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יתנבה .המודמ תואיצמב יתייווח עסמל יתאצי
תונתשהל דמוע ונייחב והשמש

קלח .שא תחת םיעוצפב יתלפיטו אלכ יתבל יתסנכנ ,םלועה יבחרב יתלייט םינורחאה תועובשב
ןיאש ריהבמ המודמ תואיצמב ונרופשכ .הבשחמ תוררועמ ויה תורחא .תומיענ אל ויה תויווחהמ
רסמתהל אלש השק ,השיא ומכ שיגרהל רבגל ךכ םימרוג םירקוחשכו ,ליגר ונרופב םעט רתוי
הילשאל

ונרופב תופצל אלא הרירב יל היהת אלש דימ יתנבה ,המודמ תואיצמ לע בותכל ינממ ושקיבשכ

לטנ תא םימירמ ךיא קר איה הלאשה .היהיש ,אלימ .םירורחש ןיא ,םיענ אל ,םיענ .תאזה היגולונכטב

תדסקב שמתשהל בייח ינא ,תוניצרב הלאה תיבה ירועיש תא תחקל הצור ינא םאש יתיליג .היארה

השקש איה היעבה .סולוקוא תרבח לש 2 טסווק ,םויכ רתויב תרבודמהו השדחה המודמה תואיצמה

רבכ ול שיש והשיממ הבוט שקבל םיבייח .שוקיבה תא קיבדמ אל עציהה יכ ,עגרכ די הילע םישל דואמ

.םיענ ךכ לכ אל — םירבדה עבטמ — הזו ,וזכ הדסק

:)האירק תויוקל ילעבלו םירוויעל תיזכרמה הירפסה ינפלואב טלקוה( הבתכל וניזאה

יתשגרה ,ילארשיה )VR( המודמה תואיצמה םלועב תויומד המכ לצא תוריהזב ןיינעתהל יתיסינשכ

לואשל ךובנ היה יכ םדרטסמא תובוחרב םלש הליל לגרב ךרתשהל ץלאנש ןושיק םירפא ומכ תצק

דחא אוה .יילע ינורהא רותרא לש וימחר ורמכנ ףוסבל .םימודאה תונולחה עבור אצמנ הפיא והשימ

יתבו םילוח יתבל רתיה ןיב ,ןכות יתוריש ןתמבו םיקחשמב תקסועש ,VR2GO תרבח לש םילעבה

ירחא הנושארל הרביד איה ,הפוריאב התודלי ףונל הקומע היצנמד םע השישק ונרזחהשכ"( תובא

טירפתב תאצמנ אל םיאנותיעל ונרופ יתוריש תקפסא .)"VR–ה לש ירותסמה חוכה הז — םייתנש

.הטס'גה תא תושעל םיכסה אוה לבא ,ולש יקסעה

2 טסווק תדסק יל שיגה ,הפסה לע יתוא בישוה ,תובוחרב ולש עונצה הטמל יתוא ןימזה ינורהא

.הטמל יתלכתסהו םייניעה לע הדסקה תא יתבכרה .תויטרקסידב דייפתהו םינוכנה םירמוחב ןיעטהש

הצרי אל םלועל ,המודמ תואיצמב ונרופ האריש ימ — יתעדי דימ .לבוס אל ריינה םש יתיארש המ תא

.ךסמ לע ותוא תוארל דוע

היה לוכי הז הדימ התואב לבא ,ירסומ־יתלבו דורי ירחסמ ונרופ היה הז .ןיינעה אל ןבומכ אוה ןכותה

רבכ רבד םוש הזה םוידמבו ,רסמה אל ,םוידמה אוה רקיעה .יטסינימפו ינגרוא ,יליע ונרופ םג תויהל

תא ךביבס תוארלו ,הטמלו הלעמל ,הלאמשו הנימי לכתסהל רשפא רשאכ .רבדה ותוא הארנ אל

ירחא .יתוהמ ןפואב הנוש היווחה לכ ,)טרפא אלש בטומ הזל רבעמ( הלש דקומה התאש תושחרתהה

הדסקה תא יתדרוה ,ינשהמ ליעפמו ליעגמ ,ירגלוו רתוי דחא לכ ,םינוטרס המכ ןיב רצק טוטלש
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תקולמ הצרש תלוגנרת ומכ ,וילעב ילב םג לועפל ךישמהש ,רישכמהמ ולע תועוטק תוחינג .םייניעהמ

קיטסלפ םיפוטע םיפי'צו םיכסמ לש םרג 503 ,ט'גדאג םתס ומכ הארנ אוה ידצל הפסה לע .שאר

.תונתשהל דמוע םלועה בורקבש התיה ילש השוחתה לבא .רפרפא

לובסל וטנ הכ דע ויהש המודמה תואיצמה תודסק .הזה םיוסמהו שדחה םגדה אוה ,רתיה ןיב ,רופיסה

תכיישה סולוקוא לש 1 טסווק הדסקה .םינונח םירמייג לש םתלחנ רקיעב ורתונ ןכלו ,תויעב ינימ לכמ

,2020 יהלשב רכמיהל הלחהש ,2 טסווק הנממ רתויו ,2019–ב םלועה ריוואל האציש ,קובסייפל

תא תוררחשמ ןהיתש .םינומהל המודמ תואיצמ ,תומייקמ םגו ,תוחיטבמש תונושארה תויהל תויושע

שארה לע םישל טושפ רשפאש ,תויאמצע תודסק ןה :םינשה לכ ותוא ולבריסש םילבכהמ VR–ה םלוע

רתוי הלק 2 טסווקה .רחא רבד לכל וא ןופטראמסל ,למשחל ,בשחמל רבחל ךירצש ילב ,ףועלו

וחילצהש םילארשי .רלוד 299 — 25%–ב הלוז איה רקיעבו ,רפושמ הלש דוביעה חוכ ,התמדוקמ

.ינוניב יטובור קבא באוש לש ריחמ ,לכה ךסב לקש 1,200 ומליש ןוזמאמ התוא ןימזהל

תוריהזב עובקל רשפא לבא ,תקולחמב יונש אשונ איה VR–ה יקסעל הנורוקה תפגמ לש התמורת

תמועל םיקחש תועיקרמ ,הפגמה לש המוציעב קושל האציש ,2 טסווק לש תוריכמה .הקיזמ אל איהש

