
מובילת האירוע: ד"ר מילי פרי 
בלוקצ'יין מצויינות  מרכז  יו"ר 

5  במות בעולמות תוכן שונים פעלו במקביל בהצגה, באינטראקציה ובשיח עם הקהל עם מיטב המומחים

הדור השלישי של האינטרנט כבר כאן, WEB 3.0 המבוסס על טכנולוגיות בלוקצ'יין, משתמש במטבעות 
דיגיטליים, בטוקנים ובאפשרות של כסף מתוכנת כמו CBDC ,NFT וכלים אחרים מזמן שימוש במציאות 

מדומה ורבודה ומסמן אופקים מסעירים שיעצבו את הכלכלה הגלובלית כמו גם את חיינו

 Building the future פאנל חינוך וחברה בהנחיית יהלי אדמתי, חוקרת עתידים ויועצת אסטרטגית, אדמתי מחקרים ויעוץ
עסק בשאלות:

מהן ההזדמנויות שהמטוורס מזמן לנו בעולם הלמידה? האם יש יתרונות ללמידה בסביבת מטוורס ?איך מטאוורס יכול לקדם 
למידה? האם מטאוורס יכול לקדם ערך בחינוך?

לצד ההזדמנויות הרבות במטאוורס לצרכי חינוך ולמידה - מהם האתגרים, המורכבויות ומצבי הסיכון שיש לשים לב אליהם? 
מי אחראי במטאוורס לשמירה על היבטים של אתיקה, מוגנות ומניעת אלימות?  - בייחוד כשמדובר בילדים ונוער. מה מקומם 
של כל אחד מהשחקנים - הפלטפורמות הטכנולוגיות, הרגולטור והחברה האזרחית בקביעת כללי התנהלות במטאוורס? מה 
היתרון שלכם על פני חברה מקצועית ייעודית אחרת שמעבירה תוכן בvr , איך DIGITAL TWIN מהווה ייתרון על פני למידה 
וסימולציה בעולם האמיתי? איך סביבות וירטואליות יכולות לחסוך לנו משאבים? איזה יכולות של AI אפשר לשלב בעולמות 

וירטואלים על מנת לייעל תהליכים או להפיק מידע מורכב?

דר' עמיר  יו"ר מרכז מצויינות טכנלוגית חדשניות בלמידה, הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל,  שי גרשון,  משתתפים: 
גפן, חוקר טכנולוגיות למידה, בינה מלאכותית ומטאוורס. מנהל מעבדה באגף מו"פ במשרד החינוך, אורי שפירא, מנכ"ל, 

VR2GO ,שי אילוז, סטודנט לרפואה, צבי טובול-לביא, דוקטורנט EurekaWorld

ד"ר עמיר גפן הציג שלצד ההזדמנויות הרבות במטאוורס ללמידה, לקשרים חברתיים לבידור ולהנאה מרחב חדש זה מציב 
- האם יש לכך את אותה  ופוגע באווטאר אחר  בפנינו גם סוגיות ואתגרים מורכבים. לדוגמא מהו דינו של אווטאר התוקף 
המשמעות כמו לפגיעה במרחב הפיזי? בשנים הקרובות סביבות האינטרנט 3.0 והמטאוורס צפויים להגיע לשימוש נרחב. 
את ההכנה החברתית והחינוכית לעידן המטאוורס עלינו להתחיל כבר עתה. על החוקרים ואנשי החינוך לחקור, להתנסות 
ולהכיר את הסביבה החדשה – כיצד היא פועלת ומהם המאפיינים שלה בדגש על המשמעויות בתחומי האקלים החברתי, 
המוגנות והלמידה החברתית-רגשית )SEL(. מכאן עלינו לנתח את ההזדמנויות והאתגרים שסביבה זו מזמנת לחברה בכלל 
ולעולם החינוך בפרט ולהפיק המלצות לגיבוש מדיניות ותוכניות שיסייעו לשימוש מיטבי בסביבה החדשה ולצמצום מצבי 
הסיכון והפגיעה. התנסות וחקר של עולמות המציאות המדומה והמטאוורס מתקיימת כבר כיום במסגרת פעילות הלשכה 
נוספים. נתקדם אל עולם המטאוורס באופן מושכל, איטי  לטכנולוגיות המידע, במערך המו"פ במשרד החינוך ובמקומות 

וביקורתי. 

"Cracking the Metaverse"
פאנל הבילדרים של המטברס בהנחיית עדן קדם, CRE8TM CMO עסק במהו בעיניכם המטאוורס? האם הוא כבר כאן? איזה 

סוג של disruption המטאוורס לדעתכם מביא איתו? ובפרט אילו בעיות הוא פותר ואילו תעשיות הוא מייתר?
אירגונים רבים עדיין לא "נכנסו" למטאוורס. האם הם עושים טעות? מהן הטכנולוגיות העיקריות שמניעות את המטאוורס, 
והאם ליזמים חדשים כדאי לפעול בנושא המטאוורס או דווקא להתמקד באופן נקודתי יותר באחת מהטכנולוגיות שמניעות 

אותו, ואיזו? איך אתם מאפיינים חוויית לקוח בעולמות מטאוורסיים?
האם תהליך האיפיון דומה לדעתכם לתהליכי איפיון של WEB2 או לא ולמה? האם לקוחות מביעים חשש בנוגע לשימושיות 

של העולמות ואיך מוצג המוצר ללקוחות את המוצר הזה האם כהוצאה או כהשקעה ?

משתתפים: דולי אורהלב לפיד, CRE8TM CEO&FOUNDER  עידו דויטש, Founder at MetaBuilders  נועם לויאן רויטל 
כהן, אפרת שיגול, מנהלת מוצר,   Tech19 אריאל מג'ר, Etoro  רועי קיט, Founder, Dreams &magic VR, קרן חבקין. 

 Founder, AIME

השקעות  אנליסט  הסגל,  רון  בהנחיית  זה.  בעולם  והמכשלות  הפוטנציאל  האפשרויות,  על  מרחיב  מבוזרת  כלכלה  פאנל 
NFT&Web3, Etoro. ווב3 זה עוד שם לרשת מבוזרת אשר בבסיסה האידיאל הוא שלא יהיה גורם מרכזי המגביל ושולט על 

המידע, התוכן והכסף שלנו.

 ,)defi( אולם, חוץ מההיבט האידיאולוגי, אנו צריכים מערכת תמריצים שתאפשר את ההיתכנות של שירותים פיננסיים מבוזרים
אפליקציות מבוזרות )dapps( וארגונים מבוזרים )dao(  העומדים בבסיס הכלכלה המבוזרת ותהיה הבסיס לאינטראקציות 

בין קהילות, יוצרים, משקיעים, סוחרים ועסקים. 
מה זה APR LiquidityוLiquidity pools? מהם NFT royalties? איך עושים מונטיזציה של התוכן שלנו ? ואיך NFT שיבש 

את עולמות הקריאטיב והגיימינג? רון הסגל מאיטורו יוביל שולחן של מובילים התעשייה שישרטטו את העתיד.

משתתפים: עו"ד שמואל גולדפדן, מייסד, DLT LAW  אורי ארדמן, יזם ומשקיע בתחום הקריפט ו, Liquidots עדי אדרי, 
Head of Web3, Algorand ,שמיר עוזרי CSO, Kryptomon ,עמית פלד  COO, MintLife

כלים טכנולוגיים ותשתית המטברס כבר פותרת בעיות בעולם האמיתי, מאריכה חיים ותורמת לאיכות החיים של כל אחד 
Mission Possible אחר הצהרים, מרכז המצוינות בריאות דיגיטלית המשיך לאירוע על עולם עם טובי המומחים  מאיתנו. 

.AR, VR, AI, Metaverse בעולם הבריאות בנושאי

דורון יצחקי, יו"ר משותף מרכז מצוינות בריאות דיגיטלית, הלשכה לטכנולוגיית המידע, פתח והציג מבט העל על תחום ה 
AR וה VR בעולם הבריאות הדיגיטלית.

