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  התכנית תיאור 
כז מרנו יטכנולוגי בדרום. הפארק ה-למען קידום החינוך המדעיהוקם בבאר שבע פארק קרסו למדע 

ם מדעיים מגווני וחושף את המבקרים לתחומים שער לעולם המדעהמהווה חווייתי -חינוכי

 מפעילו ותחרויות כנסים, מדעיות פעילויות יוזם. הפארק מיצגים אינטראקטיביים באמצעות

עודד רכישת ידע, מיומנויות לעורר עניין, ל . מטרתו היאהמדעיבחינוך ההישגים  לשיפור כניותת

 שכבות הגיל.בקרב כל  ורים בתחומי המדע והטכנולוגיהוכיש

 מטרת המחקר 
וכן חווים השירותים הניתנים בפארק לספק להנהלת הפארק מידע מעצב על האופן שבו נצרכים ונ

 קצר. מידת השגת המטרות בטווח את לבחון באופן ראשוני 

 מתודולוגיה 
לאו שאלון בו נשאלו על החוויה שחוו ימבקרים בגילאים שונים מ 92לאחר ביקורם בפארק המדע, 

מדריכים למלא שאלון  21-ור, על שביעות רצונם ממנו ועל תרומתו להם. בנוסף, נתבקשו כבביק

נערכו ראיונות  על עמדותיהם ותחושתם לגבי עבודתם בפארק ותהליכי ההדרכה. כמו כןאינטרנטי 

 מבקרים. עומק עם מפעילי הפארק ועם קבוצת 

 ממצאים עיקריים

   המבקרים שבעי רצון מהביקור ולדעתם רוב המייצגים והתערוכות מניתוח השאלונים עולה כי

 בקרים דיווחו על שביעות רצון מהמיצגיםממה 70%-מעניינים ואף מלהיבים. למעלה מ

 מתהליכי ההדרכה. ו

  תכנים מדעיים וכן לגבי מדיווחי המבקרים עולה כי הביקור תרם במידה רבה לעידוד סקרנות

מהמבקרים הסכימו  במידה רבה  40%. כך למשל, בתחומי המדע והטכנולוגיה הרחבת הידעל

 .אליהם נחשפולרצות להעמיק את ידיעותיהם בתחומים  גרם להםורבה מאוד שהביקור 

 (N=92מת הביקור בפארק לפי תפיסות המבקרים )רות

  
   במידה רבה ורבה מאודמו  עם ההיגדים : שיעור המבקרים שהסכיהערה



  
 

  תועלתה והפקת החוויה למקסום מאוד חיונית בפארק המבקרים הדרכתמהמחקר עולה כי 

 39%רק ומהמבקרים סברו כי יש להגביר את נוכחות המדריכים בתערוכות  63% .מהמיצגים

 סברו שניתן להבין ולתפעל מיצג ללא תמיכה של מדריכים. 

  מביניםגים בהתאם לתכנון יצרו כי המבקרים מצליחים לתפעל את המרוב המדריכים סב( ,

 עם המבקרים של האינטראקציה יחד עם זאת, נראה כי . קוראים הוראות, יודעים להפעיל(

 . וטעיה ניסוי ומבוססת" חופשי סגנון"ב לעתים היא המיצגים

 ( קשו32%עיקר הקשיים שהועלו על ידי מדריכים ומבקרים ) רים בהיבטים טכניים ולוגיסטיים

חוסר במייצגים  ישכי )כמו מייצגים שלא עובדים ומחסור במקומות ישיבה ובצל(. חלקם טענו 

 . המתאימים לילדים צעירים

 מסקנות והמלצות
מדיווחי המבקרים עולה כי הביקור בפארק נתפס על ידם כמהנה וחוויתי. מעבר לכך, ניכר כי 

ובכך משיג את  ,, שינוי עמדות והגברת סקרנות לגבי מדעיםרכישת ידעהביקור בפארק תורם ל

מטרותיו בטווח הקצר. מומלץ לפעול לשיפור הבעיות הטכניות והלוגיסטיות אשר פוגעות בחוויית 

 הביקור. 


