
AR-VR
בלמידה

?ומתי ההבטחה תתממש, על מה הבאזז



...בוקר אחד



ARבא לעזרה!



?על מה נדבר היום

סדר במושגים

?איך זה עובד

חברות מובילות

?איך לומדים עם זה

?מתי המהפיכה תגיע

!ממציאים ביחד



?מי אני
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?VRמה זה 



וירטואלית

תלת מימדית

"אימרסיבית"

מבודדת



רכיבים



?ARמה זה 



"מציאות רבודה"

מעלרובד וירטואלי 
העולם האמיתי
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Based
Outlining / 
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?MRמה זה 



שילוב

אובייקט וירטואלי
העולם האמיתיבתוך

אינטראקציה חופשית



M i c r o s o f t  H o l o l e n s M a g i c  l e a p



??איך לומדים עם זה



VRולמידה



הסימולציה המושלמת



ללא מגבלות
מצבים מסוכנים  פיזיקה, מקום, זמן

או בלתי אפשריים

למידה התנסותית  
וחווייתית



 NYPDדוגמאות
VR to train for active shootings and real-life scenarios

https://www.youtube.com/watch?v=VZyhQZSTIGQ

https://www.youtube.com/watch?v=VZyhQZSTIGQ


Siemensדוגמאות
VR factory training

https://www.youtube.com/watch?v=vxdR8QUS8Lc

https://www.youtube.com/watch?v=vxdR8QUS8Lc


דוגמאות

:ם"פרויקט ליחידות יהל-קומפדיה
הדמיית מנהרות חמאס

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4958861,00.html

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4958861,00.html


דוגמאות
סיור וירטואלי מתחת למים

https://www.oculus.com/experiences/go/1249878741704255/

https://www.oculus.com/experiences/go/1249878741704255/


דוגמאות

ביקור וירטואלי בבית אנה פרנק

https://www.youtube.com/watch?v=MzQcvwGh5M4
https://www.oculus.com/experiences/go/1596151970428159/?locale=en_US

https://www.youtube.com/watch?v=MzQcvwGh5M4
https://www.oculus.com/experiences/go/1596151970428159/?locale=en_US


VRבגיוס

אבחון והערכת מועמדים

https://hello.actiview.io/exec-search-innovation
https://www.youtube.com/watch?v=oIxT-c8cZu0

https://hello.actiview.io/exec-search-innovation
https://www.youtube.com/watch?v=oIxT-c8cZu0


VRבטיפול

https://www.xr.health/

https://www.xr.health/


ARולמידה



AR-ערך מוסף בלמידה

המחשה ועניין
מידע 

בקונטקסט

OJTה 
המושלם



אובייקט אמיתי  
אצלי בסלון

תמונה סטטית
קמה לחיים

המחשה ועניין# 1



דוגמאות
-קומפדיה

ך"היסטוריה וארכיאולוגיה של עולם התנ

https://www.youtube.com/watch?v=xCROs1bBaw0

https://www.youtube.com/watch?v=xCROs1bBaw0


דוגמאות

https://bookful.app/

https://bookful.app/


מידע נוסף
על מה שאני רואה

Onboarding 

מידע בקונטקסט# 2

העבר קם לחיים



דוגמאות
מוזיאון מגדל דוד

https://www.ynet.co.il/digital/technology/article/SkygA2VfI

https://www.ynet.co.il/digital/technology/article/SkygA2VfI


AR 70-20-10

3 #Perfect OJT



עזרה מרחוק הוראות תפעולפתרון תקלות



דוגמאות

https://www.fieldbit.net/

https://www.fieldbit.net/


דוגמאות

https://techsee.me/

https://techsee.me/


דוגמאות

https://augmedics.com/

https://augmedics.com/


ARבמשחק

https://joinbeam.com/ https://playobie.com/

Eye Click

https://joinbeam.com/
https://playobie.com/


MRולמידה



שינוי תפיסה אמיתי



דוגמאות

https://www.youtube.com/watch?v=glqzAyfSJOQ

-ח שיבא"בי
להכשרה מהירה בתקופת הקורונהHolonesב שימוש

https://www.youtube.com/watch?v=glqzAyfSJOQ


מחכים למהפיכה



כל הענקים בפנים



AR-VR הגדול הבאהדבר
...2015מאז 

https://techcrunch.com/2015/04/06/augmented-and-virtual-reality-to-hit-150-billion-by-2020/

https://techcrunch.com/2015/04/06/augmented-and-virtual-reality-to-hit-150-billion-by-2020/


!עוד לא אבדה תקוותנו

https://www.pwc.com/seeingisbelieving

https://www.pwc.com/seeingisbelieving


איכות-תוכן 

כמות-תוכן 

עלויות

מיכשור



מחכים למשיח

חוויית משתמש  
טובה יותר

סיבה להחליף  
את הסמארטפון

Ecosystem 



!חושבים, רגע



הציעו פתרונות
לתרחיש הבא

:חינוך
לימוד אנגלית

AR/MR VR



:חינוך
לימוד אנגלית

AR/MR VR

משחק מציאת מילים באנגלית  
במרחב

אפליקציית תרגום שלטים 
ושמות אובייקטים בזמן אמת

סימולציית שיחה בבר לונדוני

קווסט בלשי עם חידות באנגלית



הציעו פתרונות
לתרחיש הבא

AR/MR VR

:הכשרה לתפקיד
פארמדיק



AR/MR VR

אונבורדינג משחקי בתחנה

תמיכה מרחוק  אפליקציית 
באירועי אמת ראשונים

סדר פעולות  סימולציית 
באירוע רב נפגעים

המחשת ניתוחים מורכבים  
בשטח

:הכשרה לתפקיד
פארמדיק



לסיכום



בשורה התחתונה

רק מתעכב , העתיד כבר פה
בפקקים

אדיר  יש פוטנציאל 
והמחשהOJT, לסימולציות

בערך המוסף  להתמקד 
בגימיקולא 



*The Future is Looking Up!

יצחק פיצחדזה©
אור דניאלעם " רעב לידע"מתוך ראיון בפודקאסט , LLSמנכל חברת 

https://anchor.fm/or-daniel/episodes/31-evdtou

https://anchor.fm/or-daniel/episodes/31-evdtou


לקריאה נוספת

https://tinyurl.com/dtuwrtuv

https://tinyurl.com/dtuwrtuv


!תודה רבה

E-mail
Elad.brandes@outlook.com

LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/eladbrandes/

mailto:Elad.brandes@outlook.com
https://www.linkedin.com/in/eladbrandes/

