מוצרים למניעת שכחת ילדים ברכב
המלצות בטיחות להורים
בכל יציאה מהרכב ,ודאו בטרם נעילה שהרכב ריק מנוסעים !
כשאתם באוטו עם הילדים אל תדברו בטלפון הנייד ,זה מסיח את הדעת !
שימו את התיק ,הארנק או הטלפון הנייד במושב האחורי ליד הילד !
הפעילו תזכורת בטלפון הנייד סביב מועד ההגעה המשוער ליעד !
עשו לכם מנהג להתקשר לבן/בת הזוג לאחר שהורדתם את הילדים !
עשו לכם מנהג לוודא שההורה שלקח את הילד הוריד אותו ביעדו בשלום !
הקפידו לנעול את הרכב כדי שילדים לא ייכנסו אליו בהיעדרכם !
לעולם ,אל תשאירו ילד צעיר ברכב סגור ,גם לא לדקה .אתם מתכוונים לדקה ,אך אינכם יכולים
להבטיח שלא תתעכבו יותר מכך .

מוצרים למניעת שכחת ילדים ברכב
חשוב לדעת :שימוש במוצרים טכנולוגיים הם רשת בטיחות נוספת ,לסיגול התנהגויות שהומלצו,
בעיקר בתקופות של שבירת שגרה.
אין באמור להלן המלצה על אף אחד מהמוצרים או מהחברות ,אלא אך ורק סקירה המתבססת
על מידע שהגיע לידי ארגון 'בטרם' .כל רכישה של מוצר בטיחות טעונה בדיקה של התאמתו
לנסיבות הפרטניות ,והינה על אחריות הצרכן בלבד.

אפליקציות לרכבים פרטיים
אפליקציה לאנדרואיד Don't Forget Your Baby

אפליקציה לאנדרואיד מבוססת על בלוטות' .יודעת לזהות כאשר הקשר נוצר בין הטלפון
לבלוטות' .כאשר הקשר מתנתק תישלח הודעה באנגלית "אל תשכח את תינוקך" עם תמונה.
מחייב שיהיה חיבור לבלוטות' וכן שהבלוטות' בטלפון יופעל.
ללא תשלום.

 Bip Itפקודות קוליות

' Bip itפקודות קוליות' הינה פרי פיתוח ישראלי וחינמי אשר נועד למנוע התעסקות עם
הטלפון בזמן נהיגה על ידי מתן אפשרות לתפעול קולי מלא ובעברית .בנוסף עם כיבוי המנוע
והיציאה מהרכב האפליקציה מזכירה לפרטים :באופן אוטומטי ובקול רם וברור ״לא לשכוח
ילד ברכב״ .ללא תשלום.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pzlapps.bipit
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- "BimBa: Smart Kid-in-Car Alertsבימבה :התרעה חכמה על ילד ברכב"
אפליקציית התרעות בלוטוס בעברית ובאנגלית ,המתוכננת לזהות באופן אוטומטי חיבור
וניתוק של הסמארטפון מהתקן בלוטוס דלוק ברכב .לאחר אישור התרעת כניסה לרכב ש"יש
תינוק ברכב" ומעת יציאה מהרכב ,בימבה תתריע במחזוריות רציפה של שלוש התרעות יציאה
)במירווחי  1דקה( .במידה והמשתמש/ת לא הגיב לשלישיית התרעות ה"יציאה מרכב"; בחלוף
דקה נוספת ,בימבה תסמס אוטומטית מיסרון חירום אודות המצב לאנשי קשר שהוגדרו
והוזנו מראש ,בצירוף קואורדינטות ולינק ישים אל מיקומו האמוד של הרכב.
לפרטים נוספיםhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.modusapperandi.bimba :
לינק לסרטון וידאו יוטיובhttps://www.youtube.com/watch?v=wWMKwjnYOhA :

אפליקצית cellmute
עבור סמארטפון מסוג אנדרויד ודיבורית בלוטוס .ניתן לקבל תזכורת נגד שכחה בעת עזיבת הרכב
על ידי צלצול.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.speedguard.cellmute

אפליקציית Baby Watch

אפליקציה המשולבת עם שבב חכם המורכב על הדיבורית ברכב .עם תחילת הנסיעה ההורה
מתבקש לסמן האם הילד עימו ברכב .בתום הנסיעה בעת הוצאת הטלפון הנייד מהדיבורית עולה
מסך ותזכורת עם צליל המבקשים לא לשכוח להוציא את הילד מהרכב .התזכורת ממשיכה עד
מתן אישור על ידי ההורה שהוציא ילדו מהרכב/http://www.baby-watch.net .

