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דירוג חומרת 

הפציעה

מס ילדים שנפגעו 

על פי המתואר

מצבו ,  מבני ברק טבע בבריכת הגלים בחפץ חיים6ילד בן חפץ חייםטביעהיוני2011

קשה

1קשהיהודיזכרשש

 טבע בבריכת שחיה בקיבוץ חפץ חיים ונמשה מהמים 14בן חפץ חייםטביעהיוני2011

י המצילים כשמצבו יציב"ע

1בינונייהודיזכרארבע עשרה

חפץ "נפל ממתקן בפארק המים ,  מהיישוב בית אל12בן חפץ חייםטביעהיולי2010

פונה לקפלן במצב קשה. ' מ6מגובה של , "חיים

1קשהיהודיזכרשתיים עשרה

–  נפגע ברגליו לאחר נפילה מגובה בפארק המים 17נער בן 2000ימית נפילהיולי2010

 שבחולון2000ימית 

1לא צוייןיהודיזכרשבע עשרה

גני חוגהטביעהמאי2010

 מירושלים טבע למוות בפארק המים גני חוגה שליד בית 13בן 

הילד וחבריו בילו בפארק ונכנסו לבריכת שחייה שם . שאן

הבחינו חבריו כי הנער במצוקה והזעיקו את המציל שמשה 

הוא פונה לבית חולים העמק שם נקבע מותו. אותו מהמים

1מוותיהודיזכרשלוש עשרה

 מבית שמש נסע עם כיתתו לפארק מאולתר בקיבוץ חפץ 7בן חפץ חייםחבלה/ מכהמאי2010

הילד נפצע כאשר אחד מקרונות רכבת ההרים התנתק . חיים

הוא פונה לבית . והוא נזרק ממנו והתנגש במוט שסגר עליו

חולים קפלן עם פגיעות פנימיות

1בינונייהודיזכרשבע

. 9טבעה ילדה בת , בבריכת הספידי כיף ליד ביתר עליתספידי כיףטביעהמאי2009

ח הדסה במצב בינוני"פונתה לבי

1בינונייהודינקבהתשע

מציל . טבע בבריכת הגלים בחוף גיא בטבריה,  מהגליל4בן חוף גיאטביעהיולי2009

הבריכה חילץ את הילד ורופאה שנכחה במקום ביצעה בו 

ח פוריה"פונה במצב קשה לבי. פעולות החייאה ראשוניות

1קשהיהודיזכרארבע

חפץ חייםנפילהאוקטובר2009

 נפל מגובה של כארבע מטרים כאשר טיפס על המגלשה 7בן 

. כתוצאה מהנפילה נפצע בראשו. בפארק המים של חפץ חיים

א קרית מלאכי שהגיע למקום ביצע החייאה בילד"צוות של מד

1קשהיהודיזכרשבע

 5לאחר שנפל מגובה של ,  נפצע באורח בינוני בגבו16בן אבני חפץנפילהנובמבר2009

טופל במאיר. מטרים בעת שגלש באומגה ביישוב אבני חפץ

1בינונייהודיזכרשש עשרה

בן חמש נפגע באורח קשה לאחר שטבע בבריכה בפארק נחשוניתטביעהיולי2008

נחשונים שליד ראש העין

1קשהיהודיזכרחמש

 טבע בצהריים למוות בבריכה שבפארק המים 11-בן המימדיוןטביעהאוגוסט2007

אביב-בתל" מימדיון"

1מוותערביזכראחד עשרה

1קשהלא צוייןזכרשתיים עשרהונפגע באורח קשה מאוד" גל-לונה" טבע בפארק המים 12בן לונה גלטביעהיולי2004

שאן -בת שש טבעה בפארק הלאומי גני חוגה סמוך לביתגני חוגהטביעהאוגוסט2002

ונפגעה באורח קשה
1קשהלא צוייןנקבהשש

הנחיות לקריאת והבנת הנתונים
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:' תיעוד היפגעות מהתקשורת' - NAPISעל מאגר נתוני 

h

h

h

:בתמיכת

:מועד ביצוע האיתור
2011יולי 

איתור נתונים אודות היפגעות ילדים בפארקי מים

2002-2011לשנים * 'תיעוד היפגעויות מהתקשורת'מאגר  - NAPISנתונים מתוך מיזם 

לבטיחות ילדים' בטרם'י ארגון "איתור הנתונים בוצע ע

תרחיש היפגעותתאריך היפגעות

.אין לראות במידע כמייצג את היקף תופעת ההיפגעות הלא מכוונת של ילדים בישראל,        אי לכך

ה/חומרים יתאר את כלי הרכב שהיה מעורב בהיפגעות עם הרכב בו היה הילד/ פגיעה ממוצרים , ה/מנגנון הפגיעה מתאר את המצב והרכב בו היה הילד/סוג, במקרים של תאונות דרכים

.אנגלית ורוסית, ערבית, בשפות עברית, הארצית והמקומית, הינו בתיעוד כתבות בעיתונות הכתובה והאינטרנטית' תיעוד היפגעויות מהתקשורת'מקור נתוני מאגר 

והתראות על ליקויי בטיחות ועד למקרים הקטלניים ובכך להרחיב ' כמעט ונפגע'החל ממקרי . הנתונים מאפשרים לאתר ולנתח מקרי היפגעות לא מכוונת של ילדים ברמות חומרה שונות

.ולהשלים את  המידע הנאסף בתחום זה

המאגר כולל רק את , כמו כן. פרסום הכתבות בתקשורת מבוצע על פי הזמינות ועל פי שיקול דעת מערכות העיתונים ולעיתים אינו כולל את כל הפרמטרים הנדרשים לתיעוד ההיפגעות

.קיימות הטיות נוספות הנובעות מאופן קבלת המידע והדיווח אל המאגר, כמו כן. הכתבות אשר הכילו את מילות החיפוש אשר הוגדרו לאיתור זה

פרטים סוציודמוגרפיים

.לכל מקרה קובצו כל הכתבות שאותרו כקשורות. כל שורה מהווה דיווח על מקרה היפגעות כפי שדווח בעיתונים

.מספרם כתוב כנתון. במקרה היפגעות אחד יתכנו מספר ילדים נפגעים

(רשומים בהמשך גליון זה)יש לקרוא ולהבין את מגבלות המאגר לפני השימוש בפרטים הרשומים בשאילתא זו 

חומרת הפגיעה

NAPIS 
NAtional Pediatric Injury & Safety Surveillance 