,גרברקוצ קראמ ,קובסייפ ל"כנמ רמא רבעש שדוחב .םינוילימ המכל רבכ ועיגהו םדוקה םגדה

ינותנ יפל ."הנושארה תימירטסניימה המודמה תואיצמה תדסק תויהל הנוכנה ךרדב" אצמנ רישכמהש

הנשב שומישב היילע לע םיחוודמ )םיגוסה לכמ( תודסקה ילעב םיאקירמאהמ 71% ,"הטסיטטס"

.םינפה לע המודמ תואיצמ תדסק םישל רשפאש לזמ ,םינפה לע תואיצמה רשאכ .תאזה

.אבש תמועלכ םלעייש תובהלתה לש לג דוע הזש וא ,הנפמה תדוקנל ונעגה תמאב םא איה הלאשה

ןבל־רוחש תונומת דמצ תואצרהב גיצהל אוה תונדיתעו תונשדח יחמומ לע םיבוהאה םיקיטשה דחא

תומותר תורכרכ לש רידא קקפ הארנ ,1900–מ ,הנושארה הנומתב .קרוי וינב תישימחה הרדשה לש

לש קקוש ליחנ הארנ ,1913–מ ,הרדשה לש היינשה הנומתב .תחא תענוממ תינוכמו ,םיסוסל

תוגצמ הפוצ לש תחסומה וחומ תפילק תא תולקב רדוח רסמה .תדדוב הרכרכ ןהיניבו ,תוינוכמ

תוריהמ וזיאב םכל וראת ,20–ה האמב ךכ לכ רהמ התנתשה תואיצמה םא :עצוממה טניופ־רוואפה

.21–ה האמב הנתשמ איה

תודסקש ןוויכש םינעוטה שי .ךשמתמ פולפכ המודמה תואיצמה לש הירוטסיהה תא שרפל רשפא ןכל

ושעי ןהש הביס ןיא ,םירטסניימל ורדח שממ אל ןה הכ דעו ,הנש 40–כ רבכ חטשב תואצמנ הלאכ

תיבב המודמ תואיצמב חותיפהו רקחמה זכרמ להנמ ,ואדנל לאינד ר"ד בשוח ךכ .וישכע אקווד תאז

תואיצמב ושארל לעמ דע לובט ואדנל .ימוחתניבה זכרמב הצרמו ,INSEAD םיקסע להנימל רפסה

,וירבדל .הילאמ תנבומ תויהלמ הקוחר םוחתה יבגל ולש תויטפקסה ןכלו ,הידמ רקוחו ןמאכ המודמ

ןושארה טושה ןרקוה 1885–ב" .טיהלל זוירוקמ דואמ רהמ תכפוה איה ,תכשומ תמאב היגולונכטשכ

םינש עבש ךות" .רמוא אוה ,"םלואהמ חורבל םישנאל הדגאה יפל םרגש הז ,זירפב תבכרה םוליצ לש

ילוא חקל ןופטראמסל .הרואפתו םיטאק םע תוקד 18 ,ריימול םיחאה לש ןושארה טרסה רצונ רבכ

ירדס תא תונשל ולש לאיצנטופהו ולש יותיפה תלוכי ,ולש תויביטקרטאה לבא ,סופתל םינש שולש

."הלחתההמ םירורב ויה הרבחה

ןתועצמאב רפסל ךרדה האצמנ אל דועש םושמ תודסקל םייתניב שידא רוביצה בור ,ואדנל ירבדל
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תמושת תא ךושמל רשפאמש דואמ רישע ריבחת שי עונלוקל .עונלוק תועצמאב רשפאש יפכ ,רופיס

,םלש םלוע הפוצה ינפב הגיצמ הדסקה ."טוש גנילוורט"ו "פא־זולק" ומכ םילימ םע ,הפוצה לש ובל

תא טנגמל רשפא־יא דוע לכ .הצור התאש ןאל דיב ותוא תחקל השק ,ןכל .דקמתהל המב רחוב אוהו

היגולונכטהש םירמואש שי" .הדסקל ותוא טנגמל היהי רשפא־יא ,הדסק תועצמאב םדאה לש בלה

םירחאו אוה דיתעב ילוא ;הזב תקסוע ולש תונמאה .רמוא אוה ,"ןכותה תא הזה הרקמב המידקה

וא םילבכ רדעיה ,היצולוזר תפסותב תווקת תולתל המ ןיא ,םייתניב ,ויניעב לבא .הדיחל ןורתפ ואצמי

.רתוי תוקזח תוירטב

שאר ,ןמדירפ ןורוד 'פורפ רמוא ,"הכפהמה תליחתב ונא" .תרחא תובשוח םוחתב תורחא תויומד

תא שממל יוכיס היה אל תודסקלש בשוח ןמדירפ .ימוחתניבב תמדקתמ תואיצמ רקחל הדבעמה

יניעבו ,ויניעב .שמתשמה תייווח תניחבמ תולבסנ־יתלב ויה ןה דוע לכ ןהב םולגש רידאה לאיצנטופה

,תוניצרב וילע רבדל רשפאש ןושארה רצומה איה 2 טסווקה ,המודמה תואיצמה םלועב םירחא םיבר

קמעב תולודגה היגולונכטה תורבח .םיררחסמו םיריהמ תויהל םיכלוה םוחתב םייונישה התעמו

תלדה תא החתפ קובסייפ .)AR( הדוברו המודמ תואיצמ ירצומ חותיפב םידראילימ תועיקשמ ןוקיליסה

.הלחתהה קר וז לבא ,ןלוכל

רשפא ךיא םינחובש ,המודמ תואיצמ ירקחמב קוניז םג שי היגולונכטה תוחתפתה םע דבב דב

,רשפא תודסקה תועצמאב .הכ דע שובכל חילצה אל עדמהש תוגספ שובכל ידכ תודסקב שמתשהל

.יניטסלפ ומכ שיגרהל ידוהילו השיא ומכ שיגרהל רבגל ,רוחש ומכ שיגרהל ןבלל םורגל ,לשמל

