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ההורית? ההשגחה אינ|

 בתאונות הנהרגים הילדים במספר העלייהביטחוןרשת
 שחוזים הדעת והסחות ברכב נשכחים או

 לפיתוחן הביאו הדיגיטלי בעידן הורים
 ביטחון על להגן שנועדו אפליקציות שלל של

 בהסרת או מבורך במהלך מדובר האם ילדינו.
 עלינו להגן יכולה "הטכנולוגיה • אחריות?

 לא היא אבל עצמנו, של הטעויות מפני
 טובים אדם בני להיות לנו לגרום יכולה

בתחום גורמים אומרים יותר",
ויץ ספיר כרמית

 המוצמד חכם פתור
התינוק, של לבגד

 על להורים משדר
אפ באמצעות מצבו

 על ומתריע ליקציה
 כך הנייד: לטלפון ישירות סכנה מצבי
 חברת של monbaby המיזם פועל

 מוצרים שלל לבד: לא והוא טלפארמה.
 להגן לנו לסייע אמורים הטכנולוגי בשוק

ילדינו. בטיחות על
 את למצוא אפשר האלה המוצרים בין

ESET Parental Control, אפלי־ 
 שמציעה, חינמית הורים בקרת קציית

 הגבלת אפליקציות, סינון היתר, בין
 המכשיר איתור המשחקים, וזמן תקציב
 צמיד ובה מערכת - ברקיד ועוד: מרחוק

אסו למנוע שנועדו ואפליקציה, חכם
מתרי היא ופעוטות. ילדים בקרב נות
התרח על למים, ילדים כניסת על עה

 שיוגדר מרחק לפי מהילד ההורה קות
 ועוד; באפליקציה מראש ההורה בידי

TaHoma שמציעה סומפי חברת של 
 על שמירה ומאפשרת אבטחה מערכת
 כל על התראות וקבלת האישי הביטחון

 כפתור הפעלת לבית, מורשית לא כניסה
מרחוק. הגנה פעולות וביצוע מצוקה
את גם למצוא ניתן בשוק כן, כמו

 גית1ל1פסיכ כהן, אתי
 "ההורים חינוכית(בתמונה):

 מיילים למבול וזוכים קמים רק הצעירים
 את לארגן הצורך מתווסף לכך וטלפונים.

 אנו הזה הלחץ ומול הספר, לבית הילדים
 להשתמש לא למה עצמנו: את שואלים

חיינו?" על שיקלו בטכנולוגיות

 מערכות קוברה מקבוצת "הכפתור"
שמ סלולרית אפליקציה לרכב, מיגון

 ומאפשרת נהיגה בזמן הגנה עניקה
 24/7 הסלולרי דרך הרכב אחר מעקב

"האפ המערכת. חיישני באמצעות
נסי פירוט לראות מאפשרת ליקציה

 שנותן "הורה בחברה. מסבירים עות",
 באמצעות יכול הצעיר לבנו הרכב את

 נסע להיכן מהיכן לראות האפליקציה
מאפש האפליקציה מכך, יתרה הילד.

 נסע. הוא מהירות באיזו לדעת להורה רת
דו הרכב, למחשב הקשורה תקלה בעת
 מס־ יישלחו מצבר, או מנוע תקלת גמת
המ לבעל אלקטרוני דואר והודעת רון
התקלה". על המתריע נוי

 על להגן שמנסה הטכנולוגי השוק
 פורייה. קרקע על נופל ילדינו בטיחות

 2016 שנת ״בטרם", ארגון נתוני פי על
 המדינה קום מאז ביותר הקטלנית הייתה

שנה הילדים במספר בעלייה ואופיינה
 אופניים בתאונות דרכים, בתאונות רגו

ברכב. ומשכחה
 הוועדה יו״ר ליצמן, יעקב הבריאות שר

 שאשא־בי־ יפעת ד״ר ח״כ הילד לזכויות
לאישור פעלו "בטרם" וארגון טון(כולנו)

vr ־ ־*•/

במס ילדים לבטיחות לאומית תוכנית
תו התוכנית המדינה. תקציב חוק גרת

 בסכום שנים חמש של לתקופה קצבה
 ומטרתה לשנה שקלים מיליון עשרה של

 הילדים בטיחות נושא את להכניס אחת:
 הממשלתי היום לסדר היפגעותם ומניעת

 ממשלה משרדי מספר של סמכותם תחת
בינ ורווחה). כלכלה חינוך, (בריאות,

 החברות עסקי משהו, יזוז שאכן עד תיים,
פורחות. הפרטיות

 ברכה. היא הטכנולוגיה - אחד מצד
 יתר בהעברת מדובר לא האם שני, מצד
מה גדול חלק והפקדת סמכויות של

 הטכנולוגיה? של בידיה ההורי תפקיד
לה המחלקה ראש תומר, עמיר פרופ׳
 כנרת האקדמית במכללה תוכנה נדסת
למ בפקולטה נלווה בכיר הוראה וחבר
 שלטכנולו־ אומר בטכניון, המחשב דעי
 גבולות, אין כיום, נראה שזה כפי גיה,
 הדמיון. שחקי לכל להרקיע יכולה והיא
 גבול הוא לעבור לה שאסור הגבול אבל

 היא הבעיה לכן לאדם. השמור המוסר,
 ההורית. באתיקה אלא בטכנולוגיה, לא

 לעקוב טכנולוגית, יכול, שאני "נניח
 זה האם שלי. הילד של תנועה כל אחרי
במצ גם בו לצפות הזכות את לי מקנה

 שואל למשל?", אינטימיים, אישיים בים
 אנחנו האם שני, "ומצד תומר. פרופ׳

 שיקולים לטכנולוגיה להקנות יכולים
 מכונית לתכנת ניתן האם מוסריים?

