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פארק גורן ואגמון החולה הם שני אתרים המצויים בצפון הארץ. 
פארק גורן משתרע על פני 2,000 דונם בלב החורש בגליל המערבי 
מעל ערוץ נחל כזיב. הוא הוקם בשנת 1963 כפארק הראשון בישראל 
שכולל יער טבעי של אלון מצוי. בפארק נפרצו שבילי הליכה רבים, 
וכן הוקמו בו מספר חניונים. אגמון החולה, הנמצא בליבו של עמק 
החולה, הוקם בשנת 1992, והוא אחד מאתרי הצפרות החשובים 
בעולם. במרכז האגמון אגם שסביבו מקומות מחסה, וניתן לצפות 
מהם במגוון ציפורים. חלק מהן מגיעות למקום במהלך הנדידה 
בסתיו ובאביב, וחלק נשארות באגמון לאורך כל השנה. במסגרת 
שיתוף הפעולה של קק"ל עם חברת WishTrip הוחל בהרצת יישומון 
)אפליקציה( ניסיוני באתרים פארק גורן ואגמון החולה כדי לשדרג את 

חוויית הביקור בהם. 

 WishTrip מבקרים המגיעים לאתרים אלה יכולים להוריד את היישומון
ללא תשלום. היישומון מאפשר למבקר לנווט באתרים בעזרת מפה 
אינטראקטיבית. המבקר יכול לראות במפה את מיקומו, את זמן 
ההליכה המשוער לנקודות ציון חשובות, וכן מיקום של שירותים, חנות 

מטיילים וכן הלאה. 

היישומון מאפשר חוויית ביקור בטוחה יותר בתקופת הקורונה, כיוון 
שהמבקר יכול לראות בעזרתה את המרחק שלו ממבקרים אחרים 
ולקבל מידע על הגעה בדרכים חלופיות. הוא יכול לראות באיזו נקודה 
יש צפיפות, ולבחור אם לדלג עליה או להגיע אליה מאוחר יותר. כמו 
כן, היישומון מאפשר לקבל מידע והסברים על החי והצומח באזור 
ועל נקודות עניין היסטוריות. המטיילים מקבלים המלצות למסלולים 
בהתאמה אישית על פי הנושאים המעניינים אותם, והם יכולים ליצור 

קשר עם מטיילים אחרים בעזרת היישומון. 

אפשר לצלם תמונות במהלך השימוש ביישומון, ובסיום המסלול כל 
מבקר מקבל סרטון אישי הכולל את תמונות הסטילס שצילם וסרטון 
וידאו שנערך תוך שימוש בהן, ויכול לשתף את החוויה בכל רשת 
חברתית. היישומון משמש חלופה מקיימת למפות נייר ולעלוני מידע 

וכן לעמדות תחנת מידע המאוישות במדריכים.

בפסח 2021 שודרג היישומון. המשחק האינטראקטיבי "האיש 
שבקיר" הושק בפארק גורן, ואילו באגמון החולה הושק המשחק 
"הסיקסק והאגם". המשחקים מובילים את המטיילים מתחנה לתחנה 
בעזרת מענה נכון על שאלות אמריקאיות )העוסקות באתר(, ומיועדים 

להעשיר את הידע של המבקרים ואת החוויה שלהם באתרים. 

להורדת היישומון:
http://api.wishtrip.com/downloadapp

לכניסה לאתר של אגמון החולה:
https://www.wishtrip.com/site/100520000100207 

לכניסה לאתר של פארק גורן:
https://www.wishtrip.com/site/100520000100194



51

מבצר המונפור בפארק גורן
צילום: פנינה לבנון 

שקיעה באגמון החולה, 2021
צילום: יוני שפר

יישומון לניהול ולספירה של מבקרים בפארק גורן ובאגמון החולה