,תויתועמשמ ןה הלאכ םיעצמאב גישהל רשפאש תורומתהש םידמלמ תונורחאה םינשהמ םירקחמ

.רהמ ךכ לכ תוגגופתמ אלו

עיזהו םיחמומ םע חחוש ,ילארשיה VR–ה םלוע ילועשמב ץראה ףסומ טטוש םינורחאה תועובשב

תויווח רבע ,הבאכ ועורזש דע םימודמ םירודכב טבח אוה רתיה ןיב .םינוש םיגוסמ תודסק ךותב

קלח .םלועה יבחרב לייטו םוהת ףס לע ךלה ,אלכ תיבב רייס ,תיאופר הרשכה רבע ,דמל ,היזה תויומד

םא .הבשחמ תוררועמ ויה תורחא ;תומיענ אל וא תוילאיווירט ויה תוללוחמ תודסקהש תויווחהמ

ךתוא האיבמ הדסקב תיאופר הרשכה ,ליגר ונרופב םעט רתוי ןיאש שוחל ךל םרוג הדסק־ונרופ

םרוג הדסק םע בשחמ קחשמו ,תושדח תויונמוימ תשיכרל תירקיע ךרד תויהל הכירצ וזש הנקסמל

תא ףורטל דמוע לודג והשמש הנקסמהמ קומחל השק ,שפוטמ תואריהל ךסמו תדלקמ םע קחשמל

.המודמ תואיצמ קר וא ,תואיצמה וז םא איה הלאשה .ונייח לש םיפלקה

ריוואב תפחרמ סוכ

Extended( תבחרומ תואיצמ :תפתושמ תרתוכ שי ,הדוברו המודמ תואיצמ ,תויגולונכטה יתשל

Reality — XR(, הדובר תואיצמ יפקשמ .תוקוחר םידוד תונב וא תובורק תויחא ןה םא חוכיו שי ךא

ירחסמה ןויסינה .םיטקייבוא וא עדימ היבג לע םיפיסומ אלא ,תישממה תואיצמהמ םימלעתמ אל

,םייפקשמה גוז .הצמשל םיעודיה סאלג לגוגה םע ,לגוג לש היה הדובר תואיצמב ןושארה לודגה

,ךכ רחא הנש הקד הממד לוקב םלענ אוה .ונמז תא הארנכ םידקה ,לודג שערב 2014–ב קשוהש

גוס תא ראתמש ,Glasshole חנומה תאו םיבזכואמ םישמתשמ יפלא־תואמ המכ וירחא ריתומ

,לגוג זא הציפהש ימצע רומוהב רישע ןוטרסב .סאלג לגוג יביכרמ תווהל םילולעש יתרבחה דרטמה
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תא לירטמ אוהש ךות ,םהילא רבדמו ויפקשמ תא ששממ םילילד םיפיז םע יגליווירפו ןבנבל רבג הארנ

ןימה יניעב ךלש תויביטקרטאה תא םימיצעמ אל סאלגה" .הנתשמל וינכש תא ואידיווב םלצמו ותביבס

)"General douchebaggery"( תיללכה תויקומשה ינפמ הריהזמו ןוטרסב תיניירקה תנייצמ ,"ינשה

.םהילעבב ררועל םילולע םייפקשמהש

שיבל בושחמ לש הרוצ איה םגש ,המודמה תואיצמה ירוחאמ םינש המכ תרגפמ הדוברה תואיצמה

ודעונ VR–ה תודסק ,AR–ה יפקשמל דוגינב לבא .םילילצ ךינזואל עימשמו תונרקה ךיניע לומ ןירקמש

ןיעמ הלא .תויביטנרטלא תודבועב ןתוא ףילחהלו ,יתימאה םלועה לש םייחה תודבוע תא ךינפב םוטאל

לומ ,םינפב .רודחל ינוציחה רואהמ םיענומש ןוקיליס ילוש םע ,שארה לע םיבכרומש םילודג םייפקשמ

בחרמב התא ןכיה םיהזמ םינשייח .תיפילחה תואיצמה תא ךל םיגיצמש םיכסמ ינש םיאצמנ ,ךיניע

םלועה תא הארת ,הנפת ובש ןוויכ לכבש ךכ ,המיאתמ הנומת תרצוי הדסקהו ,לכתסמ התא ןאלו

תא ליעפהל ךל םירשפאמש םיטלש םג ללכ ךרדב םיפסונ המודמ תואיצמ תודסקל .ךרובע רפתנש

.ילאוטריווה בחרמה ךותב ךידי

לבא .הכ דע תודסקה בור ויהש יפכ ,בשחמל לבכב תרבוחמ הדסקה םא הברה הווש אל הז לכ

לכות ,קיפסמ לודג ילאוטריו םלוע ןרובע רוצית םא .תולובג ןיא טסווקה ומכ תויטוחלא תודסקל

,רמגית ןהלש הללוסה וא קוצמ לופית ,ריקב עקתיתש דע ,םירטמוליק לע םירטמוליק וכותב בבותסהל

התאש ישממה ללחה תא םיליחתמש ינפל ךל הגיצמ טסווקה ,תונוסא עונמל ידכ .םדוק הרקיש המ

ןמסל ךילע .המודמה תואיצמה תדסקב וב םיפוצש ,תואיצמה לש יח רודיש םצעב הז .וב אצמנ

.תויומיענ־יא ךממ ענמת תכרעמהש ידכ ,ךתושרל דמועש חטשה תולובג תא םיטלשה תועצמאב

לככ לבא ,םינש ינפל רבכ בר ללש תאצומכ המודמה תואיצמה תודסק לע הקניז הימדקאה

.רתוי םיניינעמו םיקימעמ ,םיצופנל םיכפוה םירקחמה ,הלוזו השיגנ תישענו תחתפתמ היגולונכטהש

םיאיצומ ויהו ורוי ףלא 50 התלעש VR תכרעמב ונשמתשה ,2010–ב ץייוושב ילש טרוטקוד־טסופב"

רקחל הדנוג זכרממ ןומולס יעור ר"ד רפסמ ,"שדוקה ןוראמ הרותה רפס תא ומכ הספוקהמ התוא

שמתשמ ןומולס ."רלוד 300–ב רתוי הבוט הדסק תונקל רשפא םויה" ,ןליא־רב תטיסרבינואב חומה