אפליקציית BAZZ

מאפשרת לנהג לשמוע את ההודעות שקיבל בזמן נסיעה ולענות להן רק עם פקודות קוליות ללא
צורך להסיר את הידיים מההגה והעיניים מהכביש .למערכת יכולת להודיע בתזכורת קולית מספר
הודעות בסיום הנסיעה .המערכת גם מאפשרת לקבוע את השעות שבהן המשתמש\ת רוצים שהיא
תפעל ,כגון בוקר ואחר הצהריים .המערכת מזהה נסיעה ועצירה גם אם הנהג אינו משתמש בGPS
או בלוטוס .האפליקציה היא לאנדרואיד והיא זמינה להורדה בחינם בכתובת
apps/details?id=com.esoof.android.bazz_new/https://play.google.com/store
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מוצרים למניעת שכחה ברכב
"טפ-צפה"  -להשאלה ביד שרה
ה"-טפ-צפה" מחובר למפתחות הרכב ומשמיע התראה קולית חזקה במקרה שהילד נשכח
במכונית .יש לחבר את הצמיד לכיסא הילד ולהפעיל את החיישן .במרחק עשרה מטרים
מהכיסא החיישן מתחיל לצפצף ,כך שאם ההורה שכח את הילד הוא מקבל התראה
מיידית .ניתנן להשאלה ללא תשלום בסניפי יד שרה בירושלים ,חיפה ,באר שבע ,ראשון
לציון ורעננה.
למידע נוסףhttps://www.facebook.com/yadsarahpage/posts/1363114047035553 :
Mobikeys
מערכת בקרה והתראה המבוססת על חיישני משקל המותקנים תחת כיסאות הילדים
)לרבות במושבי הבטיחות הניתנים לניתוק( ומחוברים לקופסת פיקוד ושידור .המערכת
תיכנס לפעולה אוטומטית כאשר היא תזהה נוכחות ילד או פעוט שנותר ברכב שמנועו כובה.
ראשית היא תתריע בחיווי קולי בתוך הרכב על מנת להסב את תשומת לב הנהג .שניות אחר
כך היא תשגר התרעה מצילת חיים לכל אנשי הקשר שהוגדרו מראש באמצעות מסרון
 ,SMSמייל או "הודעת  ”Pushלאפליקציית  MobiKeysשהורדתם למכשיר הטלפון
החכם שלכם.
המערכת מציעה פתרונות הן לרכבי הסעה והן לרכבים פרטיים.
/http://mobikeys.co.il

ברקיד
ברקיד הינה מערכת המורכבת מצמיד חכם לילד ואפליקציה
לסאמרטפון ,אשר מתממשקים יחדיו ומתריעים על התרחקות הילד
מההורה .המערכת אינה מבוססת  GPSואינה דורש כרטיס
סלולארי ) .(SIMניתן להגדיר רדיוס באופן ידני )עד  30מטרים(
שכאשר הילד יוצא ממנו ,תשמע התראה בסמארטפון )אשר אפליקציית ברקיד מותקנת בו(.
/http://www.barkid.co.il
Ride & Remind

המכשיר מתחבר למתג ההתנעה ברכב ולשתי הדלתות האחוריות ברכב .במידה והנהג
פתח את אחת משתי הדלתות האחוריות לפני הנסיעה ,המערכת משערת כי במושב
האחורי יושב ילד .בתום הנסיעה ,וסגירת מתג ההתנעה של הרכב ,המערכת מצפצפת
עד לפתיחת אחת מהדלתות האחוריות .אם הנהג לא נשמע לצפצוף ועזב את הרכב,
מערכת האזעקה מתחילה לפעול ולהתריע.
נמכר באמאזון בhttp://ridenremind.com $99-
מצלמה חכמה  - IS01סים קר SimCare Camera -

