
להדריך במוזאונים/לבקרכיצד

עצות ונקודות למחשבה, טיפים

ר ענת חן"ד
האוניברסיטה הפתוחה-דיפלומה  

ל"קורס מדריכי טיולים לחו



נתונים מעודכנים–על מבקרים ועל מוזאונים 

?ליד מוצג או תמונה במוזיאון( בממוצע)כמה זמן עומד מבקר •

?ליד איזה מוצגים מתעכבים יותר•

?מה אורך הכיתוב שמבקר מסוגל לקרוא בעמידה•

?מה גורם למבקר להאריך את זמן הצפייה•

?מהן ההדרכות היעילות ביותר ומתי הן מתקיימות•

?מה האמצעים שעושים מוזיאונים על מנת לשנות את הרגלי הצפייה•



נתונים-הרגלי ביקור וצפייה בתערוכות 

המשמעות היא הליכה איטית  . שניות15-30מבקר עומד מול יצירה בממוצע בין •
.  פוסקת עם עצירות קצרות הגורמת נזק וכאבים לגב ולרגלייםבילתי

למשל יצירות של אמנים . מבקרים מתעכבים יותר ליד מוצגים שהם מכירים•
.מפורסמים או חפצים שהם מכירים עוד טרם הביקור במוזיאון

הוכח שמדרכים קוליים מאריכים באופן משמעותי את הביקור במוזיאון ומעמיקים •
.את החוויה גם ליד מוצגים או תמונות שהמבקר לא הכיר קודם

שיח גלריה והדרכה היא האמצעי העיקרי של המוזיאון לגרום לקהל להעמיק את •
הדרכות שמתקיימות בערב זוכות . הביקור ולהתעניין גם בדברים חדשים

.להצלחות הגדולות ביותר

אדריכלות שדורשת  . של ביקור במוזיאוןלאוירההאדריכלות עוזרת לקהל להיכנס •
.האטה תכניס את המבקר למצב נפשי מתאים לביקור



משמעותיביקור –הפתרון 

חייבים לבחור  . לא להעמיס על המבקר". פחות זה יותר"–המוטו •
".  תפריט"מה

עבודות  למשל להתעכב מול . ישיבה מסוגים שוניםהכרות וניצול של מקומות •
מציבים עמדות ישיבה נוחות  מול עבודות וידאו או סרטים . וידאו או סרטים

.  כמו ספות

.  'וכולקפיטריה , לתצפית, הפסקות ואתנחתא בזמן הביקור כמו יציאה לחצר•

פחות יצירות בביקור  ". ביקור איטי"היום של מוזאונים היא לפתח המגמה •
בלובר למשל מבקשים מהמבקרים לבחור חדר . אבל יותר זמן ליד כל יצירה

כל המשתתפים מדווחים על חוויה  . דקות20אחד ולשהות בו לפחות 
.  על תגליות חדשות ועל חוויה שלא חשו אותה קודם, מפתיעה



?כיצד לייעל את הביקור במוזיאון

גדול של אמצעי המחשה מסוגים  יש מגוון –חושיות רב המוזיאון הוא סביבה •
.שונים וכדאי לנצל חלק גדול מהם עוד לפני הביקור

חשוב שהמדריך ישתמש במושגים מתחום  –הקניית מושגים ויישומם •
למשל לתת . האמנות אבל חשוב גם לתת למבקרים ליישם את המושגים

.  להם לצייר נקודת מגוז מול יצירה שקל להדגים בה פרספקטיבה

לקשר את המוצגים ואת היצירות לעולם הרלבנטי של –רלבנטיתחוויה •
.  האישיהמבקרים ובמיוחד לסיפור 

.  סדנה, שאילת שאלות, לעורר דיונים–פעיל ביקור קבוצתי •

,  חידות, משחקיםבאמצעות -חברתית ואינטרקציהדינמיקה קבוצתית •
.בדיחות


