
 

 

 -לא להגשה -קובץ מסייע 

 2020-2021בקשה לשימור ושדרוג אתרי המורשת   

 בקישור הבא:  – המילוי אלקטרוני בלבדשימו לב! 

https://bit.ly/3knPr70 

 

 לנוחיותכם, להלן רשימת השאלות לצורך ההכנה המקדימה:

 

 2020-2021   המורשת אתרי ושדרוג לשימור בקשה

 :השאלון מילוי לאופן הערה

 לפני הנתונים בדיקת על להקפיד יש כן על ,לאחור לחזור ניתן לא בשאלון שלב כל מילוי לאחר

 .הבא לשלב המעבר

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

 .הבא לשלב המעבר לפני

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

 .להתייחס עלינו מהגרסאות ולאיזו ,אחת מפעם יותר נשלח שהשאלון קצר במייל

 

 המבקש האתר אודות יםפרט -' א שלב

 האתר קוד

 שם האתר

 האתר ת.מנהל של משפחה ושם פרטי שם

 האתר ל.תמנה של נייד טלפון מספר

 האתר ל.תמנה של לקטרוניא דואר

 האתר כתובת

 האתר טלפון

 באתר פקס מספר

https://bit.ly/3knPr70


 

 

 באתר ראשי אלקטרוני דואר

 2018  בשנת האתר פעילות של כספי היקף

 2019  בשנת האתר פעילות של כספי היקף

 לא/כן :באתר ממשלתית תמיכה יש האם

 האתר של הכספי ההיקף כל מסך הממשלתית התמיכה שיעור

 הבקשה מגיש רטיפ –ב'  שלב

 הבקשה ש.תמגי של משפחה ושם פרטי שם

 הבקשה ש.תמגי של נייד טלפון מספר

 הבקשה ש.תמגי של אלקטרוני דואר

 הבקשה רטיפ –ג'  שלב

 הפרויקט עיקרי תיאור

 הפרויקט עבור מבוקש סכום

 ר? כן/לאהאת מקורותקשה )מצ'ינג( מלב משלים סכום קיים האם

 ינג'המצ סכום גובה

 פרויקטם )מצ'ינג( להנוספי המימון מקורות מהם

 באתר מבקרים תונינ –ד'  שלב

  2018 מבקרים נתוני

 2018  לשנת מבקרים כ"סה

 מבוגרים

 ילדים

 החינוך מערכת

 גמלאים

 סטודנטים

 מוגבלויות בעלי מבקרים



 

 

 שוטרים

 חיילים

 חוץ תיירות

 באירועים מבקרים

 תשלום ללא מבקרים

 אחר

  2019 מבקרים נתוני

 2019  לשנת מבקרים כ"סה

 מבוגרים

 ילדים

 החינוך מערכת

 גמלאים

 סטודנטים

 מוגבלויות בעלי מבקרים

 שוטרים

 חיילים

 חוץ תיירות

 באירועים מבקרים

 תשלום ללא מבקרים

 אחר

 באתר ופעילות לביקור לויותע –ה'  שלב

 (בודד בקרל )מרגי ביקור מחיר

 לילד מחיר

 לגמלאי מחיר



 

 

 לסטודנט מחיר

 (קבוצהד )לתלמי מחיר

 בקבוצה רגיל למבקר מחיר

 1 נוסף

 2 נוסף

 פעילות בכיתת שימוש עלות

 באולם שימוש עלות

 שחקן עלות תוספת

 א מיוחדת פעילות

 ב מיוחדת פעילות

 ג מיוחדת פעילות

 האתר של פיזיים תוניםנ –ו'  שלב

 ? כן/לאהיסטורי במבנה מצוי האתר האם

 ? כן/לאשימור כאתר מוכרז האתר האם

 המבנה גודל מה

 החלקה גודל מה

 ביקור כאתר האתר הקמת שנת

 : כן/לאפיזית מוגבלות עם לאנשים מונגש האתר האם

 באתר הפיזית ההנגשה אודות פירוט

 : כן/לאקוגניטיבית מוגבלות עם לאנשים מונגש האתר האם

 באתר הקוגניטיבית ההנגשה אודות פירוט

 ? כן/לאבאתר ארכיון קיים האם

 ? כן/לאיםמוצג תיק /מנוהל האוסף האם

 ? כן/לאלאתר סרט יש האם



 

 

 ? כן/לאבאתר קבע תצוגת יש האם

 ? כן/לאבאתר מתחלפות תצוגות יש האם

 ? כן/לאלאינטרנט חיבור עם הקרנה חדר יש האם

 קטנים פעילות חדרי מספר

 גדולים פעילות חדרי מספר

 אולמות מספר

 לא/מקורה לא רחבה ,כן/מקורה רחבה ,כן? באתר רחבה יש האם

 האתר פעילות לאופן הנוגע ידעמ –' ז שלב

 האתר פעילות ימי

 האתר פעילות שעות

 ? כן/לאמראש בתיאום

 ולשעות לימים הערה

 מודרכת קבוצה גודל מקסימום

 ביום קבוצות מקסימום

 סטנדרטי הדרכה זמן

 הדרכה שפות

 ? כן/לאלאתר מחוץ סיורים נערכים האם

 ? כן/לאסדנאות נערכות האם

 ? כן/לאשימור בנושא פעילות יש לאתר האם

 ? כן/לאהסיור במהלך עולה השימור נושא האם

 ? כן/לאמתנדבים מפעיל האתר האם

 באתר פעילים מתנדבים כמה

 נוספות הערות

 