חיישני תנועה וקול מעבירים מסר מיידי לנייד ע"י הודעה ,טקסט ,צלצול ווידיאו .ניתן לשתף
מספר ניידים ו/או מספר מצלמות ) (32לאותו סלולארי נייד וכרטיס זכרון ) 32גיגה( .סים
קארד מעביר את הנתונים באיזורים בהם לא ניתן לקלוט ווי-פי .המצלמה ניזונה מחשמל רשת
או ממצת הרכב .ניתן להזמין ערכה סולארית זעירה להספקת אנרגיה לסוללה שבמצלמה
לאיזורים בהם אין הספק חשמלי .סוללת המצלמה מספיקה עד כ 8-שעות עצמאית.
עלות :מצלמה  +ערכת רכב בעלות 800 :ש"ח .עלות הסים  27 - GB8ש"ח לחודש
לפרטיםhttp://www.medigoods.co.il/smart- info@medigoods.co.il 03-9046005 :
cam.html
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 BabyVoxמערכת לגילוי תינוק שנשכח ברכב  -מבית אינטרווקס

מערכת בייבי ווקס התרעתית הכוללת חיישנים מיוחדים הסורקים את כל חלל הרכב באופן
אוטומטי ,ויודעת לזהות בזמן אמת ילד שנשכח בתוך הרכב ובאופן אוטומטי מפעילה שרשרת
פעולות להצלתו.
פעולות אלו נקבעות מראש והן יכולות לכלול:
 .1שליחת הודעת טקסט הכוללת התראה  +מיקום מדויק של הרכב ל 5 -מספרים נבחרים
 .2הפעלת צפצוף ע"י סירנה חיצונית.
 .3הדלקת אורות מהבהבים.
 .4הורדת חלון הרכב.
סרטון הדגמה https://www.youtube.com/watch?v=6iAGnZAkUkk
מוצר נוסף :מערכת בייבי ווקס מניעתית הכוללת חיישן מיוחד מתחת למושב התינוק ואשר
מתריעה לנהג באופן מיידי עם סיום הנסיעה כאשר היא מזהה נוכחות תינוק במושב.
כל המערכות מותקנות ברכב באופן חד פעמי ע"י מתקינים מוסמכים .המערכות ניזונות ממצבר
הרכב והן אינן תלויות בסוללות העלולות להיגמר.
לפרטים :טל 03 9600288 :פקס/http://www.inter-vox.com/landing 03 9600286 :
 - CAREשל איתוראן ומשדן  -מערכת למניעת שיכחת ילדים ללא השגחה ברכב הסעות

מוצר המונע שיכחת ילדים ברכבי הסעות .המוצר כולל מפסק אשר יותקן בירכתי תא
הנוסעים ,לאימות סריקת הרכב ע"י הנהג ,אשר מבצע מספר פעולות ביניהן שליחת מסר
לסדרן העבודה כאשר לא מתבצע סריקה של הנהג והפעלת אזעקה.
עלות + ₪ 960 :מע"מ )מוצר  +התקנה( .דמי מנוי חודשיים –  + ₪ 10מע"מ לרכב לחודש.
מותנה בקיום מערכת איתוראן ושירות ניהול צי.
לפרטים *3442 :או חברת איתוראן 03-5579100
MOVON TOP

מערכת בטיחות למניעת תאונות דרכים המתריעה מפני התנגשות צפויה ברכבים ,סטיות מנתיב
הנסיעה והתנגשות בהולך רגל .בנוסף עם סיום הנסיעה וכיבוי המנוע המערכת מתריעה באופן
קולי קבוע ,לא לשכוח את הילד ברכב.
דף נחיתה /http://mini-sites.net/f875035b-a87c-41bf-b2d3-55bdaaa448dc -
לפרטים :חברת אדי מערכות לרכב ,מוקד מוכר  movon@adi-system.co.il *8375מחיר -
) ₪ 2,690כולל מע"מ( ,כולל התקנה 3 ,שניות אחריות ומצלמת דרך