רביד סגל, CTO, מסר, המרכז הארצי לסימולציה רפואית , המרכז הרפואי שיבא תל השומר הציג את הטכנולוגיות החדשות 
.MR -להכשרה עם מערכות של מיקרוסופט בעולם ה

מאיה ארליך, פסיכולוגית שיקומית מומחית ומנהלת את XR HUB, מסר, המרכז הארצי לסימולציה רפואית, המרכז הרפואי 
שיבא תל השומר, יחד עם יובל סנדרוביץ', מנהלת פרויקטים XR HUB, מסר, המרכז הרפואי שיבא תל השומר הציגו עולם 

.VR -השטח והשיקום ב

.VR הציגו את הפלטפורמה שפיתחו להכשרת צוותים רפואיים באמצעות Minerva XR טל קרויטורו ועידו פרץ מייסדים של חברת

פרופ' מוטי נייגר, מייסד, OtheReality הדגיש את חשיבות ההכשרה לאמפטיה לצוותי הרפואה והציג את השימוש במערכת 
.VR להכשרת צוותים רפואיים לאימון רגשי וכישורי תקשורת - מבוססי

יגאל אביב, מנהל חווית לקוח, פייזר ישראל הציג את היישומים של חווית אימרסיבות בתעשיית התרופות.

ד"ר רפאל ברכאן, סגן נשיא חדשנות ובריאות דיגיטלית, HIT, והדגיש את הצורך לפתח כלים לאבחון והתערבות בהערכה 
גריאטרית וקוגניטיבית והציג פיתוחים חדשים באמצעות שימוש ב VR להערכה גריאטרית וקוגניטיבית.

אירוע על עולם הסתיים בדיון פתוח ושאלות בהנחיית אתי אליאסי ודורון יצחקי

בהובלת ד"ר אלון הסגל וגילי צוקרמן

הזדמנות נדירה התפתחה בוועידה הטכנולוגית השנתית, כאשר מנהלים של מספר קרנות הון סיכון המתמחות בהשקעות 
ראשונות   seed להשקעות  נכון  פורטפוליו  בבניית  ודנו  יחד  ישבו   ,web 3 ה  החדש  הדיגיטלי  במרחב  סטארטאפ  בחברות 
במרחב כה חדש וייחודי. אחדות דעים היתה בצורך להשקיע בחבורת יזמים המבינה לא רק ביזמות, אלא בצרכים המיוחדים 
של סביבה חדשה זו, כמו יצירת אקוסיסטם, קהילות מוצקות, מוניויטיזציה של הפעילות כדרייב לכניסה, כמו גם גיימיפיקשן 
של התהליך. שימוש במטבעות קריפטוגרפיים, כולל טכנולוגיה מוצקה של  רובד ראשון בבלוקצ'יין. לאחר מכן, הציגו יזמי 

הסטארטאפים את מרכולתם.

כחלק מהצגת קרנות הון הסיכון הוצגו 2 סטאראפים שבהם החברות משקיעות שנחשבים למתקדמים מסוגם. 
הראשונה חברת ג'ייני לאבס שמפתחת מנועי AI  לייצור תוכן תלת מיימדי והשניה חברת zoog,שעוסקת בתקשורת וגיימינג 
בין דורי, כלומר סבא וסבתא יכולים לייצר משחקים ולהיות במעורבות אחרת מול  בני המשפחה השונים כחלק ממעורבות 

של דורות במשפחה.

קהל הועידה התרשם רבות מהחומרים שהוצגו, היה מעניין מקצועי ומוביל.

עולם חינוך וחברה
בהנחיית יהלי אדמתי

עולם בילדרז
בהנחיית עידו דויטש ועדן קדם

Defi-כלכלת יוצרים, גיימינג ו
בהנחיית רון הסגל

בריאות וצרכנות
בהנחיית אתי אליאסי ודורון יצחקי

Road show של סטרטאפים מובילים
בהובלת ד"ר אלון הסגל וגילי צוקרמן


