה בהשתתפות תיומותנ -3ה מהשנה החלהינה   יופי דגל על ההתמודדות  
 .רצופה בהשתתפות מותנה - הקודמת מהזכייה -5 ה בשנה בשנית עליו להתמודדיוכלו  – יופי בדגל הזוכה חולים בית/יישוב/רשות  

 :הערכת ניקוד
 :בתחרותלהלן מפתח התפלגות הציונים 

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

    יופי.  כוכבי 5=  100-98
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 .בתחרות מונעת הענקת אותות על התמדהשבירת רצף השתתפות   
 .בטקס סיום התחרות תעודות כוכבי יופי ואותות מיוחדים יוענקו למשתתפים  

 

 :ואותות בתחרות, דגל יופי כוכבי יופי
 (:שיפוט) שלבי ההערכה

 .כוכבי היופי 'קביעת מס ':שלב א
 (.שנבחרו) המוגן /המרחב אשר מעריך את המקלטים ,אחד שיפוטי צוות "בנפרד ע כיםמוערגוף/רשות כל 

 
 :דגל יופי

 .וזכה בשיפוט שלב הגמרעל דגל יופי. הדגל יוענק במידה  התמודדזכאי ל,  100 ציוןבשזכה בית חולים מכל בית רשות/

 :אותות
 .כוכבי יופי 5-שנות זכיה רצופה ב  5על /בית חוליםישוב/מוענק לרשות - "כוכב זהב"מגן 
 .כוכבי יופי 5-שנות זכיה רצופה ב 10בית חולים על /ישוב/מוענק לרשות – "עשור הצטיינות"מגן 
 .בית חולים מצטיין מכל אחד ממחוזות פיקוד העורף/ישוב/מוענק לרשות – "מצטיין מחוז"מגן 
 .הישוב משנה שעברה/בית חולים שחל שיפור במוכנות הרשות/ישוב/מוענק לרשות – "האלוף/השר”מגן 
 כאות על פעילות מקצועית.בית חולים /ישוב/מוענק לרשות – רמ"ח"ה”מגן 
 מוענק לרשות/ישוב/בית חולים המצטיינים בבית אליו משתייך. – "מצטיין בית”מגן 

 
 
 
 

 :פרסים
 פרס ייעודי לעידוד וסיוע בהעמקת יקבלובמרב הניקוד על תחזוקת המקלטים שבתחומה  /בית חולים שיזכוישוב/רשות

 .פיקוד העורףזרים מטעם יהאבהתחזוקה השוטפת של המקלטים ושיפור 
 

 :ועדת התחרות העליונה
 ", נציגות פיקוד העורף ויו"ר התחרות.המועצה לישראל יפה"הועדה מורכבת מצוות בכיר מטעם 

 
 :לתחרות זמנים לוח

 פברואר –: ינואר שיווקו פרסום 
 יוני –: ינואר הרשמה 
 אוקטובר תמחצי – מרץ מחצית: ההערכה בלש  
 סוף ספטמבר – היופי  דגל  על  להתמודד  המועמדים    של   הערכה  תוצאות  להעברת    אחרון מועד 
 נובמבר יופי: מחצית דגל הערכה שלב . 
 סיום: דצמבר טקס  
 הטקס לאחר - חולים בית/היישובית  ברמה שהוערך  מקלט כל  רוגיוד  לשיפור  הנושאים  פירוט  מסמך  הוצאת. 

 
 :הצטרפות לתחרות
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של הרשות/הישוב בתחרות.

פרסום ושיווק: ינואר - פברואר 2018
הרשמה: ינואר - מחצית יוני 2018

שלב ההערכה: פברואר - מחצית יולי 2018
מועד אחרון להעברת תוצאות הערכה של המועמדים להתמודד על דגל היופי: מחצית יולי 2018

שלב הערכה דגל יופי: תחילת אוגוסט 2018
טקס סיום: מחצית ספטמבר 2018
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