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מנהלת ספריית מכללת תלפיות-רחל זיתון
.מרכזת פורום מנהלי ספריות במכללות



. מכללת תלפיות נערכת לתכנון וארגון מחדש של הספרייה

.האצת תהליכים בעקבות תקופת הקורונה •

על פי קריטריונים  -דילול נרחב של כתבי עת וספרים בדפוס •
.שייקבעו

.  תכנון עתידי ייקח בחשבון מרחבי למידה עדכניים וחדשניים•

.תכנון מחדש של המרחב עם ראייה עתידית•

דידקטי חדש לאחר  אפיון  –תוכנית הקמת  מרכז טכנולוגי •
)הטכנולוגיות יותאמו למטרות המרכז(צרכים 



ארבע ספריות המצויות בתהליך של שינויים פיזיים  
או טכנולוגיים/ו 



המרכז הוקם בתוך הספרייה  ,
לאחר דילול מסיבי של ספרים  

והוסב למרכז  ,וכתבי עת בדפוס
במטרה להוות  , מזמין ומאפשר

.בסיס לחדשנות טכנולוגית
עזרים טכנולוגיים למרכז  יירכשו

.  זה
  העזרים ישמשו למרכז שנלמדים

בו גם קורסים לתואר שני  
והוא כולל גם  , בחדשנות בחינוך 

.את מרכז חקר המוח

מכללת גליל מערבי
הקמת מרכז חדשנות  Innovation Center





".המרכז ההיברידי להוראה ולמידה"הפכה  את הספרייה לחלק ממערך , מכללת הרצוג
ומשתמשת במשחק ובמרחבי למידה  , הספרייה היא זרוע בתוך המערך הזה

.חוויה ופעולה, של מרחב שלם של למידה. כדי לקדם את התפיסה שלהחדשניים 
ופועלת בשיתוף  , בהדרכות סטודנטים בהתמצאות בספרייה"משחוק"משתמשת ב

. פעולה עם החוגים השונים
".משחוק"ניתנות באמצעות , גם ההדרכות בשימוש בספרייה





משחוק





מציאות רבודה

שימוש במציאות רבודה כדי לתמוך 
.  בהתמצאות הסטודנטים בספרייה

יפעילו סרטוני הסבר  QRסריקת קודי
בסרטונים יוסבר אילו  . ומציאות רבודה

מה , חומרים נמצאים בכל חדר קריאה
השיטה לפיה הם מסודרים ואיך אפשר להגיע  

.לחומר המבוקש
.יצירת הקשרים בין ספרים בנושא מסוים



רחב למידה וירטואלימ
מרחב למידה וירטואלי שמדמה חדר  

בספרייה באמצעות  
 .https://www.wonder.meסביבת

סטודנטיות וסטודנטים יוכלו להיכנס 
אל המרחב מרחוק וללמוד באופן  

.  עצמאי בקבוצות או לבד
צוות הספרייה יהיה זמין ברקע לשם  

.  מתן יעץ והדרכה
ללא מגבלת זמן 24/7המרחב זמין 

.  וללא צורך לתאם פגישה מראש
צוות הספרייה זמין בשעות פעילות  

.הספרייה

https://www.wonder.me/


VRפינת
ליצור בעצמם או להתנסות ם הקצאת פינה בספרייה שבה יוכלו סטודנטי

) .אנטומיה, ארכיטקטורה(שונות VRבאפליקציות
.ומיינדפולנסמדיטציה : ולשימוש גם לצורך רגיעה

https://huji-il.libguides.com/bermanvrכיום בשימוש בארץ בספרייה הרפואית הדסה

https://huji-il.libguides.com/bermanvr


:האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל
!טכנולוגיה וכיף, הספרייה כמרכז חדשנות-בבניין החדש

וידאו ארט-הצגת מידע וויזואלי בתנועה•

מדריכי משתמש אינטראקטיביים•

אביזרי  , מתקדמיםטאבלטים, שעונים חכמים, נישאים כמו משקפיים חכמיםמיחשובמוצרי •
.ורספונסיביקול שאליהם תהיה גישה מלאה למידע מקוון מותאם אישית 

מציאות מדומה  משקפי•

ניתן ללמד איך  " גופוקמון"באמצעות משחקים כמו , למשל. אוריינות מידע באמצעות משחק•
.טים ומשחקים'ולמשוך קהל שאוהב גאדג, מחפשים חומר על המדפים באופן משחקי





:תודה על המידע ושיתוף הפעולה

הספריהמנהלת –מחאמידסמירה

מנהלת הספריות -ציפי קלר 

מפתחת מערכות מידע –עמרמיאורלי 
הספריהמנהלת –ששון רזניקליאת 

מנהל  –שרצקינדב 
הספריה
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