
חברים יקרים,

תחרות "תעשייה יפה בישראל יפה" יוצאת דרך, וזו ההזדמנות שלכם לתרום ולעזור למדינה ולחברה על 
ידי שיפור מקום העבודה שלכם והפיכתו ליפה ונעים יותר. 

מחקרים רבים כבר הוכיחו בעבר כי סביבת עבודה יפה ונעימה, מעודדת פיריון ומוטיבציה ומשפיעה לטובה 
על ביצועי העובד- ועכשיו גם אתם יכולים לעשות את השינוי.

התחרות, אשר נוסדה ב- 1980 ונערכת מדי שנה בחסות משרד הכלכלה והתעשייה, התאחדות התעשיינים 
בישראל ואיגוד התעשייה קיבוצית, יוצרת למענכם הזדמנות של פעם בשנה, לבחון את מקום עבודתכם 
ולחשוב כיצד גם אתם יכולים, באמצעות עיצוב, גינון, קצת צבע, והרבה אהבה ואיכפתיות, להפוך אותו ל- 
"בית השני" של העובדים שלכם- מקום יפה ונעים, אשר יאפשר להם לנהל את יום העבודה בצורה חיובית 

ופורה. 

שבה  תחרות  השנים,  לאורך  זו  נפלאה  במסורת  חלק  לקחו  כבר  הארץ  ברחבי  תעשייתיות  חברות  אלפי 
אין מפסידים אלא רק זוכים, וביחד עם עובדיהן, יצרו טרנספורמציה של ממש במקום העבודה – למקום 

מעוצב, חיובי, נעים וירוק. 

נתראה בתחרות!

שלכם,

ד״ר רון תומר,  
נשיא התאחדות התעשיינים   

ויו"ר נשיאות המעסיקים והעסקים בישראל  
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41, בתום שנה   – יוצאת לדרך זאת השנה ה   ,2021 תחרות "תחרות תעשיה יפה ומקיימת בישראל יפה" 
מטלטלת ומתעתעת לאור התפשטות נגיף הקורונה ודעיכתו המסתמנת. 

השתתפותכם בתחרות זו, לצד רבים וטובים נוספים, מצביעה על רמת אכפתיות ומעורבות גבוהה שלכם 
בתחומי חברה, איכות חיים סביבה וקהילה: בצד שלל המשימות המקצועיות שמוטלות על כתפיכם.

המועצה לישראל יפה, מזה למעלה מארבעים שנה, עוסקת במכלול ההיבטים הערכיים הכרוכים בממשק 
אדם-סביבה ובנגזרותיו של אורח החיים המודרני בהקשרים הסביבתיים, הן אלו המקומיים והן הגלובאליים. 
אנו גאים על העשייה ארוכת-השנים של הארגון שלנו ועל תוצאותיה המתבררות עם הזמן, ובהן גם העניין 

הציבורי הגובר במפעל תחרות חשוב זה.

שנת 2020 ותחילת שנת 2021 הוכיחו לנו על רקע נגיף הקורונה, עד כמה הסביבה והיבטים אפידמיולוגים 
קשורים זה בזה.

את  פומבי  לביטוי  להביא  תוכלו  זה,  ובלעדי  ממלכתי  מפעל  לכם  שמעניק  הכלים",  "ארגז  באמצעות 
מאמציכם והישגיכם בתחומי הסביבה וחזותה ולהציגם בציבור. לרשותכם מערכת מנוסה ומקצועית של 
סניפים מטעם המועצה לישראל יפה ברחבי הארץ, חדורי מוטיבציה ותחושת שליחות, וכ - 2,000 פעיליה 
המתנדבים ברחבי הארץ. שירותינו המסורים לא נועדו אלא לתכלית ראויה אחת: להוסיף ולהיטיב לפעול 

במגמה בלתי-פוסקת לשיפור איכות חיי הציבור בישראל.

מעבר למבדק, הבלתי תלוי ולאות הרשמי שמוענק בסופו, עשוי מפעל תחרות זה לשמש גם כערוץ לפעילות 
קהילתית בחסות ארגונכם. ועוד: לבטח יש בו גם להיות לכם למסגרת מצוינת אליה תוכלו לתעל ולרתום 
טהור  ויפה,  גדול  מפעל  זהו  ובסביבתו.  בארגונכם  בשפע,  אף  ובדרך-כלל  התנדבותיים שמצויים,  כוחות 

בכוונותיו וחותר-לשלמות בביצועיו. אנו שמחים בהשתתפותכם בו איתנו.

בריאות ובהצלחה לכולנו.
 

בברכת ישראל יפה          

             ויצמן משיח
             מנהל כללי
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