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 2018-2019מור ושדרוג אתרי הביקור באתרי המורשת בקשה לשי

 הערה לאופן מילוי השאלון: 

אחרי כל שלב בשאלון לא ניתן לחזור לאחור, אנא הקפידו על בדיקת הנתונים לפני המעבר 

 לשלב הבא. 

כמו כן מי שמעוניין לשמור לעצמו עותק, ניתן לבצע הדפסה לכל שלב בנפרד. הקפידו על 

 לשלב הבא.  הדפסה לפני המעבר

אם בכל זאת פספסתם והשאלון נשלח לא כפי שרציתם, ניתן למלא שוב, אך אנא עדכנו אותנו 

 במייל קצר שהשאלון נשלח יותר מפעם אחת.
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 פרטים אודות האתר המבקש -שלב א' 
 שם האתר

 שם ושם משפחה של מנהל/ת האתר

 כתובת

 טלפון

 נייד

 דואר אלקטרוני

 מספר פקס
 ש קשראי

 טלפון איש קשר

 2017היקף כספי של פעילות האתר בשנת 

 2018היקף כספי של פעילות האתר בשנת 

 האם יש תמיכה ממשלתית

 שיעור התמיכה הממשלתית, מסך כל ההיקף הכספי
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 פרטי הבקשה -לב ב' ש
 תיאור עיקרי הפרויקט

 סכום מבוקש עבור הפרויקט

 ?קשה )מצ'ינג( ממקורות האתרהאם קיים סכום משלים לב

 ?סכום המצ'ינג

 ?מהם מקורות המימון הנוספים )מצ'ינג( לפרויקט
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 נתוני מבקרים באתר -שלב ג' 
 2016נתוני מבקרים 

 2016סה"כ מבקרים לשנת 
 מבוגרים

 ילדים
 מערכת החינוך

 גמלאים
 סטודנטים

 מבקרים עם מוגבלויות
 שוטרים
 חיילים

 תיירות חוץ
 מבקרים באירועים

 מבקרים ללא תשלום
 אחר

 2017נתוני מבקרים 
 2017סה"כ מבקרים לשנת 

 מבוגרים
 ילדים

 מערכת החינוך

 גמלאים
 סטודנטים

 מבקרים עם מוגבלויות
 שוטרים
 חיילים

 תיירות חוץ
 מבקרים באירועים

 מבקרים ללא תשלום
 אחר

 2018נתוני מבקרים 
 2018סה"כ מבקרים לשנת 



 

 

 מבוגרים
 ילדים

 מערכת החינוך

 גמלאים
 סטודנטים

 מבקרים עם מוגבלויות
 שוטרים
 חיילים

 תיירות חוץ
 מבקרים באירועים

 מבקרים ללא תשלום
 אחר
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 באתר פעילותביקור ועלויות ל -לב ד' ש 
 (מחיר ביקור רגיל )מבקר בודד

 ילד
 גמלאי

 סטודנט
 (תלמיד )קבוצה

 מבקר רגיל בקבוצה

 1נוסף 
 2נוסף 

 ות שימוש בכיתת פעילותעל
 עלות שימוש באולם
 תוספת עלות שחקן
 פעילות מיוחדת א
 פעילות מיוחדת ב
 פעילות מיוחדת ג

 

Section 6 of 7 

 נתונים פיזיים של האתר -שלב ה' 
 האם האתר מצוי במבנה היסטורי

 מוכרז כאתר שימור

 גודל המבנה
 גודל החלקה

 שנת הקמת האתר כאתר ביקור

 ?לאנשים עם מוגבלות פיזית האם האתר מונגש

 :נא לפרט לגבי ההנגשה הפיזית באתר

 ?באיזו מידה האתר מונגש קוגניטיבית



 

 

 האם קיים ארכיון באתר

 ניהול אוסף / תיק מוצגים

 סרט אתר

 תצוגת קבע
 תצוגות מתחלפות

 האם יש חדר הקרנה עם חיבור אינטרנט
 מספר חדרי פעילות קטנים

 מספר חדרי פעילות גדולים

 אולמות מספר

 רחבה מקורה

 רחבה לא מקורה
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 מידע הנוגע לאופן פעילות האתר -שלב ה'  
 מידע הנוגע לאופן פעילות האתר

 ימי פעילות האתר
 שעות פעילות האתר

 תיאום מראש

 הערה לימים ולשעות

 מקסימום גודל קבוצה מודרכת

 מקסימום קבוצות ביום

 זמן הדרכה סטנדרטי

 שפות הדרכה

 ורים מחוץ לאתרסי

 סדנאות

 ?האם לאתר יש פעילות בנושא שימור
 ?האם נושא השימור עולה במהלך הסיור

 ?האם האתר מפעיל מתנדבים

 ?כמה מתנדבים פעילים באתר
 הערות נוספות

 

 

 