 שממנו במצב להתנהג כיצד אוטונומית
 לדרוס לצאת: בלבד אפשרויות שתי יש

המ כאשר גם לכן ילד? לדרוס או זקנה
 באופק כבר נראית האוטונומית כונית

 בה שישב כך על מדובר עדיין הקרוב,
 בעת השליטה את לקחת שיוכל אדם

 לאפשר, צריכה הטכנולוגיה הצורך.
יכולה הטכנולוגיה לשלוט. צריך האדם

 והמחדלים הטעויות מפני עלינו להגן
 לגרום יכולה לא היא אבל עצמנו, של
יותר". טובים אדם בני להיות לנו

 ארגון מנכ״לית סילבינגר, אורלי
האסטרו המחיר את מזכירה "בטרם",

 הם־ ובעיקר הטכנולוגיה, שגובה נומי
 שהשימוש רואים "אנו מארטפונים.

 והמחיצה גובר סלולריים בטלפונים
 בבית, הורים נמחקה. לבית העבודה בין

 העיניים עם השעשועים ובגני בדרכים
 הקטנים. הילדים על במקום המסך על

 הילדים על וההשגחה מוסחים, ההורים
 בעלייה הוא המחיר ופוחתת. הולכת

בנ ברכב, הנשכחים בילדים הטרגית
כש מחמירה הבעיה ובטביעות. פילות

 חדשים מוצרים ישנם הדעת היסח לצד
 לילדים, הסיכונים רמת את המעלים

 ובגני בצימרים בבית, בריכות למשל
 חדשה בנייה בכל מרפסות שעשועים,

 וכלים חשמליים אופניים ובתמ״א,
בדר הבטיחות לגבי נוספים. ממונעים

 הולכים הילדים שגם לזכור יש - כים
 הסלו־ למכשירים צמודות העיניים עם

 בחלקם הנהגים לכביש, במקום לריים
 ומכאן בנהיגה, במקום במסכים עסוקים

 אנו אלה כל לצד קצרה. לתאונה הדרך
 חלק תפתור גם הטכנולוגיה כי מקווים

 שכחת למניעת מוצרים כגון מהבעיות,
 לנו שיודיעו טכנולוגיות ברכב, ילדים

 למרפסת יצא או לבריכה נפל ילד אם
למוד תחליף שאין לזכור יש אך ועוד.
ולהשגחה". עות

בבלגן עזרה
אפ לי שיש לומר מתביישת לא "אני

וח חס לשכוח לא לי שמזכירה ליקציה
אם מ', אומרת ברכב", הילד את לילה



־אחמאודאמא"אנימירושלים.לשניים
אבלנפש,אהבתילדיאתואוהבתראית
עםכזה,אסוןעצמי.אתמשלהלאאני

לקרותעלולשלנו,הדפוקהחייםאורח
שיכולמשהוישאםואחת.אחדלכל

לא?"למההזה,בבלגןלילעזור
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בביתי"אכיתהתלמידתלמשל,פאיה,
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האוויריתהתעשייהעםמשותףיזמות(
־לעשיכוריםמנהגיםשתמנעמערכת
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־צעיבקרבבמיוחדפלאים,זינקה
פאפאיה.מספרת17־24",בגיליםרים

נהיגהאואלכוהולבהשפעת"נהיגה
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לכןחיים.ומסכניםהנהיגהיכולותעל
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שלהם.הצורךעללענותהחלטנואז
מורידהלאהזאתהמערכתכמובן,אבל,
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דרך".בעודאותהאוכפתרק
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כך,בעייתי.הענייןממשית,סכנהללא

ההתרחשויותשלשוטףצילוםלמשל,
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ה'שיטה'".
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ונתפעל".כפייםנמחאנשמח,תלהב,
עללשמורחשובהכיכימזכירהכהן

להשתמשכן"מחד,ומידתיות.מינונים
־בהתמולנושעוזריםהללו,באמצעים

חיים,אנושבההתובעניתבחברהדדות
אניאםתמידלבדוקישמאידך,אך

־שעוסאנשיםלילדים.מחוברמספיק
מצאוובפסיכולוגיהבחינוךבמחקרקים

הילדיםאתללמדביותרהטובהשהדרך
השאלהונשאלתהורי,חיקוידרךהיא
לעולםיצאהילדכישוריםאילועם

בהתבגרותו".
־שמאלהוריםפרקטיתהמלצהתני
אפליקציות.אותןאתבאדיקותמצים

־מילותזכורתבתוכןלשלב"לנסות
אתלשכוחשלאשמדגישהקבועהלית

אתלשאוללשכוחולאהאישי,המגע
להתעניין,היום,עליועבראיךהילד

לבדוקגםוכשצריךבעינייםלולהסתכל
לחשושולאיומניםולפתוחהתיקאת

אתלהרגישחייבהילדשלו.מהתגובות
נמצאשההורהלדעתההורית,הנוכחות
דאיתו".קורהמהיודעורואה

מכללתדרור,אוריתד"ר
"צילום)בתמונה(:אורנים

ובביתבגןההתרחשויותשלשוטף
עליולסמוךניתןלאכילילדלשדרעלול

מסרלוולמסוראותוהסובביםעלאו
הזמןכלובמעשיובומתבונניםכי
מתמדת"בדאגהנמצאיםהוריווכי

תחליףשאיןלזכור"יש
ולהשגחה"למודעות

אימג'אינגצילום:


