
www.israel-yafa.org.ilהמועצה לישראל יפה, עמותה, שד' רוקח 80 תל-אביב, ת.ד. 53250 ת"א 61532, טל. 03-6423111 פקס. 03-6422839.

תקנון התחרות
תחרות "חינוך התיישבותי יפה בישראל יפה" 2015

1. כללי 
 המועצה לישראל יפה מקיימת זו השנה השלישית ) שנות הביצוע: 2008,2010( את תחרות "חינוך התיישבותי יפה בישראל 

יפה" 2015, בחסות משרד החינוך. 
התחרות הינה כלל ארצית ומקיפה כפרי נוער ובתי ספר אזוריים, המתמודדים בבתים נפרדים בהתאם לסיווגם.

תחרות זו מצטרפת לשורת תחרויות ארציות אותן מקיימת המועצה לישראל יפה במגזרים שונים ביניהם: רשויות מקומיות, 
בתי חולים, בתי גיל שלישי, מפעלי ופארקי תעשיה, בתי מלון, מקלטים ציבוריים ומקוואות. 

פתיחת תחרויות למגזרים חדשים לצד מספר המשתתפים בתחרויות השונות הגדל מידי שנה, מעיד על החשיבות אותה 
מייחסים ראשי הגופים והארגונים השונים למטרותיה.

2. מטרת התחרות
הגברת המודעות לטיפוח חזות והעלאת איכות החיים והסביבה ושמירת הקיימות בכפרי הנוער ובתי הספר האזוריים.

3. עיקרי הנושאים להערכה בתחרות
• חזות•חיצונית•של•המוסד•החינוכי:•כניסות, חיצוניות מבנים, שילוט, חצר מרכזית.	
• מרחב•המוסד•החינוכי: שבילים, גינון, תאורה, תשתיות.	
• פנים•המבנה: נוי וקישוטי קירות, משרדי הנהלה, חדרי הלימוד והספריה מגורים ומועדון )פנימיות בלבד(.	
• שירותי•רווחה: חדר אוכל וקפיטריות, בתי כנסת/מדרש, מגרשי ספורט ושירותים טיפולים.	
• בטיחות•ובטחון: גדר מקיפה וביתן שומר, מערכות שירותי עזר.	
• יוזמות•הנהלת•המוסד•החינוכי: פרסום התחרות, שילוב התלמידים בשיפור חזות המוסד החינוכי, תרומה לקהילה 	

ומנהיגות תלמידים.
• החקלאות•בשירות•הסביבה•)שמירה•על•הקיימות(: משק חקלאי, פעילות לחיסכון במים וכו'.	

עקב שנת השמיטה נושא הגינון יבחן רק בתחום האדניות )מצע מנותק מהקרקע(

עקרונות ושיטת ההערכה
ולפעילויות שמשקיעה הנהלת המוסד החינוכי בשיפור 	  ההערכה )השיפוט( הינו אמצעי להערכת המאמצים ליוזמות 

חזות המוסד החינוכי לרווחת הלומדים וסגל העובדים.
כל מלאכת ההערכה מתבצעת ע"י שופטים מיומנים – מתנדבים בעלי זיקה לנושא.  	 
כל צוות הערכה מונה 4 שופטים )ולפחות 3( יו"ר ושלושה חברי צוות ושילוב של נציג מקרב המינהל לחינוך התיישבותי/	 

משרד החינוך. צוותי ההערכה עוברים תדרוך מקיף לפני היציאה להערכה.

כוכבי יופי ואותות בתחרות:
שלב א'

קביעת מספר כוכבי יופי - מספר כוכבי היופי נקבע עפ"י הניקוד אליו מגיעים בשלב הערכה 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.
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אותות:
מגן "כוכב זהב" - מוענק למוסד חינוכי על 5 שנות זכיה רצופה ב - 5 כוכבי יופי.

מגן "עשור הצטיינות" - מוענק למוסד חינוכי על 10 שנות זכיה רצופה ב - 5 כוכבי יופי.
אות תרומה לקהילה -  מוענק למוסד חינוכי על תרומה ייחודית לרווחת הקהילה.

אות מצטיין "בית" - מוענק לכפר נוער ובית ספר אזורי מצטיין.

ועדה עליונה לתחרות:
הועדה מורכבת:

יו"ר התחרות: יפורסם בנפרד
נציגים מטעם משרד החינוך: 

גב' שרי דאובר - מפקחת פנימיות.
גב' דינה לסרי - מפקחת איכות חיים ופרט.

גב' ענת זמל - אחראית חינוך חברתי קהילתי מינהל התיישבותי.
מר יוסי אלימלך - מפמ"ר חקלאות.

המועצה לישראל יפה:
סמנכ"ל לתפעול: מר ויצמן משיח

מנהל מחלקת תחרויות וסניפים: מר קובי ישכיל
רכזת מחלקת תחרויות וסניפים: גב' טלי עבודי. 

מנהלי/ות סניפי המועצה לישראל יפה

לוח זמנים לתחרות:
פרסום התחרות והרשמה: 1 נובמבר 14 – 15 ינואר 15

הפצת החומרים: עד 15 בינואר 15
שלב הערכה א': תחילת פברואר 15 – סוף מאי 15

טקס סיום במועצה לישראל יפה: בתחילת שנת הלימודים תשע"ו.

הצטרפות לתחרות:
.www.israel-yafa.org.il :1. דרך אתר האינטרנט של המועצה לישראל יפה

2. מילוי טופס ההרשמה )המצ"ב( על כל פרטיו ושליחתו אל: מטה התחרות - המועצה לישראל יפה - 
   מח' תחרויות וסניפים, שד' רוקח 80 ת"א, ת.ד. 53250 ת"א 61532.

3. פקס: 03-6422839
.taharuiot@israel-yafa.org.il :4. דוא"ל

5. טל': 03-6423111, שלוחות 119,103

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

 בתי ספר אזוריים ופנימיות המשתתפים בתחרות קריה יפה רצף ההשתתפות נשמר 
לצורכי אותות עיתיים.

ההתמודדות על דגל יופי מותנית בהשתתפות של 3 שנים רצופות בתחרות.
מוסד חינוכי הזוכה בדגל יופי - יוכל להתמודד עליו שנית בשנה החמישית מהזכיה הקודמת.

שלב ב' - דגל יופי:
מוענק למוסד חינוכי אחד מכל בית )ציון 100(, שהתמודד וזכה בהערכה לשלב הגמר. 
על דגל היופי מתמודדים מוסדות חינוך שהגיעו לניקוד מירבי בשלב ההערכה הראשון.


