
משדרות גננת לרקטה: תבערה עפיפון בין
שלכם הילדים חיי על שתשמור שיטה פיתחה
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הגננת: של הסטארט־אפ
 מעון מנהלת לביא, רות

 החליטה בשררות, ילדים
 לאחת פתרון למצוא

 של ביותר הקשות הבעיות
 הפטנט בזכות • בישראל הורים

 עם שתסעו הבאה בפעם שלה,
 לוודא תוכל האפליקציה - ווייז

האחורי?" במושב "מי אתכם:
חינוך לענייני כתבתנו ן חדד טדכליסי תמר

 הילד את שכחו הורים האחרונות: בשנים ושום שום קרה זה
אפו־ מדי יותר אחרי עכשיו, למוות. התייבש והוא במכונית

 התו־ נגד פטנט משדרות ילדים מעון מנהלת המציאה שכאלה, נות
 כמה להקליק לכן קודם אכל לווייז, להיכנס לעשות? צריך מה סעה.

הנייד. כטלפון פעמים
חכ "התחלה הילדים מעון מנהלת לביא, רות היא לרעיון האחראית

 מנוחתה. את טרדו במכונית הילדים שכיחת שאירועי בשדרות, מה"
 הטילים איומי עם יומיום מתמודדת האזור תושבי עם שביחד לביא,

הט מאירועי לרגע ראשה את פינתה מהרצועה, התבערה ועפיפוני
 למתנ״סים, הארצית החברה בפני אותו העלתה היא רעיון. והגתה רור

 עשרות מתחנכים שבה חכמה", "התחלה המעונות רשת את המפעילה
הכפפה. את הרימה למתנ״סים החברה הארץ. רחבי בכל פעוטות אלפי

 בסמרט־ לגוגל היכנסו למכונית נכנסים אתם כאשר עובד: זה וכך
 אתכם תפנה ללינק הכניסה .https://goo.gl/hSTr1M והקלידו פון

 תפנה זו לחיצה ווייז. באמצעות פתיחה על ללחוץ עליכם שבו לדף
 העיגול(צבעו על לחצו זה בדף הקוליות. ההנחיות לדף ישירות אתכם
שת לאחר האחורי". בכיסא "מי המילים מופיעות שלידו בהיר) תכלת

לירוק. העיגול יהפוך לחצו,
 ובה קולית פקודה תקבלו היעד את תקלידו כאשר הלאה? יקרה ומה

 האחורי. במושב שנמצא הילד, ליד שלכם התיק את להניח תתבקשו
 אותה גם ולהניח שמאל נעל את לחלוץ הפקודה לכם תייעץ לכך נוסף
 לרגל אין שבו אוטומטי, ברכב נוהגים שאתם בהנחה הילד(זאת לצד

שימוש). שמאל
"הג לשמוע: רגילים שאתם מה את תשמעו לא ליעד תגיעו כאשר

האחורי". בכיסא "מי תשמעו: זה במקום ליעד". עתם
 רחוק־רחוק, במקום רגעים באותם נמצא איננו שלכם הראש אם
בע שנקטתם והאמצעים הללו, הקוליות הפקודות ששתי להניח סביר

במכונית. הילד את תשכחו שלא לכך יובילו קבותיהן,
הפ שכן ללינק, להיכנס פעם בכל צורך אין שתעשו הבאות בנסיעות

 הפקודות בווייז. יעד שתקלידו פעם בכל אוטומטית יופעלו כבר קודות
עכשיו. כבר בהן להשתמש להתחיל יכולים ואתם פועלות, כבר הקוליות
 הזמן כל עולה הילדים שכיחת של הכאוב "הנושא סיפרה: לביא
 לא אמנם אני הצוות. ובמפגשי במעונות הילדים הורי עם בשיחות

 על קוליות פקודות להלביש בדעתי עלה אבל בטכנולוגיה, מבינה
 אמא לייבה, אורטל בזה". שהתנסו מהורים טובות תגובות קיבלנו ווייז.
החדש". הפיתוח על שמחה מאוד "אני פעוטות: לשני