.הליחתמ היזההו תרמגנ תואיצמה ןכיה םיניחבמ ונחנא דציכ רוקחל ידכ המודמ תואיצמ ירישכמב

תואיצמב טולשל ךירצ ינא ילש עדמב יכ אלא" ,רמוא אוה ,"פייהה ללגב אל המודמה תואיצמל יתעגה"

."תויהל םילוכי אלש םירבד הב רוצילו זוחא האמב

Science תעה בתכב םיטירב םירקוח ומסריפש ,ימוגה די יוסינ איה וירקחמ לש אצומה תודוקנמ תחא

,רוחש דבב קדבנה לש ועורז תא םיסכמ ,המודמ תואיצמ לש תינומדק הסרג ,הזה יוסינב .2004–ב

הנבל די ףכ םיחינמ הספוקה גג לע .ןייסנה לש ודצמ החותפש הנטק הספוקל םיסינכמ דיה ףכ תאו

הרומא ולש תיתימאה דיה ףכש הפיא ךרעב תאצמנ תאזה דיה ,קדבנה לש ותייאר תיווזמ .ימוגמ

לוחכמב ףטלמ ןייסנהשכ ,הגרדמ הלוע עותעתה תמר לבא .תעתעתמ היווח רצוי ומצעלשכ הזו תויהל

ליגרתה המכ דע םיהדמ הז .ימוגה די לש עבצאה התוא תא ןמז ותואבו ,ךיתועבצאמ תחא תא

ורקדיש ךכ לע הבשחמהו ,ךלש דיה איה ימוגה דיש ךל המדנ ,הזה עגרב :ךילע דבוע הזה יביטימירפה

וליפא ,ףולב הזש בטיה ןיבמ ךחומב םיוסמ קלחש יפ לע ףא ,דואמ הדיחפמ איה ,לשמל ,ןיכסב התוא

.םכחותמ ףולב אל
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סמנ "המודמ"הש ,היווחב לובט הכ התא רשאכ — "Immersion" איה המודמ תואיצמב חתפמה תלימ

הליעפמ איה יכ" ,ןומולס לאוש "?תיביסרמיא ךכ לכ המודמה תואיצמה המל" .תראשנ "תואיצמה" קרו

לוחכמ םיאורשכ ."םלועב הרוקש המ ןיבל ךלש תויזחתה ןיב רשקמש ,חומב ןונגנמ ותוא תא קוידב

הז — טילחמו רושיקה תא השוע חומה ,עבצא התואב ףוטיל םישיגרמו ,המודמה עבצאה תא ףטלמ

,ןכבו ,איה ימוגה דיש אוה ןיינעה .ףטחנ ,ינא אלל ינא ןיב הנחבהב ןמזה לכ קוסעש יחומה ןונגנמה .ינא

המודמ תואיצמ תוכרעמב םישמתשמשכ .םילבגומ התיא תושעל רשפאש םייוסינה ןכלו ,ימוגמ די

םיסנמ ,לשמל ,ןומולס לש ותדבעמב תעכ םיצרש םייוסינה דחאב .לובגה םה םימשה ,רתוי תומדקתמ

עגר ותוא דע הווח התאש ,תבשחוממ המודמ עבצאו ,ךעבצא תא זיזמ התא רשאכ הרוק המ קודבל

חומש הנורחאב ואצמ ויתימעו ןומולס .לק רוחיאב לבא םיאתמה ןוויכל תצק הזז ,ךלש עבצאה רותב

תא ההזי אוה ,ךכל רבעמ .הבוגתב היינשה תישימח דע לש רוחיא "קילחהל" ןכומ אירב םדא לש

.רחא והשימ לש עבצאכ עבצאה

םהיתועבצא לש הבוגתה ןמזב םיבוכיעל תוחפ הברה םישיגר הינרפוזיכס ילוחש אצמ ןומולס

.ימצעה תולובג תא תרערעמ הזוכיספה היפלש ,הירואיתה םע דחא הנקב הלועש אצממ ,תומודמה

םישנא ןיבל םניב ןיחבהל רשפא ,דבלב הזה ןוירטירקה ךמס לע ויפלש רקחמ םסרפי אוה בורקב

תואיצמ תודסקב שמתשהל ןתינ םא קודבל איה תעכ ולש הרטמה .90% לש קויד תמרב םיאירב

.םלצא "תואיצמה תסיפת רירש" תא ,יתגרדה ןפואב ,קזחל ידכ המודמ

.ףוגה תועונתל הרושק הניאש ,ונל תינוציחה תואיצמה תסיפת תא םג תודסק תועצמאב רקוח ןומולס

ילוא' ,ךמצעל רמוא תייהש הארנכ" ,ריבסמ אוה ,"דרדרו תצק ךל הארנ היה לכה םואתפש ךל ראת"

הליחתמ תאזה סוכה תא האור תייה םא לבא .'הנתשה הפ הרואתב והשמ' וא ,'הפק ידמ רתוי יתיתש

יל רמוא תייה" ,וניניב ןחלושה לע תאצמנש תיכוכז סוכ טאל םירמו רמוא אוה ,"ריוואב ףחרל םואתפ

סוכ .לבקל ןכומ התא — דרדרו .רטאיכיספ וא גולוריונ תוארל הצור ינא ,אבישל יתוא ץיפקת ,יעור אוב'

."ללכב לבקל ןכומ אל — ריוואב הפעש

ןפואב םלעתמו ,ינוכסח אוה גהנתהל רומא םלועה ובש ןפואה תא גציימש יחומה לדומה ,ןומולס ירבדל

ןורדסמה רבעל ודי תא הווחמ אוה ,"ןינת ןאכ לחוז היה לשמל םא" .יופצהמ תולק תוגירחמ עדומ אל

תייהש ינפל ,קיטסלפמ ןינת וא ,הניש קש האור תייה .ותוא תוהזל ברסמ היה ךלש חומה" ,ונירוחאמש

."יתימא ןינתכ האור התאש המ תא שרפמ

.הלאה םיטופישה תא השוע חומה דציכ רוקחל ידכ ונימב דיחי ילכ איה המודמה תואיצמה תדסק