מערכת פוצ’יקה

התקן שאפשר לבנות ,בשיטת "עשה זאת בעצמך" ,לפי הוראות המפורטות באתר.
המערכת מורכבת מהתקן פוצ’יקה המותקן ברכב ומנתר את כיסאות הבטיחות של
הילדים ומאפליקציית אנדרואיד המותקנת בסמארטפון של ההורים .שני הרכיבים
מתקשרים אחד עם השני וההורה מקבל אזהרה כאשר הוא התרחק מהרכב ואחד
הכיסאות תפוס .האפליקציה זמינה כיום ללא עלות .המערכת אינה דורשת חיבור
למערכות הרכב פרט למצת הרכב ממנו היא מקבלת אספקת חשמל.
המערכת מתריעה רק אם התרחקת מהרכב והכיסא תפוס ואינה מרגילה אותך
לתזכורת.
 http://fochica.co.il/טלפון054-4637630 :
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רצועת החיים

רצועה המחוברת בתפס בשני חלקיה .חלק אחד מולבש בקלות
סביב גלגל ההגה ,החלק השני מחובר לצרור המפתחות של הרכב.
הורה\ נהג המסיע ילדים יחבר את התפס לרצועה הקבועה ויניע את
הרכב  .כשירצה לכבות את הרכב ולצאת ממנו ייאלץ לשחרר את
התפס שיזכיר לו להוציא את הילדים החגורים במושב האחורי.
המוצר משווק על-ידי אורן 054-9902162

כבל ביטחון בין כסא הילד למפתח הרכב

מכירה למפיצים ועסקים  054-4240995אורן
מחיר.₪ 10:

Babyonkey

סימנייה המוצמדת לכסא התינוק בזמן חניה ,ובזמן הנהיגה כשהתינוק מאחור היא מחוברת
למפתח הרכב באמצעות תפס .שמים את הסימניה באופן קבוע בחגורת כסא התינוק .לפני
כל נסיעה  ,כאשר ההורים באים להושיב את התינוק שלנו בכיסאו ,מעבירים מיד את
הסימניה למפתחות הרכב/ http://www.babyonkey.com.

לב הבטיחות

אביזר מפלסטיק בצורת לב עליו מודפס "איפה הילד" .את האביזר נועצים בכיס
החולצה כך שכל אחד יכול לראות ולהזהיר את העונד .האביזר ניתן ללא עלות.
סרטון הסברה https://www.youtube.com/watch?v=I9_i7YgdiBk
ניתן להשיג את המוצר ללא עלות :בחנויות רשת מוצצים לרוכשים מושבי בטיחות
של  chicco, graco, twigy -המוושקים ע"י חברת דוורון ,ובכנסי הריון ולידה בבתי
החולים ,ניתן להתעדכן בכנסים בעמוד הפייסבוק של דוורון .המוצר ניתן גם
ליולדות במרכז רפואי שערי צדק ,ביד שרה סניף נתניה ,וב"העשרה המרכז לגיל הרך
ערד".
התליון המתריע

רעיון להכנה עצמית של תליון של פרופ' צחי בירק .נהג העומד להכניס ילד לרכבו עונד תחילה את
התליון ויסיר אותו רק אחרי שהוציא את אחרון הילדים .במידה ושכח  -הוא או אדם אחר יבחין
בתליון תוך דקות מיציאתו מהרכב .דוגמה לשימוש המעוניינים )ציירת יעל פרנקל(:
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The First Years IAlert Convertible Car Seat

מושב בטיחות דו כיווני הכולל בתוכו מערכת השולחת להורה התרעה לסמארטפון אם הילד לא
הוצא מהרכב .המושב גם שולח התרעה במידה והחגירה נפתחת בזמן נסיעת הרכב.

