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תחרות "בית מלון נאה ומקיים בישראל יפה" 2015
תקנון התחרות

כללי:
משרד התיירות  השנה ה-10 את תחרות "בית מלון נאה ומקיים בישראל יפה", בחסות  המועצה לישראל יפה מקיימת זו 

ובשיתוף התאחדות המלונות בישראל. 
התחרות מקיפה את בתי המלון בארץ ובתי הארחה בעלי רישיון עסק בתוקף )עם זאת וכחריג התחרות פתוחה לכלל בתי 
המלון ובלבד שעד 3 שבועות לפני טכס הסיום יהיו ברשותם רשיון עסק. מלון שנשפט וטרם הסדיר את הנ"ל לא יוכל 
לקחת חלק בטכס הסיום ודמי ההשתתפות לא יוחזרו(. תחרות זו מתקיימת לצד תחרויות ארציות אותן מקיימת המועצה 
ציבוריים,  מקלטים  תעשיה,  מפעלי  שלישי,  גיל  בתי  חולים,  בתי  מקומיות,  רשויות  ביניהם:  שונים  במגזרים  יפה  לישראל 

מקוואות ומוסדות החינוך ההתישבותי.

 הנצחון בתחרות הוא עצם ההשתתפות!!!
מטרת התחרות

הגברת המודעות לאיכות הסביבה, ערכי טיפוח ואסתטיקה סביבתית, חזות, מניעת לכלוך סביבתי ושיפור התנאים הפיסיים 
בבתי המלון - במגמה ליצור בהם סביבה ידידותית לאורחים ולסגל העובדים.

3. עיקרי הנושאים להערכה בתחרות:
חזות בית המלון	 
שירות לאורח ותפעול - בחירת החדרים תקבע ע"פ שיקול דעת המעריכים	 
איכות הסביבה - התנהלות מקיימת ותרומה לקהילה	 
יוזמות מיוחדות	 

פרחי יופי ואותות בתחרות
שלב א': קביעת מס' פרחי יופי - מספר פרחי היופי נקבע עפ"י הניקוד אליו מגיעים בשלב ההערכה הראשון .

הערכת ניקוד:
להלן מפתח התפלגות הציונים בתחרות:

עד 74  = 2 פרחי יופי.

86-75 = 3 פרחי יופי.

97-87 = 4 פרחי יופי.
100-98 = 5 פרחי יופי.

דגל יופי:
וזכה בהערכה מקסימאלית בשלב הגמר. על דגל היופי  מוענק לבית מלון אחד )ציון 100 בכול קטגוריה(, אשר התמודד 

מתמודדים בתי מלון שהגיעו לניקוד מירבי בהערכה בשלב א'. 

ההתמודדות על דגל יופי: 
יוכלו להתמודד על דגל היופי החל מהשנה השניה להשתתפותם 	  בתי מלון חדשים 

בתחרות - מותנה השתתפות רצופה.
יוכלו להתמודד שוב בשנה השניה מהזכיה הקודמת - 	  בתי מלון שזכו בדגל היופי 

מותנה השתתפות רצופה

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

חלק מדרוג הערכה כולל.
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אותות:
מגן "פרח זהב" - מוענק לבית מלון על 5 שנות זכיה רצופה ב-5 פרחי יופי.

מגן "עשור הצטיינות" - מוענק לבית מלון על 10 שנות זכיה רצופה ב - 5 פרחי יופי.
המשתתפים  רשת  מאותה  מלון  בתי   2  - מ  )החל  רשת  מאותה  מצטיין  אחד  מלון  לבית  המוענק  אות   - רשת  מצטיין 

בתחרות(.
יוזמות מיוחדות - מוענק לבית מלון/רשת אחד, על פעילות ייחודית.

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

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

יו"ר התחרות: מר אלי כהן
נציגת התאחדות המלונות: גב’ רומי גורודיסקי, סמנכ"ל התאחדות המלונות בישראל.

נציגת משרד התיירות: גב’ רקפת לוי, מנהלת תחום המוצר התיירותי ולשכות המידע
המועצה לישראל יפה:

מנכ"ל המועצה: מר אשל סגל
סמנכ"ל תפעול: מר ויצמן משיח

מנהל מח’ תחרויות וסניפים: מר קובי ישכיל
רכזת מח’ תחרויות וסניפים: גב' טלי עבודי

לוח זמנים לתחרות:
שלב ההרשמה: פברואר - יוני 2015

שלב הערכה א': אמצע מרץ - ספטמבר 2015
מועד שיפוט אחרון למועמדים להתמודד על דגל היופי 25.7.15

שלב הערכה דגל יופי: אוגוסט - מחצית אוקטובר 2015
טקס סיום: נובמבר 2015

ניתן להרשם לתחרות באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות:
1. דרך אתר האינטרנט www.israel-yafa.org.il )לנרשמים דרך האתר תינתן הנחה של 10% מדמי ההשתתפות(

2. מילוי טופס הרשמה )המצ"ב( על כל פרטיו ושליחתו אל מטה התחרות - המועצה לישראל יפה, שד' רוקח 80, 
ת.ד. 53250 ת"א 6153201, טל' 03-6423111 שלוחות 103,119

3. העברת טופס ההרשמה בפקס: 03-6422839
taharuiot@israel-yafa.org.il :4. דוא"ל