םע ,םיידי בחרו המודמ יבנידנקס ןולסל םתוא סינכמו ,םיקדבנ לש םשאר לע הדסק שבוח ןומולס

יתשב םייק רדחה .םיילאוטריו םילוחכ םירפרפ תקקוש ,הקירומ האשדמל םינופש םימוצע ךסמ תונולח

תצק םש םידבוע הקיזיפה יקוח ,לשמל .תמיוסמ ךרדב הליגר־יתלב תרחאה ,הליגר תחא :תואסרג

ילש תילאוטריווה דיה תועצמאב םירהל יתשקבתה ,רדחל יתסנכוהשכ .הפצמ התאש הממ תרחא

לולסמב ףועל לחה רודכה םיוסמ בלשב .סרח לטרגא לע ותוא ךילשהלו םש חנומ היהש לובסייב רודכ

לע הדובעה ךלהמב הנושארל אל ,הנושמ השוחתב יורש יתייה .ריבסהמ טאל רתוי תצק לבא ,ליגר

הנשה ,וירבדל .ןומולס רמוא ,"ןהל םיביגמ חומהו ףוגה דציכ םיאורו ,תויזה םירצוי ונא" .תאזה הבתכה

רקחמה לבא ,תימדקה חומה תנואב ידוחיי "תואיצמ זכרמ" לש ומויקל ול שיש טוחה הצק הבעתה

.ומוציעב ןיידע
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סינכהל תרשפאמ הדסקה .היגולוכיספה אוה דואמ וב תושרדנ VR–ה תודסקש ףסונ ירקחמ הדש

ארקנ הז .ךוראהו רצקה חווטב םהילע עיפשי הז דציכ ןוחבל ידכ ,תומיוסמ תויומד לש ןהילענל םיקדבנ

ירבדל .תונורחאה םינשב דואמ חתפתמש םוחת הזו ,המודמ תואיצמב )Embodiment( ףוג םוליג

םירקחמ ,םלועב ליבומה המודמה תואיצמה רקוח הארנכ ,הנולצרב תטיסרבינואמ רטיילס למ 'פורפ

ףוגב תוקד המכ הדבעמב םיבבותסמ םינבל םישנאשכ"ש וארה םימעפ המכ רבכ ורזחושו ךרעש

םירוחש יבגל םהל שיש תועדומ־יתלבה תומודקה תועדה ,תודחוימ תויחנה םהל תתל ילב ,רוחש

השיא לש התומדל םיסנכומש ,םיכמ םירבג לע תיבויח העפשה וארה םירחא םייוסינ ."הבוטל תונתשמ

שי תאזה הטישל .דרפס ,הינולטקב םימילא םירבגב םילופיטה תרגשל רבכ סנכנ הזכ לופיט .הכומ

דמלת ,תוטסאר םע םדא לש ותומדל ךתוא םיסינכמ רשאכש ררבתמ :תופסונ תוישעמ תוכלשה

.יביטינגוק ןחבמב רתוי םיחילצמ םישנא ןייטשנייא לש ותומדבו ,רתוי רהמ ףפותל

תדסקב ,םיחטשב םוסחמב ימוימוי ךוכיח לש הנצס םיקדבנל הגצוה ,לארשיב ךרענש ,רחא רקחמב

.הרהה ותשאו דיתעל בא ,יניטסלפ גוזמ תודועת םישקבמ םילייח וארנ הנצסב .המודמ תואיצמ

םילייחהו ,ולש ימינפה ןרוטקמה סיכ רבעל די חלוש רבגה רשאכ ,החותמ תויהל תכפוה היצאוטיסה

תא ךרעש ,תירבעה הטיסרבינואהמ ןוסח יסוי ר"ד .ןווכמב חותפ רתונ ףוסה .םהיבור תא םיפלוש

וניגפה םה ,יניטסלפה גוזה לש ותייאר תיווזמ היצאוטיסב ופצ םיקדבנה רשאכש רמוא ,רקחמה

.ךכ רחא הנש יצח ךרענש בקעמ יוסינב םגו ירוקמה יוסינב םג ,ויפלכ רתוי הבר היתפמא

ילאוטריווה רומחה

תואיצמה לש הלודגה החטבהה תובורק םיתעל .לבלבמ םשור רצונ םויכ תומייקש תודסקב םיסנתמשכ

קחרמה תא ןווכל ,שארל םיאתהל ךירצ הדסקה תא .תיתימאה תואיצמה יעלס לע תקסרתמ המודמה

הלילקה ,2 טסווקה תדסק וליפא .םייפקשמ המינפ קוחדל םג םיכירצ םיפקשוממהו ,םיכסמה ןיב

ןאכ ןובלעה .םינפה לע קולב רמולכ ,"Uncomfortable Facebrick" בילעמה יוניכל התכז רבכ ,תיסחי

.קובסייפ םאה תרבח יפלכ םגו רצומה יפלכ םג הציקע םג ללוכ אוה יכ ,לופכ

םיעבוק םיבר םירקחמש יל וריבסה ,ימוחתניבה זכרמב המודמה תואיצמה תדבעמב יתרקיבשכ

רתוי תכשמתמו הקזח ,המודמ תואיצמב תושחרתמש ,תוידומיל וא תוישגר תויווח לש העפשההש

רבל םיקסע להנימל םיטנדוטסה תא וסינכה דציכ יל וארה םה ,רתיה ןיב .תורחא תוטישב רשאמ

יתבשי דחא עגרב :הרזומ התיה השוחתה .המודמ תואיצמ תודסק תועצמאב ביבא לתב "לאירפמיא"ה

בבוסמ ,ילולפאה רבב יתייה אבה עגרב ;ונשגפנ ובש יטרדנטסה יאטיסרבינואה ללחב םירקוחה לומ

יינפב םינתמ רבה ילעב תא ינשה דצבו ,םיצנצנמ הקשמ יקובקב לש הרוש דחא דצב האורו ישאר תא

.ליגר ואידיו ןוטרס לע הברהב ףידע הזש יתענכתשה אל לבא ,םישרמ היה הז .םהיתורצ תא

,"'רבייס טיב' קחשל בייח ,המודמ תואיצמ יהמ תעדל הצורש ימ לכ .'רבייס טיב' קחשל בייח התא"

