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תחרות "המקלט והמיגון במרחב האזרחי בישראל יפה" 2016
טופס הערכה

שם הישוב:______________________ תאריך ההערכה :________________ שעת הביקור: _________________ 

שעת סיום:_________________

שם ראש הרשות/יו”ר ועד מקומי: __________________

טל’ לשכת ראש הרשות/יו”ר ועד מקומי: _____________

שם איש קשר לתחרות: ________________________

__________________________________ דוא”ל: 

טלפון:_______________ פקס: ________________

__________________________________ כתובת: 

יו”ר צוות ההערכה א. _____________________

מעריך:                 ב.  ______________________

מעריך:                 ג. _______________________

מעריך:                 ד. _______________________

נציג פקע"ר מלווה: ___________________________

מנהל/ת סניף: ______________________________

טלפון:___________________________________     

דגשים לצוות ההערכה
הצוות יערוך שיחה מקדימה עם ראש הרשות ו/או אחראי על המקלטים/נציג הרשות. שיחה של לא יותר מ - 30 דקות. 	 
וע”פ מפת פרישת המקלטים 	  צוות ההערכה יקבע תוכנית מוקדמת של בדיקת המקלטים ציבוריים )ע”פ המפתח הרשום מטה( 

ברשות המקומית )בהתאם לנתוני פיקוד העורף( ועל פיה יתווה את המסלול.
צוות ההערכה יסייר במקלטים בליווי נציג הרשות.	 
כיסוי כל הקבוצות בטופס ההערכה הכרחי. במידה ואחד מנושאי הביקורת לא קיים יש לרשום לא ישים.	 
רשום את מס’ הנקודות שהענקת לכל קטגוריה. הוסף לכל קבוצה ”הערות ונימוקים” בהרחבה. 	 
עמודות פירוט הנושא לא נועדו לניקוד כל עמודה בנפרד, אלא לשם סימון )כוכבית( בעמודה הרלוונטית והפניה להערות לשם 	 

פירוט, כשהניקוד אינו מקסימלי.
יש לרשום את שם/מספר המקלט בכל אחת מהקבוצות.	 

נושאי המיקוד להערכה:
חזות חיצונית. 	 
חזות פנימית.	 
מערכות שירותי עזר	 
מקלטים דו תכליתים )מקלטים שבשעת שגרה נעשית בהם פעילות אזרחית שגרתית( ע”פ מידת הרלוונטיות	 

בטופס המסכם יש לרשום את הציון המסכם וכן את דירוג כוכבי היופי שניתנו למקלט
ניתן לצרף דף נלווה לשם הרחבת נימוקי צוות ההערכה.

אין להעריך בציון מסכם  100 רשות מקומית, שיש לגביה הערות שליליות באחד או יותר מהסעיפים.
רשות מקומית שתקבל ציון 100 )מנומק( – תעלה לשיפוט שלב הגמר ותתמודד על דגל היופי )בכפוף לתקנון(.

מתוך רשימת מצאי המקלטים של פיקוד העורף יוערכו ע"י צוות ההערכה, כמפורט:
       עיר  גדולה/מטרופולין - לא פחות מ - 5 מקלטים + מרכז   הפעלה  )2 מקלטים עפ”י בחירת הרשות + מרכז הפעלה ו 3 מקלטים עפ”י בחירת צוות ההערכה(.

 עיר  בינונית/קטנה - לא פחות מ - 3 מקלטים + מרכז הפעלה  )1 מקלט עפ”י בחירת הרשות + מרכז הפעלה ו 2 מקלטים עפ”י בחירת צוות ההערכה(.
מועצה מקומית - לא פחות מ – 2 מקלטים +  מרכז הפעלה )1 מקלט עפ”י בחירת הרשות + מרכז הפעלה ו 1 מקלט עפ”י בחירת צוות ההערכה(.

    מועצה אזורית - לא פחות מ - 1 מקלט + מרכז הפעלה.
    ישוב במועצה אזורית - לא פחות מ - 1 מקלט.

