תחרות "קריה יפה ומקיימת בישראל יפה"
טופס הערכה  -ישוב במועצה אזורית
שם הישוב  _____________________________:שייך למועצה אזורית____________________________  :
תאריך הערכה  ___________________ :שעת ביקור ________________:שעת סיום___________________:
שם יו”ר הועד המקומי___________________________  :

יו"ר צוות ההערכה א_____________________ .

טלפון לשכת יו”ר הועד המקומי_____________________ :
שם איש הקשר לתחרות__________________________ :
טל’ נייד____________________________________ :

מעריך                 :ב______________________  .
מעריך                 :ג_______________________ .

טלפון ______________ :פקס_______________ :
כתובת__________________________________ :
דוא"ל__________________________________ :

מעריך                 :ד_______________________ .
מנהל/ת סניף במועצה לישראל יפה_____________:

הוקמה בשנת ___________ :מס' תושבים_________ :
תקן איכות הסביבה ( :)ISO14001יש  /אין

טלפון  _______________________________:

דגשים לצוות ההערכה

•הצוות יערוך שיחה מקדימה עם יו”ר הועד /נציגי הישוב לגבי הערכות היישוב לתחרות .שיחה שלא תעלה על  30דקות.
•צוות ההערכה יסייר בישוב( ,ברכב וברגל) בליווי נציג הישוב ובנוסף הצוות יסטה מנתיב המסלול המתוכנן   .
•כיסוי כל הקבוצות בטופס ההערכה הכרחי  .במידה ואחד מנושאי ההערכה לא קיים יש לרשום לא ישים ולנמק.

•יש להקיף בעיגול את אחד הציונים.

•רשום את מס' הנקודות שהענקת לכל קטגוריה .הוסף לכל קבוצה "הערות ונימוקים" בהרחבה.
•עמודות פירוט הנושא לא נועדו לנקד כל עמודה בנפרד אלא לשם סימון (כוכבית) בעמודה הרלוונטית והפניה להערות לשם פירוט,
כשהניקוד אינו מקסימלי.
שיטת חישוב הציון  -ציון מצטבר של  4נושאי המיקוד חלקי 4
•נושאי המיקוד להערכה:
ציון סופי = סה"כ ציון מצטבר ארבעת נושאי המיקוד
 1.1המרחב הישובי ומוסדות הציבור
4
 2.2אמצעים לשירות הציבור
3.3שטחים ציבוריים
4.4איכות הסביבה  -התנהלות מקיימת (במוסדות הציבור בישוב) ותרומה לקהילה
•בטופס המסכם יש לרשום את הציון המסכם וכן את דירוג כוכבי היופי שניתנו לרשות.
•ניתן לצרף דף מלווה לשם הרחבת נימוקי צוות ההערכה.
•יש לצרף חומר על גבי דיסק או מדיה דיגיטלית אחרת המתעדת פעילות בתחום איכות הסביבה ותרומה לקהילה המתייחסים
לשנת ההערכה בלבד.
אין להעריך בציון מסכם   100ישוב ,שיש לגביו הערות שליליות באחד או יותר מהסעיפים.
ישוב שיקבל ציון ( 100מנומק) – יעלה לשיפוט שלב הגמר והתמודד על דגל היופי (בכפוף לתקנון).
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שם הישוב ______________________ :תאריך______________ :

קבוצה מס'  :1המרחב הישובי ומוסדות ציבור

סה"כ ניקוד100:
יש לשים לב לניקוד

קריטריונים להערכה
נושא להערכה
מרכזית
כניסות
"חצר אחורית"
אזורי מגורים
מרכז מסחרי/מרכז קניות
אזור תעשייה/שטחי מלאכה
משרד הועד המקומי  /גני
ילדים /מתנ"סים /מועדוני
קשישים
ארונות סעף
מערכת תיעול וביוב (חיצוני)
פחי אשפה (כולל צפרדעים)

דגשים

ניקיון

תחזוקה ,שימור
ותקינות

סה"כ ניקוד
0,1,5,7,9,11,13,15
0,2,4,6,8,10
0,2,4,6,8,10

מקומות לטעינה
ופריקה ,מתקני
אשפה ,חניה (כולל
חנית נכים)

0,2,4,6,8,10
0,2,4,6,8,10

פיתוח סביבתי ,מעברי
חציה ,מעקות בטיחות,
נגישות לנכים ,חניה לדו
גלגלים.

0,1,5,7,9,11,13,15

מכסים/רשתות

0,2,4,6,8,10
0,2,4,6,8,10
0,2,4,6,8,10
סה"כ ניקוד

הערות ונימוקים_______________________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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שם הישוב ______________________ :תאריך______________ :

קבוצה מס'  :2אמצעים לשירות הציבור
סה"כ ניקוד100:
יש לשים לב לניקוד

נושא להערכה

דגשים

מדרכות (מחייב
צד אחד לפחות)

כבש מדרכה
(עגלות ,נכים)

ספסלים
עמודי תאורה
לוחות מודעות
ציבוריים

מצאי/פיזור וניראות

תחנות
אוטובוסים/
הסעה
שילוט והכוונה
ו/או מפות
התמצאות

קריטריונים להערכה
תחזוקה ,שימור
ניקיון
ותקינות

סה"כ ניקוד
0,1,5,8,10,12
14,16,18,20
0,2,4,6,8,10
0,2,4,6,8,10
0,1,5,8,10,12
14,16,18,20
0,1,5,8,10,12
14,16,18,20

