
 

 

 -לא להגשה -קובץ מסייע 

 2021אתרי המורשת ב לפרויקט הזנקבקשה 

 בקישור הבא:  – המילוי אלקטרוני בלבדשימו לב! 

https://did.li/ZnlTY 

 

 לנוחיותכם, להלן רשימת השאלות לצורך ההכנה המקדימה:

 

 2021אתרי המורשת ב לפרויקט הזנקבקשה 

 :השאלון מילוי לאופן רההע

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

 .הבא לשלב המעבר

 לפני הדפסה על הקפידוד. בנפר שלב כל סילהדפיכול  עותק לעצמו לשמור שמעוניין מין, כ כמו

 .הבא לשלב המעבר

 ם, ניתן למלא אותו שוב ולעדכן אותנו במיילשרצית כפי לא נשלח והשאלון פספסתם טעיתם או אם

 .להתייחס עלינו מהגרסאות ולאיזות, אח מפעם יותר נשלח שהשאלון

 

 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 אלקטרוני דואר

 האתר תובתכ

 האתר טלפון

 באתר פקס מספר

 באתר ראשי אלקטרוני דואר

https://did.li/ZnlTY


 

 

 2020  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

 אופני ההמסרה של הפרויקט

 ?חשיפת האתר ועל מספר המבקריםכיצד ישפיע הפרויקט המבוקש על לפי דעתכם, 

תחום עיסוקם ותרומתם לחברה  ומה ,מיהי הדמות או המאורע בהם עוסק הפרויקטציינו 

 הישראלית

 לאלו אתרי מורשת נוספים הפרויקט מחובר?

 הפרויקט עבור מבוקש סכום

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

 ינג'המצ סכום גובה

 טפרויקם )מצ'ינג( להנוספי המימון מקורות מהם

 באתר מבקרים תונינ –ד'  שלב

 20 20 מבקרים נתוני

 2020  לשנת מבקרים כ"סה

 מבוגרים

 ילדים

 החינוך מערכת



 

 

 גמלאים

 סטודנטים

 מוגבלויות בעלי מבקרים

 שוטרים

 חיילים

 נכנסת תיירות

 באירועים מבקרים

 תשלום ללא מבקרים

 אחר

 האתר אודות צוות ידעמ –' ה שלב

 כן/לא     ?האם יש מנהל.ת לאתר

 שם מנהל.ת האתר

 כן/לא     ?האם יש מזכיר.ה לאתר

 כן/לא     ?לאתר ת חינוך והדרכה.רכזהאם יש 

 שם רכז.ת החינוך וההדרכה

 כן/לא     ?לאתרת .משווקהאם יש 

 כן/לא     ?מתנדבים מפעיל האתר האם

 ?באתר פעילים מתנדבים כמה

 כן/לא     ?בנות ובני שירות לאומי מפעיל האתר האם

 ?באתר פעילים בנות ובני שירות לאומי כמה

 כן/לא     ?מדריכים קבועים בשכר מפעיל האתר האם

 ?באתר פעיליםמדריכים קבועים  כמה

 כן/לא     ?מדריכים פרילנסרים בשכר מפעיל האתר האם

 ?באתר פעיליםמדריכים פרילנסרים  כמה



 

 

 במידה ויש ,בעלי תפקידים נוספים באתר

 השפעת מגיפת הקורונה על האתר –' ו שלב

 טקסט קצר על השפעת הקורונה על פעילות אתר המורשת

 


