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שלבי פיתוח והכנסת ציוד לספריה
Virtual Realityמציאות מדומה •

לימוד ורכישת ידע בשיטות מתקדמות•

Augmented Realityמציאות רבודה •
הוראה ולמידה, במוזיאוןמתאים לתצוגה כמו •

 Mixed Realityשילוב טכנולוגיות•
... סימולציה, אנטומיה, בכירורגיהכולל הולוגרמות ושימוש שלב מתקדם ויקר יותר•

Sandra Avila (2017) Implementing Augmented Reality in Academic Libraries,

Public Services Quarterly, 13:3, 190-199, DOI: 10.1080/15228959.2017.1338541

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15228959.2017.1338541


תכנון
מיקום ושטח•

גודל•

שקיפות•

אקוסטיקה•

חומרים לריצפה וקירות•

מצלמות אבטחה, תקשורת, חשמל•

מראה ועיצוב שמשקף את הטכנולוגיה  •

תקציב•
שיפוץ החדר•

ציוד•

ייסומון עם כרטיס אשראי–שינוי בשיטה רכש –חומר ספרייתי •



ציוד שיאפשר פיתוח מתמיד  
בתחום עם קצב שינויים מהיר 

שלב ראשון
אינצ65מסך •
(VRתומך ציוד )HP Omen–מחשב גיימינג •
Oculus Riftערכת •
Oculus Go(standalone)מסכות •
Oculus Quest(standalone)מסכת •

שלב המשך
•Hololens mixed reality
•Magic Leap mixed reality– אפשרות לפיתוח תוכן פנימי??



הדרכת צוות ופרסום לקהל

התקנה והדרכה, ספק מתאים לרכישה•

בספריהתפיסתי של תפקידים בעבודה שינוי •

הדרכת צוות והסתגלות•

אחראיות לשיבוץ ולהדרכת קהל•

הסטודנטים והכשרת סטודנטים כמדריכיםפרסום לקהל •

פרסום והדרכת סגל אקדמי ושילוב בתכניות לימדים•

שימוש במשאבים רפואיים ומדעיים•

(אתרים וטיולים)ידע להרחבת שימוש •

לימודיםרבות של בין שעות לפריקת לחץ שימוש •

wellfulness-מדיטציה ו–שימוש להרגעה •



appstoreביישומוןחומר ספרייתי 
3d4medicalדוגמא של חברת •

בקשה של סגל אקדמי לרכוש מוצר תלת מימד לאנטומיה•
מחיר אטרקטיבי–קשר עם החברה לגבי רכש לספריה •
אינצ בספריה75מחשב ומסך , שימוש בסמארטפון•
Microsoft Hololens2-המשך לכיוון משאב נוסף במותאם ל•

Magic Leapפיתוח בתוך אקדמיה כמו • במיאמיבחינוך והרואה –

https://www.microsoft.com/en-us/hololens/buy
https://www.magicleap.com/
https://www.umcoe.miami.edu/research-2/magicleap/
https://3d4medical.com/
https://3d4medical.com/apps/holohuman


התפתחויות בחומרה והתמאה

•Microsoft Hololens 2 2019השקה ברבעון ראשון

ירידה במחיר, קל יותר ונוח להרכבה, מתקדם מדגם ראשון•

•Oculus Quest–דגם מתקדם ללא צורך במחשב

•Standards–זמנית-אפשרות לשתף סוגים שונים של משקף בו

•AR– לדוגמא פיתוח אפליקציה שמאפשרתHololens + Magic Leap



2019סדנא בספריה ביום העיון של החינוך הרפואי 



http://www.vryou.co.ilקישורים

http://www.virtualrealty.co.il

https://www.virtualworld.co.il
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http://www.timesofisrael.com/happy-meals-to-get-happier-thanks-to-israeli-virtual-reality-tech
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