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לים זמן רב יותר מחוץ לבית וללא מסגרת חינוכית קבועה. בחודשי הקיץ ילדים נמצאים בחופשה. הם מב

השגרה הרגילה משתנה, הן של ההורים והן של הילדים. לילדים שפע של זמן פנוי אותו הם מנצלים 

לפעילויות פנאי ובילוי, ולעיתים מסכנים את עצמם בפעילויות שונות. לעומתם ההורים, ממשיכים לרוב 

שעומד לרשות הילדים וכן העדר השגחת מבוגר, גורמים לעלייה בשיעור  בשגרת החיים. הזמן הפנוי הרב

 הנפגעים בקרב ילדים בעונת הקיץ. 

 

 היכן ילדים נפגעים בקיץ?

 בבית 

 בבריכה, בים, בגני השעשועים, בפארקים ובטיולים  - רחב הציבורי במ 

 כביש בחצייתעל אופניים/קורקינט וברכב, ברכיבה  -דרכים ב 

 הפגיעה לפי מנגנוןהתפלגות תמותה 
 2013 2014 2015 סוג / מנגנון הפגיעה     

 6 17 8 טביעה 
 13 14 8 תאונת דרכים 

 2 1 3 נפילה 
 0 0 1 אלרגיה 
 3 0 2 חנק 
 0 1 2 מכה / חבלה 
 0 0 1 מכת חום / התייבשות 
 0 0 1 התחשמלות 
 0 0 1 חתך / דקירה 
 4 0 0 מכת חום / התייבשות )רכב( 
 0 0 0 וף זרג 
 0 0 1 הרעלה 
 0 0 1 פגיעת בעל חיים 
 0 2 0 הרעלה / כוויה 
 1 0 0 הילכדות בין או בתוך עצמים / מכשיר 
 0 2 0 כוויה 
 1 2 0 סיבה לא ידועה -אחר  
 30 39 29 סכום כולל 
 



 
 

 

 

 התפלגות תמותה לפי קבוצות גיל
 2013 2014 2015 קבוצת גיל  

 0-4 6 14 13 

 5-9 5 7 3 

 10-14 8 10 6 

 15-17 10 8 8 

 30 39 29 סכום כולל 

  
 

 התפלגות תמותה לפי מקום היפגעות
 2013 2014 2015 מקום ההיפגעות    

 5 13 10 מרחב ציבורי )כולל מוסד ציבורי( 

 8 16 7 בית וחצר הבית 

 14 10 9 דרכים 

 1 0 1 מוסדות חינוך 

 2 0 2 לא ידוע 

 30 39 29 סכום כולל 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מאגר 'תיעוד היפגעויות מהתקשורת': - NAPISמיזם 
מקור נתוני מאגר 'תיעוד היפגעויות מהתקשורת' הינו בתיעוד כתבות בעיתונות הכתובה והאינטרנטית, הארצית והמקומית, בשפות: 

 עברית, ערבית, אנגלית ורוסית.
לא מכוונת של ילדים ברמות חומרה שונות; החל ממקרי 'כמעט ונפגע' והתראות על  הנתונים מאפשרים לאתר ולנתח מקרי היפגעות

ליקויי בטיחות ועד למקרים שהסתיימו במוות. מאחר ונתוני התקשורת מתקבלים באופן שוטף  ניתן להציג באמצעותם תמונת 
 היפגעות עדכנית וכן להרחיב ולהשלים את המידע המתקבל ממקורות אחרים.  

בות בתקשורת מבוצע על פי הזמינות ועל פי שיקול הדעת של מערכות העיתונים ולעיתים אינו כולל את כל הפרמטרים פרסום הכת
הנדרשים לתיעוד ההיפגעות. כמו כן, המאגר כולל רק את הכתבות אשר הכילו את מילות החיפוש אשר הוגדרו לאיתור זה . אי לכך, 

 ת הלא מכוונת של ילדים בישראל במלואה.ייתכן שהמידע אינו מייצג את תופעת ההיפגעו
השוואות בין נתוני תמותה של ילדים כתוצאה מהיפגעות לא מכוונת המתקבלים מדיווחים בתקשורת לבין נתוני התמותה של ילדים 

 מצביעות על מידה רבה של התאמה. -כתוצאה מהיפגעות לא מכוונת המתקבלים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
 אות במידע כמייצג את היקף תופעת ההיפגעות הלא מכוונת של ילדים בישראלאי לכך, אין לר


