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המשרד לשירותי דת

תקנון התחרות
תחרות "מקווה נאה בישראל יפה" 2016

הניצחון בתחרות הוא עצם ההשתתפות!!

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 למקווה אחד מכל בית )קטגוריה(, שהתמודד וזכה בהערכה לשלב הגמר. 
על דגל היופי מתמודדים מקואות שהגיעו לניקוד מירבי )ציון 100( בשלב ההערכה הראשון.

1. כללי
המועצה לישראל יפה מקיימת בחסות המשרד לשירותי דת זו השנה הרביעית את התחרות הארצית "מקווה נאה בישראל 

יפה".
התחרות הינה כלל ארצית ומקיפה מקוואות נשים )המצויים ברישומי המועצה הדתית המקומית/האזורית/מועצה אזורית 
מיועדת  אינה  )התחרות  לסיווגם  בהתאם  נפרדים  בבתים  המתמודדים  דת(,  לשירותי  דתית/המשרד  מועצה  בה  שאין 

למקוואות בבעלות פרטית/עמותות(.
תחרות זו מצטרפת לשורת תחרויות ארציות אותן מקיימת המועצה לישראל יפה במגזרים שונים ביניהם: רשויות מקומיות, 

בתי חולים, בתי גיל שלישי, מפעלי תעשיה, בתי מלון, מקלטים ציבוריים ומוסדות החינוך התיישבותי.
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
מקיימת  התנהלות   - הסביבה  ואיכות  הפיסיים  התנאים  שיפור  סביבתית,  אסתטיקה  טיפוח,  לערכי  המודעות  הגברת 

במקוואות במגמה ליצור בהם סביבה ידידותית לקהל הטובלות ולקהילה.

3. עיקרי הנושאים להערכה בתחרות
חזות חיצונית: הכניסה, דרכי גישה )נגישות(, גינון ושילוט.	 
חזות פנימית: מבנה, חדרי רחצה, בורות טבילה ושילוט.	 
שירותים לרווחת באי המקווה ובטיחות: מיזוג אוויר, מתקני מים, שירותים, מרחב מוגן )פתרון אחר(, ציוד כיבוי אש.	 
התנהלות מקיימת - איכות הסביבה: חיסכון במים וחשמל, צמחיה חסכונית במים.	 

4. עקרונות ושיטת ההערכה
על 	  בלנית  ו/או  מקוואות  אחראי  שמשקיע  ולפעילויות  ליוזמות  המאמצים  להערכת  אמצעי  הינו  )השיפוט(  ההערכה 

המקווה בשיפור חזותו לרווחת הטובלות.
כל מלאכת ההערכה מתבצעת ע"י מעריכים מיומנים.	 
כל צוות הערכה מונה 4 מעריכים )ולפחות 3( יו"ר ושלושה חברי צוות. צוותי ההערכה עוברים תדרוך מקיף לפני היציאה 	 

להערכה.

5. כוכבי יופי ואותות בתחרות
שלב א' – הערכת מדרג כוכבי יופי - קביעת מספר כוכבי יופי – מספר כוכבי היופי נקבע עפ"י הניקוד אליו מגיעים 

בשלב הערכה הראשון.

התמודדות על דגל יופי אפשרית החל מהשנה ה-3 - מותנה השתתפות רצופה.
מקווה הזוכה בדגל יופי - יוכל להתמודד עליו שנית בשנה ה-5 מהזכיה הקודמת - מותנה השתתפות רצופה.

לדוגמא: מקווה שזכה בדגל היופי בשנת 2015, יוכל להתמודד שוב בשנת 2020
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אותות:
אות מצטיין “בית” - מוענק למקווה מצטיין באותו בית.

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.

ועדת היגוי עליונה ומשותפת:
הועדה מורכבת מצוות בכיר:

יו”ר התחרות: יפורסם בהמשך.
שופט ראשי: יפורסם בהמשך. 

המשרד לשירותי דת:
גב’ דבורה אייפרמן - מנהלת אגף מבני דת.

גב׳ ימית יונה-ממונה הדרכה ורווחה

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

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

גב’ ליסה כהן - מנהלת סניף כפר סבא והשרון
גב' יפה סעד - מנהלת סניף באר שבע והדרום

גב' רותי אליאס - מנהלת סניף גוש דן

לוח זמנים לתחרות )תהליכים מקבילים(:
הרשמה: פברואר - מאי 2016

שלב הערכה א': אפריל-יוני 2016
שלב דגל יופי: יולי 2016

טקס סיום: מחצית אוגוסט 2016

הצטרפות לתחרות:
1. רישום באמצעות המשרד לשירותי דת ומועצות דתיות.

2. דרך אתרי האינטרנט של:
www.israel-yafa.org.il  :המועצה לישראל יפה

www.dat.gov.il  :המשרד לשירותי דת
 3. מילוי טופס ההרשמה )המצ”ב( בכתב יד ברור, על כל פרטיו ושליחתו אל: מטה התחרות - 

המועצה לישראל יפה - מח’ תחרויות וסניפים, שד’ רוקח 80 ת”א, ת.ד. 53250 ת”א 61532, טל’ 03-6423111. 
שלוחות 119,103

4. פקס: 03-6422839
.kobyy@israel-yafa.org.il :5. דוא”ל

שבירת רצף השתתפות בתחרות מונעת הענקת אותות על התמדה.

לתשומת לב:
צוות ההערכה פועל על טהרת 

שופטים-מתנדבים, הנותנים מזמנם 
ומרצם בהתנדבות מלאה.

נא להתחשב בעובדה זאת ולא לדחות 
ביקורים, שנקבעו מבעוד מועד.

תעודות כוכבי יופי ואותות מיוחדים יוענקו למשתתפים - בטקס סיום התחרות.
לזוכים באותות המיוחדים יינתן פרס כספי מהמשרד לשירותי דת