תואספוקב טובחל ךילע ובש יללח םלועל יתחנצ .הדסקה תא ישאר לע וביכריש שקיבו ,ןמדירפ רמא

דמצ םה ךלש קשנה ילכ .תיבצק הקיזומ עקרבשכ ,םיינלטק תוריקמ קמחתהלו ךרבעל תופעש

אל לבא ,דמחנ היה .םיבכוכה תמחלמ לש תוברחה תא םיריכזמש םודאו לוחכב םיקהוב םיסולאפ

.רתוי
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ירמגל ישממו לודג שרק יל ואיביש שקיבו ןמדירפ ךחיג ,"שרקה תא םיאיבמ ונחנא םישקה םירקמל"

המוקל הלוע ,תילעמב יתייה םואתפו ,הדסק יל וביכרה ,ייתולגרמל חנוה שרקה .ינשה רדחהמ

ץע תרוק תאצוי הנממש ,תספרמ יל התכיח הלעמל .יהשלכ תינדיתע ריעב הובג לדגמב הנורחאה

םוהתל לופיל אל לדתשמ ,יתימאה שרקה לע תוריהזב דועצל יתלחתה .ץראל םימש ןיב היולתש

טילחהש ינפל עגר ,2014–ב גרברקוצ קראמ רבע היווח התוא תאש יתיליג רתוי רחואמ .תילאוטריווה

התואב יילע לעפ הזש חוטב אל ינא .סולוקוא תא תונקלו רלוד דראילימ ינש ןחלושה לע םישל

םלוכש תטנפהמה תויביסרמיאה תא שוחל יתישקתה ןיידע לבא ,דיחפמ תצק היה הז .המצועה

.הילע םירבדמ

לש הסיטה רוטלומיס לש הביהרמה VR–ה תסרגב יתקחיש ,רחא םוקמב ,תרחא תונמדזהב

טפוסורקימ .המודמה תואיצמה תליהקב םילג התכיהו ןורחאה רבמצדב קושל האציש ,טפוסורקימ

רודכ לכ לש טרופמ ידממ־תלת לדומ ןייוול ימוליצו תיתוכאלמ היצנגילטניא תועצמאב רוציל החילצה

תוינש 12 ירחא לבא ,דואמ הפי היה הז .ימולש דעו גנאיגנויפמ ,קשחתמש ןאל סוטל רשפאו ,ץראה

.בשחמה תא סירקה ,ןיליקתו ןיבט טייב הגי'ג 127 לקושש ,קחשמה ךרעב

ןאוו וידוטסב הרק הז .רודכב םתס יתקחיששכ אקווד התיה שממ יילע לעפ הז הבש הנושארה םעפה

תואיצמהמ דואמ יתמשרתה ,לכה ינפל .הדוברהו המודמה תואיצמה םוחתב חותיפב קסועש ,הסמח

יכוותמש המ ,ביבא לת לש טקשה ןופצב םיתובע םיסוקיפ לש תורמצ תרוטע ,המימח הריד :וידוטסב

םתוא ,קנע יכסמ םע םילודג תונחלוש דיל םיבשוי חותיפה ישנא ."ןולח לכמ קורי ףונ" םינכמ ן"לדנה

לע םיביכרמ םה ."קייקנפ" םיוסמ זובב םינכמ המודמה תואיצמה םוחתבש םיחוטש בשחמ יכסמ

טאל־טאל םימקרנ קייקנפה לע םהלש תונכתה יצמאמ דציכ םיאור ,ןיגוריסל תודסקה תא םשאר

.המודמ תואיצמל

:Racket" ,הסמח ןאוו לש טיהלב קחשל יתלחתהו ,םיטָּלַׁשה ומשוה ידיב ,ישאר לע הבכרוה הדסקה

Nx", ויתוריקש ,לפאו קנע לוגע םלוא ןיעמל יתחנצוה .2 טסווק לש םירכמנה םיקחשמה 50–מ דחא

אוה זאו ,םישושמב עוגפל ידכ וב טובחל ךירצ יתייה ,יתארקל ףע שא לש רודכ .םישושמל םיקלוחמ

דמעש ,וידוטסה ילעבמ דחא ,ןנור ףסאו ,וקזחתה ילש תוכמה יתרפתשהש לככ .תוריהמב יילא רזח

יתייה רצק עגרל .קחשל ךישמהל לכואו טקשב יתוא בוזעיש יתיצר קר .דרטמל יתניחבמ ךפה ,ידצל

תויוליעפ לכ רשאמ ףיכ רתוי הברה היה הז .בואכל הליחתה ילש עורזה ,יתמשנתה .טלחומ ןפואב םש

תונקל תוניצרב יתלקש הנושארה םעפב .םייקמ אל םלועלו השעאש ימצעל חיטבמ ינאש טרופסה

.ילשמ הדסק

ינא" .ןנור רמוא ,"VR–ב הז תא תושעל ץמאמה תא הווש השוע ינאש המ םא — דימת איה הלאשה"

המרופטלפ םושב הזה קחשמה תא ןיימדל רשפא־יאש ךכמ עבונ ונלש החלצההמ לודג קלחש בשוח

ןומה שי המודמ תואיצמ יקחשמב .םייפג ונל שי .םייגולויב םירוצי ןיידע ונחנא ,תושעל המ ןיא .תרחא

התא ,יח התא ,)ב"ד — תדלקמה( הזה טישהמ ררחתשמ התא ףוס־ףוס .תיתייח טעמכ איהש תויזיפ

."ףתתשמ ולוכ ךלש ףוגה .זז

.הסמח ןאווב ומיגדהש םישבוחל הרשכהה תכרעמב ומכ ,ידומיל ילככ םג דואמ תויביטקפא תודסקה

ירמגל אל .הנושאר הרזע לש םיסרוקב שמשמש גוסהמ ,ימוגמ םדא תבוב התכיח ובש רדחל יתלבוה
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לש רצחב הבובה דצל יתערכ .הזעב ברק הדשב יתייה םואתפו הדסק יתבכרהש דע ,עטקה המ יתנבה

ןיכס המשוה ידיבו ,ענמנ יתלב רומח םואתפ עיפוה ידצל ,הדולח חפ תעיריב תרדוגמ ,בולע תיב

