
  

  

  אבטחה בגניםמצלמות 

  
גני ילדים רבים מבינים את הרצון ואת הצורך של , בשנים האחרונות

הם מעדיפים לדעת בכול רגע נתון מה . ההורים להיות קרובים לילדיהם
לצורך .. ישנים, נהנים, משחקים,  האם הם אוכלים טוב-הם עושים 

- בר, זמין,המובן הזה של ההורים לדעת קיים פתרון טכנולוגי פשוט
השגה ובעלות סבירה המאפשר להורים לצפות בילדיהם לאורך כל 

  . הפתרון הוא רישות הגן במצלמות אינטרנט-שעות פעילות הגן 
  
  

  !?גן ילדים או האח הגדול
  

? אני מניחה שכעת חלקכם מרימים גבה וחושבים האם זו לא הגזמה
 -גן שמתקין מצלמות אבטחה בעצם מצהיר , ראשית. אני מאמינה שלא

הצהרה כזו באופן מיידי נוסכת תחושת ". אין לנו מה להסתיר מכם"
  ).שמשדרים זאת לילדיהם(בטחון בקרב ההורים 

  
פתרון זה מקנה להורים תחושה של שליטה על מצבו של ילדם , שנית

יקומו ההורים שלא . בכל רגע נתון ואף מעניק תחושה של קרבה לילד
לראות איך הילד , הלימודיםבאמצע העבודה או , היו רוצים מידי פעם
משחק בחצר או אוכל ארוחת בוקר כשפניו וידיו , בונה מגדל מקוביות

  ...מרוחות בגבינה
  
  

  !היא משכה לי בצמה, אמא
  

להתקנת מצלמות מעקב בגני ילדים הוא , ולא פחות חשוב, שיקול נוסף
לצערנו לא פעם אנו שומעים . למניעת מקרי התעללות או הזנחה

מדובר , נכון. קרים מסוג זה והלב נצבט בכל פעם מחדשבחדשות על מ
 בוודאי תופתעו לשמוע שלפי -אולם , במקרים בודדים ובלתי מייצגים

ראש המכון לחקר ולמניעת אלימות , עמוס רולידר' מחקר שערך פרופ
 61.3 -נמצא שכ, של ילדים ובני נוער במכללה האקדמית עמק יזרעאל



  

  

כאשר ברוב , ת להצקה על בסיס יומיאחוזים מילדי הגן היו קורבנו
משיכה בשיער , דחיפות, כולל בעיטות, המקרים סוג ההצקה הוא פיזי

  . וכדומה
  

  !?...אז למה לא
  

המתנגדים לדבר טוענים שהורה צריך לסמוך על המטפלות בגן 
הם גם יאמרו , ולהאמין שהילד שלו מקבל את היחס הטוב ביותר

אבל דעתי היא אם היום ... ושם מהצקותשכולנו היינו ילדים וסבלנו פה 
למה לא לנצל , הטכנולוגייה יכולה לבוא לעזרתנו בשמירה על הילדים

  ...אפשרות זו שלא הייתה קיימת בעבר