מוצרים לגני ילדים  -לבדיקת נוכחות
קונקטו

קונקטו היא אפליקציה המאפשרת תקשורת טובה יותר בין גננות להורים .האפליקציה נוחה
לשימוש ופשוטה ,וכוללת בין היתר בקרה על הגעה לגן ושליחת התראות אוטומטיות
להורים אשר ילדם לא סומן כנכנס לגן.
קונקטו מתזכרת את ההורים לסמן שילדם הגיע לגן וכן מציגה אוטומטית ובזמן אמת את
תמונת הנוכחות בגן לגננת באמצעות "שיטת הרמזור" .במידה והילד לא הגיע לגן עד שעה
מסוימת ,התראה נוספת נשלחת להורים .עבור הגננת מייצרת קונקטו דו"ח נוכחות אוטומטי
המאפשר מעקב אחר מספר הילדים הנוכחים ,הילדים המגיעים באיחור והילדים שטרם
דווח סטאטוס ההגעה שלהם .על מנת ליצור קשר עם ההורים ניתן פשוט ללחוץ על כפתור,
לא צריך לחפש פרטי התקשרות בשום מקום אחר.
קונקטו מציעה בנוסף גם אפשרויות מגוונות לשליחת תמונות הודעות ועדכונים להורים
בצורה נוחה מהירה ,בטוחה ומאובטחת.
למידע נוסףwww.myconnectoo.com :
קישור להורדת קונקטו/http://campaigns.connectoo.co.il/download-redirect :
ליצירת קשר :אורי מנדלביץ' ,אפדייט-מי בע"מ054-4642428 ,
מי בא לגן?

אפליקציה המאפשרת מעקב אחרי נוכחות ילדים בגני ילדים ובמוסדות החינוך.
לגננת רשימה של ילדי הגן .כאשר הם מגיעים אל הגן הגננת מסמנת את שמם
וההורים מקבלים הודעה שילדיהם הגיעו .לאחר זמן קבוע יעלו שמות הילדים
שלא הגיעו ובלחיצת כפתור הגננת מעדכנת את ההורים כי ילדם טרם הגיע לגן.
ההורים יוכלו להשיב לה בנושא.
לפרטים :דורון חסאן ,מנהל פרויקטים מתקדמים ,די.פי.סי מחשבים ותקשורת
בע"מ048412007 ,0508538553 ,
פתרון ניהול נוכחות ילדים בגן  -חברת VoipCloud

פתרון טכנולוגי לניהול ימים ושעות שהייה של הילדים בגן .התקנת שעון בגן המחובר
לאינטרנט .מסרון  SMSנשלח באופן אוטומטי מהמערכת למספרי טלפונים של ההורים
במקרה שהילד לא הגיע לגן .הדיווח נעשה ע"י צ'יפ קירבה בכניסת הגן.
לפרטים :דרור הראל dror.harel@voipcloud.co.il 037441910
איפה הילד
המכשיר של הגננת .כאשר הילד מאחר להגיע לגן ישלח מסרון אל אנשי הקשר של הילד.
הגננת קובעת מתי ישלח המסרון )ניתן לקבוע שעה שונה לכל ילד( .עבור ילדים
המסומנים כנמצאים בחופשה לא ישלח מסרון .אין צורך ברישום מוקדם ,בגישה לאינטרנט ,או
בהתקנה אצל ההורים .ללא תשלום
קישור להורדהhttps://play.google.com/store/apps/details?id=boten.eifo:
מדריך למשתמשhttp://www.jbn.co.il/nbp/eifoman.pdf :
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קידיטק
מערכת אוטומטית לבדיקת נוכחות הילדים בגן .המערכת מזהה את
כניסת הילד לגן באופן אוטומטי ואת יציאתו ללא כל פעולה מצד ההורה
או הגננת .כאשר מתברר שילד לא הגיע לגן בשעתו המיועדת ,המערכת
מתחילה שרשרת התראות .בשלב הראשוני המערכת מתריעה להורים.
במקרה שההורים לא הגיבו להתראות המערכת פונה לגננת .במקרה שגם
הגננת לא הגיבה להתראות המערכת ,ישנה אפשרות שמוקד אנושי יזום
קשר עם הגננת/ההורים ע"מ לוודא ולהתריע .בנוסף ,המערכת נותנת
פתרונות יום יומיים להתנהלות גן כדוגמת :דף קשר ,אלבום תמונות ,לוח
מודעות ועוד.
http://kidsprotech.com/info/AddiInfo
מערכת שהם  -מוגנים בגנים
המערכת כוללת מחשב לוח הממוקם בכניסה לגן .בלחיצה על צג
המסך ,מעדכנים ההורים על הגעת ילדם לגן .במידה ולא התקבל
עדכון שכזה ,יקבלו ההורים הודעות טקסט ,המאפשרות להם
לאשר כי הם מודעים לכך שילדם טרם הגיע לגן .במידה ולא
ישיבו בפרק זמן של  5דקות יישלח מסרון נוסף אל מספר חירום,
אשר הוגדר במערכת על ידי ההורים .כמו כן ,יוכלו ההורים לעדכן
על אי הגעת ילדם לגן ,מכל סיבה שהיא )חופשה ,מחלה וכד'( ,על
ידי שליחת מסרון למערכת .לפרטים נוספים  – 08-9330881איך המערכת עובדת?
https://www.youtube.com/watch?v=pg3c7HaS3wc