ךותחלו ןושלה תא ול ךושמל יתשקבתה ינאו ,םמדמ עוצפל ייניעל הכפה יתולגרמלש הבובה .םיחתנמ

לכב לבא ,ימוגה תבוב וזש יתעדי ,ןיכסה םע הבובב יתעגנשכ .תירוניצ םשל רידחהל ידכ ןורגה תא ול

.רבע לכל ץירפשהל לחה םדו דחוימב םיקיודמ אל ויה ילש םיכתחה .המלש התיה הילשאה תאז

.הדסקה תא דירוהל יתשקיב .תושידאב ןהנה ילאוטריווה רומחה

לש וידוטסב התיה תישגר הניחבמ יילע הלעפ יכהש וז והשכיא לבא ,תומישרמ ויה הלאה תויוסנתהה

.ישונא עגמו המודמ תואיצמ תדסק לש בוליש תועצמאב ףוג םוליגל תידוחיי הטיש רצי ואדנל .ואדנל

השיא תבשוי ילומ ,רוחש ללחב יתייה וישכע .ישאר לע הדסק חינהו ןחלושה דיל יתוא בישוה אוה

.)רימת יתור תיאמימוטנפהו תינקחשה וזש יתיליג רתוי רחואמ( תובוט םייניע םע ,הביבח ,תרגובמ

.ןטק דלי לש וידי תופכ ןהש יתנחבה םואתפו ,יידי תופכ רבעל לכתסהל תילגנאב ינממ השקיב איה

,ףופיתה תשוחת ןיב בולישה .ומצע ואדנל היה תואיצמב ףפותש ימ .ייתועבצא לע ףפותל הליחתה איה

.דליה אוה ינאש השוחת רצק עגרל רצי דליה ידי לע ףופיתה לש הארמה ןיבל ,יידיב ישממה עגמה

הנורוקה תכסמ ללגב ילש םייפקשמה לע ורבטצהש םידאה .ןקז לשו ,השיא לש םיידי יל ויה ךכ רחא

הב יתרכזנשכ רתוי הב יתשחש ,המצוע הב התיה תאז לכב לבא ,ןיטולחל הילשאב עוקשל יילע ושקה

אל תאז תא ,"םש" היהנשכ היהי קוידב המ .םש טעמכ וא ,םש ונחנאש הנקסמל יתעגה בוש .ךכ רחא

.יתעדי

םזילאינולוק ומכ הז

ןוזחה תא ןנור ראתמ ,"תילאוטריוול תיזיפה הביבסה ןיב אירב רתוי גוזימ תושעל אוה ןויערה"

ןוזחה םשגתה .םידבעל ונלוכ תא ךפוה ירה ןופלטה" .דיתעה לש XR–ה ירצומ יבגל ולש ימיטפואה

בלה תמושת תא סופתל איה ותרטמ לכש ,תיתוכאלמ היצנגילטניא רישכמ סיכב ךל שי ובש יפוטסידה

."םייחה תא ךל םיסנואש םיינטש םירישכמ םירצונ ךכ .ךלש

ונייחל הארנכ וסנכייש ,הדוברה תואיצמה יפקשמ אוה "רתוי אירבה גוזימה" תא תושעל רומאש ילכה

.North תידנקה הרבחה לש ,Focals יפקשמ ומכ ,הלאכ םירצומ המכ שי םויכ רבכ ,השעמל .בורקב

לע ןירקמש ןטק ןרקמ שי ימינפה הדצמ םהלש עורזה לע ךא ,םיליגר םייפקשמ ומכ טעמכ םיארנ םה

ויה רצומה לע תורוקיבה .תויצקילפא םע רבדלו תועדוה אורקל ,ריעב םתיא טוונל רשפא .השדעה יבג

ףסכה דשל רוביחה תוכזב ולרוגב הלעי המ תוארל רתונ תעכו ,תיאמצע התיה הרבחהשכ דוע תובוט

.ןורחאה ץיקב North תא התנקש ,לגוג לש עפושה

וא םיחתנמ — לשמל( ירחסמה קושה רובע ,םיתמהמ הלש סאלגה תא הריזחה לגוג ליבקמב

תודסק םע הלמעב הכרב התארש ירחא הלשמ XR ירצומ לע תדקוש הדצמ קובסייפ .)םיאנכט

,םיקייל תושעל םוקמבו ,המודמ תואיצמב םייקתת תידיתעה תיתרבחה תשרה ,הנוזחב .טסווקה

.תילאוטריו ריעב םירטוואכ ונלוכ שגפינ

לע םידבוע וניטרפוקב .לפא לש םייפקשמה אוה ול םיכחמ תמאב םלוכש רצומה לבא ,ןיינעמ יד הז לכ

,לשמל ,רבעש עובשב .חתפמ תושיכר לש ןתומדב םיזמר םיפטפטמ םעפ ידמו ,םינש המכ רבכ הז
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ידוס לעפמב ,תינווייאט הרבח םע ףותישב תוקד־רפוס תוגוצת לש חותיפ לע תדבוע לפאש םסרפתה

תינכותה ןכלו ,םימיוסמ חותיפ יישק שי לפאל ,רבעש שדוחהמ "גרבמולב"ב חוויד יפל .הנידמב אצמנש

ירמגל רורב .תולבגומ AR תולוכי קר הל שיש דואמ הרקי VR תדסק לכ םדוק קושל איצוהל איה הלש

ונייחב ועיפוי הלאש חינהל ריבסו ,םימישרמו םיקיקד AR יפקשמ איה הילא תנווכמ איהש הרטמהש

,VR רשאמ הצופנ רתוי וליפא היהת" AR–ה תייגולונכטש ענכושמ רטיילס .2024-2023 םינשה ביבס

."הזה קושב תיזכרמה תינקחשה תויהל היופצ לפא .ודריי םיריחמהו םינימז ויהי םירצומהש עגרב

היגולונכטה לע הטילש בוש לבקנ ,הדובר תואיצמ יפקשמ ויהי ונתיאמ דחא לכל רשאכש בשוח ןנור