למוסדות הישוב ,יציאה
מהישוב ,שמות רחובות
(ברחובות עצמם) ,שילוט
זוהר ,ניראות

0,1,5,8,10,12
14,16,18,20
סה"כ ניקוד

הערות ונימוקים_______________________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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שם הישוב ______________________ :תאריך______________ :

קבוצה מס'  :3שטחים ציבוריים
סה"כ ניקוד100:
יש לשים לב לניקוד

קריטריונים להערכה
נושא להערכה

דגשים

ניקיון

תחזוקה ,שימור
ותקינות

מתקני משחקים (כולל בטיחות)
תו תקן למתקני משחקים

0,1,5,8,10,12,14,
16,18,20

גנים ציבוריים,
אתרים
היסטוריים
מתקני שתיה (חובה)
ריהוט גן

טיילת/
אזור חוף

גינון

סה"כ ניקוד

0,2,4,6,8,10
0,2,4,6,8,10

פחי אשפה (כולל מתקני
"צפרדעים") נגישות
איסוף מרכזיים
(כולל לנכים)

0,2,4,6,8,10

טיילת (כולל מסלולי
הליכה/שבילי אופניים)

0,2,4,6,8,10

מתקני משחקים (כולל
בטיחות-תו תקן למתקני
משחקים)
ריהוט גן

0,2,4,6,8,10

מתקני שתיה (חובה)

0,2,4,6,8,10

ב ר ח ו ב ו ת  /ב כ י כ ר ו ת  •/חיפוי גזם•/
איי תנועה
חלוקי נחל/טוף

0,2,4,6,8,10

0,2,4,6,8,10

סה"כ ניקוד
הערות ונימוקים_______________________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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שם הישוב ______________________ :תאריך______________ :

קבוצה מס'  :4איכות הסביבה  -התנהלות מקיימת במוסדות הישוב
ותרומה לקהילה
מחייב הצגת תיעוד לשנת ההערכה

סה"כ ניקוד100:
יש לשים לב לניקוד

נושא להערכה
התייעלות אנרגטית

פעולות לחסכון במים

צמצום והפרדת פסולת

עידוד השימוש בתחבורה
חלופית

שקיפות ודיווח

יוזמות אחרות
תרומה לקהילה

קריטריונים להערכה

סה"כ ניקוד

שימוש בנורות חסכוניות (לפחות  30%מהמצאי)
שילוט תזכורת לכיבוי חשמל או עיניות/חיישני בקרה (מיזוג ,תאורה,
מיחשוב)
חסכמים ,מיכלי הדחה דו-כמותיים ,שילוט למודעות ולעידוד חסכון
במים
צמחיה חסכונית במים/תואמת אקלים
צמצום צריכת המים לגינון הציבורי על ידי שדרוג וייעול מערך השקייה
הפרדת אשפה יבשה למיחזור (נייר ,קרטון ,פלסטיק ,סוללות ופסולת
אלקטרונית)
פעילות לחסכון בנייר:
•שימוש בדוא”ל במקום דואר רגיל
•צילום והדפסה דו-צידיים
•שימוש חוזר בנייר
שימוש בחומרים שפגיעתם בסביבה פחותה (חומרי ניקוי ,הדברה,
דבקים ,פלסטיק מתכלה ועוד).
שימוש בכלים/מעטפות רב-פעמיים
עידוד שימוש בתחבורה ציבורית
עידוד רכיבה על אופניים – חניית אופניים.
הסעות מרוכזות
מינוי אחראי לנושאי איכות הסביבה

0,1,3,5

פרסום הפעילות הסביבתית במשרדי הועד המקומי•
/אתר אינטרנט/מקומון
פעילויות הסברה והטמעה לעובדים ושילובם בתהליך התחרות
פרסום התחרות
בדיקת אסבסט – מדיניות שימוש ותוכנית פינוי.
לדוגמא :העסקת עובדים בעלי מוגבלויות/פעילות התנדבותית של
העובדים (בשעות או מעבר לשעות העבודה)  /הפעלת קהלים נוספים
וכיוצ"ב.
סה"כ ניקוד

0,1,3,5
0,1,3,5
0,1,3,5
0,2,4,6,8,10
0,2,4,6,8,10
0,2,4,6,8,10
0,1,3,5
0,1,3,5
0,1,3,5
0,1,3,5
0,1,3,5

0,2,4,6,8,10

0,1,3,5
0,2,4,6,8,10

הערות ונימוקים_______________________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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שם הישוב ______________________ :תאריך______________ :

הערות מסכמות (כולל סיור עצמאי ללא ליווי המארחים)___________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________סה"כ ניקוד____________:

סיכום הערכה:
                  ציון:

 2כוכבי יופי   
עד              74

 3כוכבי יופי   
            75-86

 4כוכבי יופי   
            87-97

 5כוכבי יופי (סמן  xבריבוע)
98-100

___________    ________________    _________________    _______________    _______________
         תאריך                          שם וחתימת                      שם וחתימת המעריך            שם וחתימת המעריך            שם וחתימת המעריך
                                        יו"ר צוות ההערכה
                                         טל'_________                     טל'_________               טל'_________                   טל'_________                    

הסניף                                                                       :מומלץ להתמודדות על דגל היופי :כן/לא
בדיקת הטופס ואישורו ע"י מנהל/ת
•
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
שם וחתימת מנהל הסניף ________________________________________:תאריך___________________:

לשימוש מטה התחרות:
הבית בתחרות ________ :סה"כ נקודות ________ :סה"כ כוכבי יופי _________ :מגן על התמדה___________:
עולה לשיפוט שלב הדגל? כן/לא
הערות____________________________________________________________________________ :
תאריך _______________________________ :שם וחתימה____________________________________:
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