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תחרות "בית הגיל השלישי הנאה ומקיים בישראל יפה" 2017
תקנון התחרות

1. כללי:
המועצה לישראל יפה מקיימת זו השנה ה-14 את תחרות "בית הגיל השלישי הנאה ומקיים בישראל יפה", 
בשיתוף משרד הרווחה והשירותים החברתיים ובשיתוף "אשל" )אגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן 

בישראל(.
התחרות הינה ככל ארצית ומקיפה בתי אבות, בתי דיור מוגן, בתים סיעודיים וכן מרכזי יום לקשיש המתמודדים 

בבתים נפרדים בהתאם לסיווגם.
תחרות זו מתקיימת לצד שורת תחרויות ארציות אותן מקיימת המועצה לישראל יפה במגזרים שונים ביניהם: 

ברשויות מקומיות, בתעשיה, בבתי המלון, במקלטים ציבורייֿם ובמקוואות.

ההניצחון בתחרות הוא עצם ההשתתפות!!!

2. בתי התחרות:
בית אבות, דיור מוגן במימון פרטי, מקבצי דיור מוגן במימון ציבורי, בתים סיעודיים ומרכזי יום לקשיש.

3. מטרת התחרות:
הגברת המודעות לערכי טיפוח ואסתטיקה סביבתית, חזות מבנים, מניעת לכלוך סביבתי, הגברת המודעות 
לאיכות הסביבה - התנהלות לקיימות ושיפור התנאים הפיסיים בבתי "הגיל השלישי" - במגמה ליצור בהם 

סביבה ידידותית לציבור הדיירים, למבקרים ולסגל העובדים.

4. עיקרי הנושאים להערכה בתחרות
 חזות הבית	
 גינון טיפולי	
 נגישות ובטיחות	
 שירותי רווחה ואיכות חיים	
 איכות הסביבה - התנהלות מקיימת	

5. כוכבי יופי ואותות בתחרות:
שלב א' :

קביעת מס' כוכבי היופי - כל בית נבדק באופן פרטני ומספר כוכבי היופי נקבע עפ"י הניקוד אליו הגיע בשלב 
ההערכה הראשון.

הערכת ניקוד:
להלן מפתח התפלגות הציונים בתחרות:

עד 74      - 2 כוכבי יופי.

86-75     - 3 כוכבי יופי.

97-87     - 4 כוכבי יופי.
100-98   - 5 כוכבי יופי.

שלב ב':  

דגל יופי:
מוענק ל"בית הגיל השלישי" ולמרכז יום לקשיש מצטיין )ציון 100( אחד בכל בית )קטגוריה( אשר התמודד 
לניקוד  יום לקשיש שהגיעו  ומרכז  וזכה בהערכה בשלב הגמר. על דגל היופי מתמודדים בתי הגיל השלישי 

מירבי בהערכה בשלב א' )ציון 100(. 

ההתמודדות על דגל יופי החל מהשנה ה-3 להשתתפות בתחרות. מותנה בהשתתפות רצופה בתחרות.

בית גיל שלישי/ מרכז יום לקשיש - הזוכה בדגל יופי - יוכל להתמודד עליו שנית בשנה ה-5 מהזכיה 
הקודמת - מותנה בהשתתפות רצופה בתחרות. לדוגמא: בית גיל שלישי שזכה ב-2016 בדגל יופי יוכל 

להתמודד שוב בשנת 2021

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

ויהיו חלק מדרוג הערכה הכולל.

תחרות "בית הגיל השלישי הנאה ומקיים בישראל יפה" 2018

המועצה לישראל יפה מקיימת זו השנה ה-15 את תחרות "בית הגיל השלישי הנאה ומקיים בישראל יפה",
ולפיתוח שירותים למען  )אגודה לתכנון  והשירותים החברתיים, "אשל"  בשיתוף משרד העבודה, הרווחה 

הזקן בישראל ואירגון א.ב.א )איגוד בתי אבות ודיור מוגן בישראל(.

המועצה לישראל יפה
סביבה לאיכות חיים
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אותות:
מגן ”כוכב זהב” - מוענק על 5 שנות זכיה רצופה ב-5 כוכבי יופי.

מגן ”עשור הצטיינות” - מוענק על 10 שנות זכיה רצופה ב-5 כוכבי יופי.
מגן ”עמית בית הגיל השלישי” - מוענק על 15 שנות זכיה רצופה ב-5 כוכבי יופי.

מצטיין רשת - מוענק לבית גיל שלישי אחד מאותה רשת )מ -3 בתי גיל שלישי ומעלה מאותה רשת המשתתפים בתחרות(. 

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

יו"ר התחרות: פרופ’ יצחק בריק
שופטת ראשית: פרופ’ חוה גולנדר 

נציג ”אשל”: יפורסם בהמשך

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 2017

שלב הערכה א': מרץ  - מחצית אוגוסט 2017
מועד אחרון להעברת תוצאות הערכה של מועמדים להתמודד על דגלי היופי 20.6.17

שלב הערכה דגל יופי: יולי - מחצית אוגוסט 2017
טקס סיום: ספטמבר 2017

ניתן להרשם לתחרות באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות:
www.israel-yafa.org.il 1. דרך אתר האינטרנט

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 119,103

פקס: 03-6422839
kobby@israel-yafa.org.il :3. דוא"ל

הערה: לשם הנוחות, בכל מקום בו קיימת התייחסות לבית גיל שלישי, התייחסות כוללת גם את מרכזי יום לקשיש.

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

שלב ההרשמה: פברואר - יולי 2018
שלב הערכה א': מרץ - ספטמבר 2018

מועד אחרון להעברת תוצאות הערכה של מועמדים להתמודד על דגלי היופי: 1.8.18
שלב הערכה דגל יופי: ספטמבר - אוקטובר 2018

טקס סיום: נובמבר 2018