לכה יכ ,סיכהמ ןופלטה תא איצוהל ןוצרב םחליהל ךירצ אל ובש םלוע ןיימדמ אוה .ונתוא הדבעישש

תועצמאב דילקהל טושפ רשפא — הפקה תיבב פוטפלה תא חותפל ךרוצ םג ןיא .םייפקשמב רבכ

אוה( הזשכ" .ךיניע לומ םירציימ םייפקשמהש ךסמב לכתסהלו ,ןחלושה לע עיפותש תילאוטריו תדלקמ

לבקל הצרנ ,הרקי הזש קפס ןיאו ,)םיינוימד םייפקשמ רבעל עיבצמ( הפל רובעי )ןופלטה לע עיבצמ

תכלל לוכי הז" .רמוא אוה ,"ותוא תרשנ ונחנאש םוקמב ,ונתוא תרשי הזה יונישהש ידכ הטילש רתוי

םירבח םע םיאצויו ,ךסמ לומ תבשל םיקיספמ םידלי ובש םלוע םג ןיימדל רשפא לבא .יפוטסיד ןוויכל

."בוחרב םיקרוא דוצל םהלש

תוחפ הברה וירבד לש הקיזומה לבא ,הנחתהמ האצי רבכ תאזה תבכרהש העדל ףתוש ןומולס

רבכעה ןכל" ,רמוא אוה ,"בוט רבד הז בושחמה םלועל ףוגה תא סינכהלש םיכסמ ינא" .תימיטפוא

ונחנא .תולקב וילע רתוונ אלו ,ונל הרדיס היצולובאהש םוידמ אוה ףוגה .חילצה עגמה ךסמ ןכל .חילצה

דואמ תויהל הלולע הדוברה תואיצמהש איה השקה היעבה לבא .םלועב ותועצמאב לועפל םיבהוא

,ךילע חבונש רלייווטור האור התא םואתפו ,ךלש AR–ה יפקשמ םע בוחרב התאש ךל ראת .תלבלבמ

םא עדת ךיא .סנכיהל ךל תתתואמש הפי הרוחב שי םש ,הכומסה םידגבה תונח רבעל ךתוא חירבמ

איה היזה ירה .יתייעב דואמ בצמ הז תירטאיכיספ הניחבמ ?תונחה לש תמוסרפ וזש וא ,יתימא הז

לבא .'םייפקשמה תא דירות זא ,בוט' ,רמול לכות .שפנ תלחמל וא תיגולוריונ העיגפל יזכרמ ןוירטירק

."הרוק אל הז בורל לבא .הז תא תושעל רשפא .'ןופלטה תא הבכת' ,םויה דיגתש ומכ הז

תדסק .המודמה תואיצמהמ תנכוסמ רתוי הברה הדוברה תואיצמהש םשורהמ ררחתשהל השק ןכל

עיגפ התא ,ךילע הדסקהשכ .םירדגומ םוקמבו ןמזב קר וב םישמתשמש רזיבא איה המודמ תואיצמ

המוד VR תדסק ,הזה ןבומב .בגא ךרדב הז תא השוע אל דחא ףאו ,הביבסהמ קתונמ ,ירמגל

תייצולובאב דעצ דוע ויהי AR–ה יפקשמ .םיצורשכ וב םישמתשמש לברוסמ רישכמ ,דיינ בשחמל

תילטיגידה הפאכה — פוה זאו ,דיה לע םכח ןועש ךכ רחא ,סיכב ןופלט םדוק :המשנה לע תוקלעתהה

.םינפה לע ךל השבלתה

ןהילא רבחתהל טסווקה תודסק ישכור תא תבייחמ ,לשמל ,קובסייפ .םינותנה תלאש הנשי ףסונב

.הזמ חומצל תולולעש תויטרפה תורפה לכ לע ,תצמשומה תיתרבחה תשרב םהלש ןובשחה תועצמאב

תומלצמ יעפוש םירישכמ ,AR יפקשמבו VR תודסקב שי עדימ לש בהז הרכמ הזיא ןיימדל קר רשפא

הדסקה ןיב רושיקה לע תשקעתמ קובסייפ ,ואדנל ירבדל .םלועב םתיא םיבבותסמ םישנאש םינשייחו

תיקנעה עדימה תגועב םיחתנ לע היגולונכטה תויקנע ןיב המחלמהש הניבמ איה יכ ,ישיאה ןובשחל

."שובכל םיצור םלוכש תשבי דוע וז" ,ואדנל רמוא ,"םזילאינולוק ומכ הז" .הלחה רבכ תאזה
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,םירקוח דועו רטיילס וחסינש ,XR–ה םוחת לש יתא טספינמ ןיעמ םסרפתה הנשמ תוחפ תצק ינפל

העווז ישיחרת לש הכורא הרושל םש וסחייתה םה .תופסונ תורבחו קובסייפ ,לגוג יגיצנ םע דחי

:וילע םותחל לק היה םלוכלש תורוקמהמ ילסרבינוא רסמב וחניקו יתרבחהו ישיאה םוחתב םייטרואית

.םיפי אל םירבד תושעל אל וחיטבה היגולונכטה תורבח ,רמולכ ."ךרבחל השעת לא ךילע אונשה תא"

ול ורשפאיש םיביצקת גישהל חילצמ אל אוהש ךכ לע ןנוק רטיילס ,ומע החישב .קיפסמ הזש חוטב אל

םהב ,ףסכ םינתונש םיפוגהש הארנ .תבחרומה תואיצמה לש םיידיתעה םיקזנה תא תוניצרב רוקחל

רבעמ רבכ תודסקהו םייפקשמה ,םינמיסה לכ יפל יכ ,לבח הז .ןיינעמ הזש וענכתשה אל ,תולשממה

תותשרה לש הרקמב .ונמלועמ יתועמשמ חתנ ושבכי ןהש הריבס תורשפא תוחפה לכל שיו ,הניפל

ריזחת ךל וישכעו ,חטשב תודבוע ועבק ,ונתוא ומידקה היגולונכטה תורבח ,םינופטראמסהו תויתרבחה

?ןמזב קחשמה יקוח תא עובקל חילצנ םעפה םאה .רוחאל לגלגה תא

Firefox https://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/.premium.HIGHLIGH...

10 of 10 2/21/21, 11:12 AM


