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סביבה לאיכות חיים
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 .1כללי  .1כללי
משרד הכלכלה
הכלכלה
המועצה•לישראל•יפה•מקיימת•זו•השנה•ה••37•-את•תחרות•"תעשיה•יפה•ומקיימת•בישראל•יפה"•,בשיתוף
המועצה•לישראל•יפה•מקיימת•זו•השנה•ה••37•-את•תחרות•"תעשיה•יפה•ומקיימת•בישראל•יפה"•,בשיתוף משרד
38
בתחרות•שהפכה•למסורת•,נוטלים•חלק•
בתחרות•שהפכה•למסורת•,נוטלים•חלק•
הקיבוצית .הקיבוצית.
ואיגוד התעשייה
התעשייה
בישראל
התעשייניםואיגוד
התעשיינים בישראל
התאחדות התאחדות
והתעשייה,והתעשייה,
על• המובילים•
המובילים•
על•הנימנים•
רבים•
הנימנים•
רבים•ביניהם•
ומשרדים•
לוגיסטיים•ביניהם•
מרכזים•ומשרדים•
לוגיסטיים•
פיתוח•,
מרכזים•
מרכזי•
פיתוח•,
תעשיה•,
מרכזי•
תעשיה•,וגני•
וגני•פארקים•
מפעלים•,
פארקים•
מאות•
מאות• מפעלים•,
בתחומם•בארץ•ובעולם.
בתחומם•בארץ•ובעולם.
תחרות•זו•מתקיימת•לצד•שורת•תחרויות•ארציות•אותן•מקיימת•המועצה•לישראל•יפה•במגזרים•שונים•ביניהם•:בתי•מלון•,
תחרות•זו•מתקיימת•לצד•שורת•תחרויות•ארציות•אותן•מקיימת•המועצה•לישראל•יפה•במגזרים•שונים•ביניהם•:בתי•מלון•,
בתי•חולים•,בתי•גיל•שלישי•,ברשויות•מקומיות•,מקלטים•ציבוריים•ומקוואות•.המפעלים•בתחרות•מתמודדים•על•פי•ענפים•.
בתי•חולים•,בתי•גיל•שלישי•,ברשויות•מקומיות•,מקלטים•ציבוריים•ומקוואות•.המפעלים•בתחרות•מתמודדים•על•פי•ענפים•.
נפרד.
מתחרים בבית
 /גני תעשיה
פארקים•תעשייתיים•מתחרים•בבית•נפרד.
פארקים•תעשייתיים•מתחרים•בבית•נפרד.
ֿ
ֿ
ההשתתפות!!
בתחרות הוא עצם
ההשתתפות!!
הניצחוןהוא עצם
הניצחון בתחרות
מטרת התחרות
התחרות
 .2מטרת .2
הטמעת•ערכים•של•טיפוח•,ואסתטיקה•ואיכות•הסביבה••-התנהלות•מקיימת•בתעשיה•הישראלית•.הגברת•המודעות•לערכים•
הטמעת•ערכים•של•טיפוח•,ואסתטיקה•ואיכות•הסביבה••-התנהלות•מקיימת•בתעשיה•הישראלית•.הגברת•המודעות•לערכים•
אלה•הינה•כוח•מניע•חיוני•,המשרה•אוירה•חיובית•בסביבת•העבודה•ולו•השפעה•ישירה•על•תפוקה•גבוהה•ויעילות•בעבודה•.
אלה•הינה•כוח•מניע•חיוני•,המשרה•אוירה•חיובית•בסביבת•העבודה•ולו•השפעה•ישירה•על•תפוקה•גבוהה•ויעילות•בעבודה•.
סיוע•בעזרה•מעשית•למפעלים•שכנים•לשיפור•חזותם•,פעילות•קהילתית•להעלאת•איכות•החיים•לרווחת•הסביבה•יוסיפו•
סיוע•בעזרה•מעשית•למפעלים•שכנים•לשיפור•חזותם•,פעילות•קהילתית•להעלאת•איכות•החיים•לרווחת•הסביבה•יוסיפו•
נקודת•זכות•למשתתפים•בתחרות•.
נקודת•זכות•למשתתפים•בתחרות•.
להערכה בתחרות
הנושאיםבתחרות
עיקרי להערכה
הנושאים
 .3עיקרי .3
יפה תעשיה יפה
עמיתי
עמיתי תעשיה
תעשייתיים••תעשייתיים••
מפעלים/אתרים/משרדים פארקים פארקים
מפעלים/אתרים/משרדים
•חזות•הפארק/גן•התעשיה
•חזות•הפארק/גן•התעשיה
•חזות•חיצונית•של•המפעל
•חזות•חיצונית•של•המפעל
מקומית/בית•מקומית/בית•
מפעל/רשות• מפעל/רשות•
לצירוף• סיוע• לצירוף•
•
• סיוע•
•משרדי•ההנהלה•ומערכות•שירותי•עזר
•משרדי•ההנהלה•ומערכות•שירותי•עזר
•חזות•פנימית•של•המפעל
•חזות•פנימית•של•המפעל
גיל•שלישי•או•מלון•:חדש/נושר•לתחרות•ו/
גיל•שלישי•או•מלון•:חדש/נושר•לתחרות•ו/
•איכות•הסביבה••-התנהלות•מקיימת
•איכות•הסביבה••-התנהלות•מקיימת
•שילוט•ובטיחות
•שילוט•ובטיחות
או•חונכות או•חונכות
•••ותרומה•לקהילה
•••ותרומה•לקהילה
•איכות•הסביבה••-התנהלות•מקיימת
•איכות•הסביבה••-התנהלות•מקיימת
ו/או•ביצוע•פרוייקט•פיזי•בשיתוף•מנהל/ת•
ו/או•ביצוע•פרוייקט•פיזי•בשיתוף•מנהל/ת•
ותרומה•לקהילה
ותרומה•לקהילה
•
•
הסניף•המרחבי•של•המועצה•לישראל•יפה
הסניף•המרחבי•של•המועצה•לישראל•יפה
•חזות•המפעל•,ושילוט•ובטיחות
•חזות•המפעל•,ושילוט•ובטיחות
יבדקו (במסגרת
(במסגרת
בביקורת,
שנמצאו יבדקו
ליקוייםבביקורת,
,2014שנמצאו
ליקויים
מתחרות
החל,2014
החל מתחרות
•איכות•הסביבה••-התנהלות•לקיימות.
