
המועצה לישראל יפה
סביבה לאיכות חיים

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

כל הזכויות שמורות - המועצה לישראל יפה 2019

 

 2019 הפי לארשיל הצעומה-תורומש תויוכזה לכ

 

 

 

 

  תורחתה ןונקת
  יללכ .1
 תושרה ,םיכרדב תוחיטבהו הרובחתה דרשמ :ףותישב תמייקמ הפי לארשיל הצעומה

 הנושארה הנשה תאז ,לארשיב ימוקמה ןוטלשה זכרמו )ד"בלרה( םיכרדב תוחיטבל תימואלה

  ."הפי לארשיב ילאפיצינומה בחרמב םיכרדב תוחיטב" תיצראה תורחתה תא

 .תוימוקמ תוצעומו םירע הפיקמו תיצרא ללכ הניה תורחתה

 םירזגמב הפי לארשיל הצעומה תמייקמ ןתוא תויצרא תויורחת תרושל תפרטצמ וז תורחת

 ,הישעת ילעפמ ,ישילש ליג יתב ,תואווקמ ,תוימוקמ תויושר :םהיניב םינוש םימוחתו

  .דועו םיירוביצ םיטלקמ

 ,הנש ידימ לדגה תונושה תויורחתב םיפתתשמה רפסמ דצל םישדח םירזגמל תויורחת תחיתפ

 .היתורטמל םינושה םינוגראהו םיפוגה ישאר םיסחיימ התוא תובישחה לע דיעמ

 תורחתה תרטמ .2
 םיכרדב תוחיטב יאשונל םהיחלושו תוימוקמה תויושרה לש תובייוחמהו תועדומה תרבגה

  .ךרדה ישמתשמ תבוטל םיכרדב םייסיפה םיאנתה רופישו

 תורחתב הכרעהל םיאשונה ירקיע .3

ü םיכרדב תוחיטבה לוהינ. 
ü דועו םיתמצ ,םיינפוא יליבש ,םישיבכ :תויתשת. 
ü םוסריפ ,תוצוח טוליש ,רפסה יתבב תויוליעפ :םיכרדב תוחיטב אושנב הרבסהו ךוניח 

 .דועו תושרה לש טנרטניאה רתאב
ü תונקתו םיינוריע רזע יקוח ,הפיכא. 
ü דועו ב"הז תורמשמ ,עסו קשנ :תוחיטבל תוירחאב םיבשותה ףותיש. 

       
 

 הכרעהה תטישו תונורקע .4

 העיקשמש תויוליעפלו תומזויל םיצמאמה תכרעהל יעצמא וניה )טופישה( הכרעהה •

 .םיכרדב תוחיטבה אשונב תימוקמה תושרה

   .םינמוימ םיכירעמ -  םיבדנתמ י"ע תעצבתמ הכרעהה תכאלמ לכ •

 הכרעהה יתווצ .תווצ ירבח השולש ,ר"וי )3 תוחפל( םיכירעמ 4 הנומ הכרעה תווצ לכ •

 .הכרעהל האיציה ינפל ףיקמ ךורדת םירבוע

  

תחרות "בטיחות בדרכים במרחב המוניציפאלי" 2019-2020 2019 "הפי לארשיב ילאפיצינומה בחרמב םיכרדב תוחיטב" תורחת

תקנון התחרות 
כללי   .1

ומרכז  והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )הרלב"ד(  יפה מקיימת בשיתוף: משרד התחבורה  המועצה לישראל 
השלטון המקומי בישראל, זאת השנה הראשונה את התחרות הארצית "בטיחות בדרכים במרחב המוניציפאלי בישראל יפה". 

התחרות הינה כלל ארצית ומקיפה ערים ומועצות מקומיות.
תחרות זו מצטרפת לשורת תחרויות ארציות אותן מקיימת המועצה לישראל יפה במגזרים ותחומים שונים ביניהם: רשויות מקומיות, 

מקוואות, בתי גיל שלישי, מפעלי תעשיה, מקלטים ציבוריים ועוד. 
פתיחת תחרויות למגזרים חדשים לצד מספר המשתתפים בתחרויות השונות הגדל מידי שנה, מעיד על החשיבות אותה מייחסים ראשי 

הגופים והארגונים השונים למטרותיה.

מטרת התחרות  .2
הגברת המודעות והמחוייבות של הרשויות המקומיות ושולחיהם לנושאי בטיחות בדרכים ושיפור התנאים הפיסיים בדרכים לטובת 

משתמשי הדרך. 