בית חולים  - ייבדק מרחב מוגן עפ"י בקשתם
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הנוסחה לחישוב התוצאה:
ציון כללי  קבוצה מס' 1 × המשקל )25%(=ציון
ציון כללי  קבוצה מס' 2 × המשקל )35%(=ציון
ציון כללי  קבוצה מס' 3 × המשקל )25%(=ציון
ציון כללי  קבוצה מס' 4 × המשקל )15%(=ציון

סה"כ=                     100/סכום מכפלת הציונים

ציון סופי = סכום מכפלות הציונים
100                     

 

מס”ד
מספר מקלט 

ביישוב

 סוג המקלט
ציבורי/דו תכליתי/מוסדות 

חינוך/מרכז הפעלה
כתובת המקלט

 מיקום המקלט
)הקף בעיגול(

שטח המקלט 
במ”ר

עילי/תת קרקעי/דו מפלסי1.

עילי/תת קרקעי/דו מפלסי2.

עילי/תת קרקעי/דו מפלסי3.

עילי/תת קרקעי/דו מפלסי4.

עילי/תת קרקעי/דו מפלסי5.

עילי/תת קרקעי/דו מפלסי6.

פרטי המקלטים המוערכים:
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קבוצה מס' 1: חזות חיצונית של המקלט הציבורי )משקל מהציון הכללי 25%(

הערות ונימוקים 
מקלט מס’ 1:__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
מקלט מס’ 2:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________
מקלט מס’ 3:__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
מקלט מס’ 4:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
מקלט מס’ 5:__________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
מקלט מס’ 6:__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

דגשיםנושא ההערכה
נושאי בחינה 

לכל נושאי 
ההערכה

מקלט מס’/שם המקלט )ניקוד(

123456

עשביה	 סביבת המקלט-כניסה
כניסה פנויה	 

א: ניקיון
ב: תחזוקה, 

שימור ותקינות

1-201-201-201-201-201-20

ניראותחיצוניות-המבנה
1-201-201-201-201-201-20

נגישות-דרכי גישה למקלט

כניסה רחבה 	 
לכסא גלגלים

פס זוהר 	 
ומחוספס 

לעיוורים

1-201-201-201-201-201-20

שילוט והכוונה למקלט - 
מספור ע"י הרשותשילוט זוהר

1-201-201-201-201-201-20

טלפוניםשילוט פרטי מחזיק מפתח
1-201-201-201-201-201-20

סה”כ ניקוד

)כל דירוג מתחת לניקוד המירבי, מחייב פירוט בהערות ונימוקים(

)סה"כ ניקוד מירבי לכל מקלט: 100(
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קבוצה מס' 2: חזות פנימית )משקל מהציון הכללי 35%(

דגשיםנושא ההערכה
נושאי בחינה 

לכל נושאי 
ההערכה

מקלט מס’/שם המקלט )ניקוד(

123456

דלתות הדף 
שלמות הדלת, 

גומית איטום וצירי 
מסגרות

א: ניקיון

ב: תחזוקה, 

שימור 

ותקינות

1-101-101-101-101-101-10

חלונות יציאת חירום
שלמות: החלון, 

גומיות איטום וצירי 
מסגרות

1-101-101-101-101-101-10

אמצעי איוורור + 
מכסה כיסוי לפתחי 

איוורור )פלנז’ים(

כולל אטמים 
4 ברגים

1-101-101-101-101-101-10

קירות/תקרותרטיבות/חדירת מים
1-101-101-101-101-101-10

פתיחת ברזים/הדחת מערכת  מים וביוב
מים בשירותים

1-101-101-101-101-101-10

שירותים/שירותים 
קיוםכימיים

1-51-51-51-51-51-5

כיורים/ברזים/
מלתחות

כיורים מנירוסטה 
)לא מחומר שביר( או 
מוסתרים מאחורי קיר

1-51-51-51-51-51-5

לוח החשמל )נעול ולא מערכת חשמל
עשוי מחומר מוליך(

1-101-101-101-101-101-10

סולמות יציאת 
חירום

שלמים ומחוברים 
לקיר

1-51-51-51-51-51-5

בדיקת שלמות הרצפהריצוף
1-51-51-51-51-51-5

פסים/חומר למניעת מדרגות/מעקה
החלקה

1-101-101-101-101-101-10

שבריםסיוד פנים המקלט
1-101-101-101-101-101-10

סה”כ ניקוד

)כל דירוג מתחת לניקוד המירבי, מחייב פירוט בהערות ונימוקים(

)סה"כ ניקוד מירבי לכל מקלט: 100(

* הערות ונימוקים בדף הבא



www.israel-yafa.org.ilהמועצה לישראל יפה, עמותה, שד' רוקח 80 תל-אביב, ת.ד. 53250 ת"א 6153201, טל. 03-6423111 פקס. 03-6422839.