•איכות•הסביבה••-התנהלות•לקיימות.
חלק
ויהיו
חלק
בהתאמה
ויהיו
העוקבת
בהתאמה
בשנה
העוקבת
אקראית)
בשנה
ביקורת
אקראית)
קבוצת
ביקורת
קבוצת
•פעילות•בקהילה
•פעילות•בקהילה
הערכה הכוללת
הכוללת
מדירוג
מדירוג הערכה
הסניף• המרחבי•
המרחבי•
למנהלת•
הסניף•
לפנות•
למנהלת•
מומלץ• לפנות•מומלץ•
קבוצה• מס'• •5
מס'• •5
פעילות•
קבוצה•
פעילות•ביצוע•
לתיאום•
לתיאום• ביצוע•
קבוצה מס' 5
מס' 5
קבוצהלפי
לפיפעילות
יבצע
פעילות
יבצע שלא
"עמית"
מפעלשלא
מפעל "עמית"
בטופס•הערכהבטופס•הערכה
תואר "עמית".
"עמית".
תוארממנו
ממנוישלל
רצופות
ישלל
שנים
רצופות
במשך 3
ההערכהשנים
בטופסבמשך 3
בטופס ההערכה
ושיטת ההערכה:
ההערכה:
עקרונות
 .4עקרונות.4ושיטת
חזותו •,בהכנות•
בהכנות•
בשיפור•
חזותו•,
משקיע•
בשיפור•
התעשייתי•
שהמפעל/האתר/הפארק/הגן• משקיע•
שהמפעל/האתר/הפארק/הגן• התעשייתי•
להערכת• המאמצים•
המאמצים•
אמצעי•
להערכת•
אמצעי•הינה•
הינה•הערכה•
•הערכה• •
לקראת•התחרות•ובקידום•יוזמות•ופעילויות•סביבתיות•מיוחדות.
לקראת•התחרות•ובקידום•יוזמות•ופעילויות•סביבתיות•מיוחדות.
מלאכת•הערכה•מתבצעת•ע"י•מעריכים•מיומנים••-מתנדבים•בעלי•זיקה•לנושא.
מלאכת•הערכה•מתבצעת•ע"י•מעריכים•מיומנים••-מתנדבים•בעלי•זיקה•לנושא.
•
•
היציאה•לפני• היציאה•
תדרוך• מקיף•
מקיף• לפני•
עוברים•
תדרוך•
ההערכה•
עוברים•
•צוותי•
ההערכה•
•צוותי•צוות.
צוות.וחברי•
 •)3יו"ר•
וחברי•
(ולפחות•
 •)3יו"ר•
מעריכים•
(ולפחות•
מעריכים• •4
הערכה• מונה•
מונה• •4
הערכה•צוות•
•כל• צוות• •כל•
להערכה .להערכה.
מנהל/ת•הסניף•המרחבי/יו"ר•צוות•ההערכה•יתאם•עם•הנהלת•המפעל/האתר/הפארק/גן•התעשיה•ועם•חבריו•לצוות•את•
מנהל/ת•הסניף•המרחבי/יו"ר•צוות•ההערכה•יתאם•עם•הנהלת•המפעל/האתר/הפארק/גן•התעשיה•ועם•חבריו•לצוות•את•
•
•
פרטי•ההערכה•,במסגרת•לוח•הזמנים•של•התחרות•.
פרטי•ההערכה•,במסגרת•לוח•הזמנים•של•התחרות•.
מטה•התחרות•יעביר•את•תוצאות•ההערכה•להנהלת•המפעל/האתר/הפארק/גן•התעשייה.
מטה•התחרות•יעביר•את•תוצאות•ההערכה•להנהלת•המפעל/האתר/הפארק/גן•התעשייה.
•
•
ואותות בתחרות:
בתחרות:
ואותותיופי
כוכבי יופי כוכבי
כוכבי•היופי•נקבע•עפ"י•הניקוד•אליו•מגיעים•
כוכבי•היופי•נקבע•עפ"י•הניקוד•אליו•מגיעים•
היופי•–•כל•מפעל•נבדק•באופן•פרטני•ומספר
היופי•–•כל•מפעל•נבדק•באופן•פרטני•ומספר
כוכבי מס' כוכבי
מס'קביעת
קביעת א:
שלב א :שלב
בשלב•ההערכה•הראשון
בשלב•ההערכה•הראשון
הערכת ניקוד:
הערכת ניקוד:
להלן•מפתח•התפלגות•הציונים•בתחרות:
להלן•מפתח•התפלגות•הציונים•בתחרות:
עד••2•-•••••••74כוכבי•יופי.
עד••2•-•••••••74כוכבי•יופי.
•3•-••••••86-75כוכבי•יופי.
•3•-••••••86-75כוכבי•יופי.
•4•-••••••97-87כוכבי•יופי.
•4•-••••••97-87כוכבי•יופי.
•5•-••••100-98כוכבי•יופי.
•5•-••••100-98כוכבי•יופי.
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