
 

 

 לבית הספר מסלול הבטוחב נפגעמניעת כמעט ונפגע/יישומון ל – לשיטת "מדרג ההפנמה" סטארט אפ

                                                                                                                                                     הבעיה המטרידהעל  נתוניםמידע ו

       בישראל: "קצה הקרחון". המרכזיים בקרב ילדים ובני נוער בישראל ובעולםמותמותה היפגעות תאונות הינן גורם 

השנים  10ב  1160 ,בשנהילדים  116 – קרבת הוריו ובני משפחהבבתאונה ( 17 - 0ילד )מת בממוצע ימים  3  כל

 יםילדים, כמחצית מהילדים בישראל, נזקק 1,221,000 ל שנה ככמספר בלתי נתפס בעליל!  האחרונות בלבד!

מפונים  220,000מתוכם כ , מפנה ילד שנפגע בתאונה ברחבי הארץ דקות אמבולנס 3, כל לטיפול רפואי בקהילה

מידי יום למעלה בעולם,  .תאונת דרכים הינה הסיבה השכיחה ביותר להיפגעות ותמותה ושפזו.א 20,600למיון וכ 

זמן  מקוםזה קורה בכל  .ונותרים נכים ומוגבלים מתאונותמיליוני ילדים סובלים ו ילדים ובני נוער מתים  2000 -מ

 4.4על שיעור התמותה עומד בישראל ים. בית ובחצר, במוסדות החינוך, בפארקים, בגני המשחקים ובדרכונסיבות, ב

      14.4. לשם השוואה: במקסיקו OECD -מדינות ה 35מבין  22-ילדים. ישראל ממוקמת במקום ה 100,000-ל

                                                                                                                                   .2.5, איטליה 7.6ארה"ב 

                                                                                                                                                    מחקר מדעי

ספרו "לחשוב מהר לחשוב ב -על מחקרים  פורצי דרך בחשיבה האנושית פרס נובל בכלכלה ב זכהפרופ. כהנמן 

                                                                                               :כנולוגיות שונות בתכלית לקבלת החלטותטשתי שיש בה  מוח האנושישל המערכת ההפעלה מתוארת לאט" 

 ההאינטואיצי -מחשבה מהירה מאוד, לא מודעת,  אסוציאטיבית, אינה דורשת מאמץ, אוטומטית  -" 1"מערכת 

זה נהג במכונית  ,היא  האחראית על התפעול השוטף של הרגלי החיים. בדימוי -התזזיתית שלרוב אינה בשליטה 

                                                                                                                            קמ"ש ללא חוקי תנועה! 400ב  מרוץ שטסה בכל מקום זמן ונסיבות

שעושה רק פעולה אחת  ,שיקול הדעתא , הימוסריתדורשת מאמץ, מחשבה איטית מאוד, מודעת,  - "2"מערכת 

                                                             חוקי התנועה. שמקפיד על קמ"ש  15אופניים ב  רוכב זה ,בכל רגע. בדימוי

                                       ויקטור פראנקל )האדם מחפש משמעות(:  .פרופ בבספרו "הזעקה הלא נשמעת למשמעות" כות

והביולוגיים  הפסיכולוגיים שבממדים, אין בה כדי לסתור את העובדה, ("2"מערכת ) "יחידותו של האדם, הומניותו

                                                                                                             .("1"מערכת ) עדיין הוא בגדר חיה"

מעבד מידע אנליטי ורגשי, נוסע גם במכונית המרוץ וגם רוכב על האופניים ביחד בכל מקום זמן ונסיבות  ה"אני"

בתוך עשרות מיליארדי נוירונים ומאות טריליוני סינפסות. עיקר שיטת "מדרג ההפנמה" לשדרוג הרגלים מצילי חיים 

באינסוף גירויים  24/7המופצצת  - "1"מערכת כדי לאזן את  "2"מערכת מעלה הינה להתאמן על צמיחה מנטלית ב

                                                                                                                                                                     לרבות דיגיטליים.                                                                                                             

                                                                                                                                                למה צריך?למי ו - םבריחחוג//במסלול הבטוח לבית הספר נפגעכמעט ונפגע/מניעת  – הרעיון

 - נהלים בלבדו הוראותשל ואכיפה תרגול שינון ומניעה הינו ע"פ  בריאות בטחון שבה החינוך לבטיחותמציאות ח כלנו

 לא עוסקים אנו  –מאליה  דרמטיבאופן  תצטמצםנוער וצעירים לא של היפגעות ותמות ילדים  המטרידההבעיה 

כמעט במניעת  טכנולוגיה מסייעת :לב הרעיון פועםאן כ–שלי שלך שלנו  ים/ניניםנכד/יםילדבאלא  סטטיסטיקהב

שרוטט ומדבר. אלגוריתם  ובו GPSצמיד יישומון אקטיבי, ע"י ת הספר/חוג/חברים ונפגע/נפגע במסלול הבטוח לבי

יישומון את התכנתו ביחד עם הילדים יההורים  .היישומון בסמארטפון הוריםל. אופציה(  Bluetoothה אלחוטיתאוזניי)

  למדהאלגוריתם י .על ה"מסלול הבטוח" שישנקודות התורפה )נת"ב( והסיכונים  במגוון ה ותוך כדי שימושבהתחל

צעדים  2כ , חציית כביש דוגמא:ל לנהג. WAZEכמו ה  – בהודעות קוליותברטט ובזמן אמת  ויתערב את המסלול

מודיע: "עצור, הבט שמאלה ימנה ושוב שמאלה,  םהאלגורית – יציאה מחניה/צומת מרומזר/לפני הורדת הרגל לכביש

על המסלולים הם כבר התאמנו  9 – 8כשהילדים מתחילים ללכת עצמאית בסביבות גיל מה יכול לקרות להשתבש?"  

שומון יהיהורים רגועים יותר. ההם על "מדרג ההפנמה".  ,בטוחים יותרצומחים הבטוחים עם ההודעות. ילדים אלה 

                                                                                                                                                   נהג ומתקן שמירת מרחק וסטייה מנתיב.שמתערב לאדפטיבי רכב כמו  קורקינטבהליכה/רכיבת אופניים/ יתערב

                                                                   2020ביוני  4. מורה דרך לשיטת "מדרג ההפנמה" למניעה, מזור וצמיחה 054-6653303דרור -צביקה בר: היזם