אפליקציית KinderGUARD
אפליקצייה לפיקוח על נוכחות הילדים בגן .האפליקצייה מאפשרת לרשום
את הגעתם ואיסופם של ילדי הגן .ההורים יכולים לגדיר מי רשאי לאסוף
את ילדם .מסרון עם ברקוד זיהוי ישלח לכל מי שתתנו לו הרשאה – בעזרתו
יוכל צוות הגן לאמת את זהותו ואת ההרשאה שניתנה לו.
האפליקציה מהווה גם פלטפורמה דרכה יכולים צוות הגן וההורים
להתחבר ,לדון ולשתף.
www.mykinderguard.com

סייפטאגס  -מערכת התרעות הגעה ואי הגעה לגן
מערכת אוטומטית המספקת להורים התרעות בזמן אמת על כניסה לגן .אם לא נרשמה כניסה לגן
עד לשעה יעודית ישלח  SMSוחיוג קולי לשני מספרי טלפון .המערכת תתריע באופן הבא:
גלאי המותקן בגן יזהה מרחוק הגעה של הילד למתחם ,ללא כל פעולה מצד ההורה או הגננת.
הגלאי מדווח למערכת מרכזית את שעת ההגעה של הילד .המערכת תשלח התרעה בשני מצבים:
 (1בעת כניסה לגן ,בזמן אמת שני ההורים יקבלו  SMSהגעה (2 .אם לא זוהתה כניסה ,בשעה
שתיקבע ע"י הגננת )לדוגמא  ,(9:00המערכת תשלח הודעה קולית ו SMS-להורים
סרטון וידאו  https://youtu.be/oxFQxtgmzKMאתר www.safetags.co.il
דף פייסבוק /https://www.facebook.com/Safetags
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אפליקציית  Webלבדיקת נוכחות לגיל הרך ,בגנים ,בבתי ספר ,בחינוך הבלתי פורמלי,
בתנועות הנוער ,בחוגים ,בקייטנות ובקבוצות ספורט.
מדובר במענה טכנולוגי ,דו כיווני המאפשר להורים להגיב במיידי להודעת ההיעדרות ,תוך
שמירת הנתונים בכל שלב.
ההורים מקבלים  SMSישיר בקליק אחד ויכולים להשיב מיידית וישירות לגורם המופקד
על הפעילות.
קישור לאתר

 /http://www.mipo.ioאיש קשר :גיא 054-615-5303 -מייל contact@mipo.io -

מערכת הגננט
מערכת נוכחות לגנים אשר פותחה במטרה לתת כלי נוסף להורים
ולגנים למניעת שכחת ילדים ברכב.
בכניסה לגן ,מוצב לוח טאבלט ובו תמונות ילדי הגן ,כל מלווה וילד
מסמנים הגעה בנגיעה קלה אחת .במקרה ובו ילד לא יסומן שהגיע
עד לשעה שהוגדרה לו מראש ,תשלח הודעה לכל אנשי הקשר
שהוגדרו עבור אותו ילד על אי הגעתו לגן .למידע נוסף:
/http://haganna.net
hadadmeir@gmail.com
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