עיקרי הנושאים להערכה בתחרות רצ"ב טופס הערכה  .3
· ניהול הבטיחות בדרכים.	
· תשתיות: כבישים, שבילי אופניים, צמתים ועוד.	
· חינוך והסברה בנושא בטיחות בדרכים: פעילויות בבתי הספר, שילוט חוצות, פירסום באתר האינטרנט של הרשות ועוד.	
· אכיפה, חוקי עזר עירוניים ותקנות.	
· שיתוף התושבים באחריות לבטיחות: נשק וסע, משמרות זה"ב ועוד.	

עקרונות ושיטת ההערכה  .4
· ההערכה )השיפוט( הינו אמצעי למדידת המאמצים ליוזמות ולפעילויות שמשקיעה הרשות המקומית בנושא הבטיחות בדרכים.	
· כל מלאכת ההערכה מתבצעת ע"י מתנדבים שאינם  תושבי הרשות המוערכת. 	
· כל צוות הערכה מונה 4 מעריכים )לפחות 3( יו"ר, שלושה חברי צוות. צוותי ההערכה עוברים תדרוך מקיף לפני היציאה להערכה.	

5. כוכבי בטיחות ואותות בתחרות
שלב א' – הערכת מדרג כוכבי הבטיחות

קביעת מספר כוכבי הבטיחות – מספר כוכבי הבטיחות נקבע עפ"י הניקוד אליו מגיעים בשלב הערכה הראשון.

הדרוג:
להלן מפתח התפלגות הציונים בתחרות:
עד 74 = 2 כוכבי בטיחות/ת. השתתפות

86-75 = 3 כוכבי בטיחות.

97-87 = 4 כוכבי בטיחות.
100-98 = 5 כוכבי בטיחות.

שלב ב' - דגל הבטיחות: 
מוענק לרשות אחת מכל בית )קטגוריה(, שהתמודדה וזכתה בהערכה לשלב הגמר. 

על דגל הבטיחות מתמודדות רשויות שהגיעו לניקוד מירבי )ציון 100( בשלב ההערכה הראשון. 

ההתמודדות על דגל הבטיחות אפשרית בתום 3 שנות השתתפות רצופה בתחרות.
רשות הזוכה בדגל הבטיחות – תוכל להתמודד עליו שנית בשנה החמישית מהזכיה הקודמת.
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 2019 "הפי לארשיב ילאפיצינומה בחרמב םיכרדב תוחיטב" תורחת
אותות התמדה:

מגן "כוכב זהב" – מוענק לרשות על 5 שנות זכיה רצופה ב – 5 כוכבי בטיחות.
מגן "עשור הצטיינות" - מוענק לרשות על 10 שנות זכיה רצופה ב – 5 כוכבי בטיחות.

אות פעילות ייחודית עם הקהילה - מוענק לרשות על פעילות ייחודית בתחום הבטיחות בדרכים לרווחת הקהילה.
אות מצטיין "בית" – מוענק לרשות מצטיין באותו בית.

 

ועדת היגוי עליונה ומשותפת:
הועדה מורכבת מצוות בכיר:

יו"ר התחרות: מר )רנ"צ בדימוס( שלמה אהרונישקי. 

מרכז השלטון המקומי בישראל: 
מר יוחאי וג'ימה, ראש מינהל ביטחון, חירום ותפקידים מיוחדים 

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים:
מר שניר זיידל - מנהל חטיבת מבצעים

מר אבי שמר – מנהל אזור ירושלים
ד"ר יעל הדר – חוקרת בכירה

גב' טל רוטמן – מנהלת פרוייקטים מיוחדים

המועצה לישראל יפה:
מנכ"ל: מר ויצמן משיח

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

לוח זמנים לתחרות )תהליכים מקבילים(:
הרשמה עד: 30.6.2020

שלב הערכה א': יולי - ספטמבר 2020
טקס סיום: מחצית נובמבר 2020 - במסגרת שבוע בטיחות בדרכים.

הצטרפות לתחרות:
דרך אתרי האינטרנט של:  .1

.www.israel-yafa.org.il :המועצה לישראל יפה
www.rsa.gov.il :הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

www.masham.org.il :המרכז לשלטון מקומי בישראל

מילוי טופס ההרשמה )המצ"ב( על כל פרטיו ושליחתו אל:  .2
מטה התחרות – המועצה לישראל יפה – מח' תחרויות וסניפים, שד' רוקח 80 ת"א, ת.ד. 53250 ת"א 6153201, טל' 03-6423111.

פקס: 03-6422839  .3

.kobyy@israel-yafa.org.il :דוא"ל  .4

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