שם הרשות: ___________________ תאריך: _________

5

 הערות ונימוקים 
מקלט מס’ 1:__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

מקלט מס’ 2:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

מקלט מס’ 3:__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

מקלט מס’ 4:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

מקלט מס’ 5:__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

מקלט מס’ 6:__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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קבוצה מס' 3: מערכות שירותי עזר / ציוד הקפי )משקל מהציון הכללי 25%(

דגשיםנושא ההערכה
נושאי בחינה 

לכל נושאי 
ההערכה

מקלט מס’/שם המקלט )ניקוד(

123456

מוגנת ע"י פלסטיקתאורה במקלט

א: ניקיון

ב: תחזוקה, 

שימור 

ותקינות

1-201-201-201-201-201-20

תאורת חירום
מוגנת ע"י פלסטיק 

ומופעלת בזמן 
הפסקת חשמל

1-151-151-151-151-151-15

אמצעי תקשורת
לפחות אחד פעיל 

)שקע טלפון, חברות 
טלויזיה ורדיו(

1-201-201-201-201-201-20

מיכלי מים עשויים 
פלסטיק שחור

או פיתרון מאושר אחר 
ע"י פקע"ר

1-151-151-151-151-151-15

ערכת עזרה ראשונה

בדיקה במחסן חירום

1-151-151-151-151-151-15

אמצעי כיבוי
1-151-151-151-151-151-15

סה”כ ניקוד

)כל דירוג מתחת לניקוד המירבי, מחייב פירוט בהערות ונימוקים(

)סה"כ ניקוד מירבי לכל מקלט: 100(

הערות ונימוקים 
_________________________________________________________________________:1 מס’  מקלט 
__________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________
מקלט מס’ 2:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________
מקלט מס’ 3:__________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

מקלט מס’ 4:_____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
מקלט מס’ 5:__________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
מקלט מס’ 6:__________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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קבוצה מס' 4: מקלטים דו תכליתיים )משקל מהציון הכללי 15%(

ניקודדגשיםנושא ההערכה

קיום נוהל אחזקת מקלטים דו תכליתיים 
במשרד הקב”ט-תיק אב מסודר )לא חל על 

ישוב במועצה אזורית(

1-40
_____

כמות מקלטים דו תכליתיים
 50% ומעלה=ציון 20, 40%=15, 30%=10, 

2=0-9% ,5=10%

1-20
_____

קיום חוזה סדור להשכרת המקלט ע"י גוף 
ציבורי או פרטי וחוברת הנחיות לשוכר 

)לא חל על יישוב ומועצה אזורית(

הצגת דוגמאות למקלטים שמושכרים ע"י 
הרשות

1-20

_____

תכנית עבודה שנתיתמערכת בקרת אחזקות תקופתית של הרשות
1-20

_____

סה”כ ניקוד

)כל דירוג מתחת לניקוד המירבי, מחייב פירוט בהערות ונימוקים(

)סה"כ ניקוד מירבי: 100( מחייב תיעוד כתוב

 הערות ונימוקים:
_________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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המארחים(___________________________________________ ליווי  ללא  עצמאי  סיור  )כולל  מסכמות  הערות 
 ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________סה"כ ניקוד:____________

_______________    _______________    _________________    ________________    ___________
      תאריך                            שם וחתימת                      שם וחתימת המעריך            שם וחתימת המעריך            שם וחתימת המעריך 

                                       יו"ר צוות ההערכה
                                        טל'_________                    טל'_________                 טל'_________                  טל'_________                 

בדיקת הטופס ואישורו ע"י מנהל/ת הסניף:_____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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:____________________________________

סיכום הערכה:  2 כוכבי יופי    3 כוכבי יופי    4 כוכבי יופי    5 כוכבי יופי )סמן x בריבוע(

                  ציון:  עד 74              75-86             87-97             98-100


