סיכום שבועי של כתבות מהתקשורת אודות היפגעות ילדים
26.06-2.07.2011
סיכום מקרי מוות:
 1חנק
סה"כ מקרי מוות1 :
סיכום מקרי היפגעות:
 2תאונת דרכים – הולך/ת רגל
 1כוויה  /הרעלה
 1השארת ילדים לבד
 2נפילה
 1תאונת דרכים – רוכב/ת אופניים או גלגלים קטנים
 2תאונת דרכים – נוסע/ת ברכב
 2טביעה
 1הרעלה
 1רוכב אופניים או גלגלים קטנים – תאונה עצמית
 2כוויה
 1סיבה לא ידועה
סה"כ מקרי היפגעות16 :
סיכום מקרי כמעט וקרה*:
 Xכוויה  /הרעלה
 Xתאונת דרכים – רוכב/ת אופניים או גלגלים קטנים

*במקרים של תרחישי 'כמעט וקרה' קיים סיווג לסוג ההיפגעות ,אך לא ניתן להעריך את מס' הנפגעים ,המבוטא
בתצורת .X
קישורים לכתבות היפגעות:
טרגדיה בשיבא :אם נרדמה בזמן ההנקה ,התינוק נחנק למוות
=http://invokemobile.com/nana/article.aspx?ServiceID=126&ArticleID=811154&SectionID
פעוט נדרס על ידי אוטובוס במודיעין עילית; מצבו קשה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4087460,00.html
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מצב הפעוט שנדרס על ידי אוטובוס במודיעין עילית עדיין קשה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4087484,00.html
בן שנתיים נדרס על-ידי אוטובוס במודיעין עילית
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4087461,00.html
מודיעין עלית :הפעוט בן השנתיים שנפגע מאוטובוס ברחוב חפץ חיים פונה במצב קשה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article82455.html
שריפה פרצה בבניין בפתח תקווה;  5נפצעו קל ,בהם תינוקת
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4087454,00.html
בני ברק :תינוקת יצאה מפעוטון ונמצאה ברחוב ללא השגחה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4087775,00.html
פעוט בן שבוע נמצא מחוסר הכרה בביתו בבני ברק
http://news.walla.co.il/?w=/22/1836254
פעוט נפל מחלון בבי"ס בקריית שמואל ונפצע בינוני
http://news.walla.co.il/?w=/22/1836414
חיפה :פעוט נפל מחלון בית ספר במהלך מסיבה; מצבו בינוני
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4089050,00.html
קרית שמואל :פעוט בן שנה וחצי נפל מקומה שניה ונפצע בינוני  -פונה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article82536.html
רוכב אופניים בן  10נפצע קשה מפגיעת מכונית באזור צפת
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4089046,00.html
בן  10שרכב על אופניו נדרס על ידי מכונית בצפון  -מצבו קשה
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=811448
 19ילדים פונו מגן ילדים בירושלים בשל שריפה; אין נפגעים
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4089372,00.html
ביום האחרון ללימודים 17 :ילדים חולצו מגן בוער
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4089467,00.html
כפר בגליל :ילד בן  12נפצע בינוני מנפילה בביתו
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4088096,00.html
אבו סנאן :נער בן  12נפל מגובה חמישה מטרים ונחבל בראשו  -מצבו יציב
http://www.hnn.co.il/news_article82497.html
כפר משהד :ילד בן  10נפצע בינוני כשקפץ מרכב נוסע  -פונה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article82567.html
אופנוען נהרג בצפון ,הולך רגל נדרס למוות בפ"ת
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4089633,00.html
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בת  7נפצעה בינוני-קשה בתאונת דרכים בבאקה אל-גרביה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4089673,00.html
إصابة متوسطة لطفلة من جت بحادث دھس
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-425443,1,2.html
באקה אל גרביה :ילדה כבת  7נפגעה מרכב  -פונתה במצב קשה
http://www.hnn.co.il/news_article82577.html
פעוט כבן שנה טבע בבריכה בביתו בבאר שבע
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4089943,00.html
מצבו של התינוק שטבע בבריכת ביתו בב"ש מוגדר קל
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4090002,00.html
תינוק טבע בבריכה בב"ש; לא נשקפת סכנה לחייו
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4089944,00.html
באר שבע :בן שנה טבע בבריכה ,מצבו קשה
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=811933
ילד בן  10נפגע באורח קשה משתיית חומר הדברה בעוספיה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4090061,00.html
ילד שתה חומר הדברה מבקבוק מיץ ונפגע קשה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4090083,00.html
طفل من عسفيا شرب مادة سامة وحالته خطيرة
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-426077,1,2.html
עוספייה :ילד בן  10נפגע קשה כששתה חומר הדברה  -פונה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article82620.html
اصابة سيدتين وطفل من جت بحادث طرق ذاتي )שתי נשים וילד מכפר ג'ת נפגעו בתאונת דרכים בעת שהתנגשו בעץ(
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-425482,1,2.html
בן  14טבע בבריכת חפץ חיים; מצבו יציב
http://www.hnn.co.il/news_article82449.html
אלעד :ילד בן  4נפל מאופניו  -ונפצע קשה
http://www.bhol.co.il/Article.aspx?id=29140
כביש  :20שני ילדים בני  9שרכבו על אופניים בנתיבי איילון  -ניצלו ע"י שוטר תנועה
http://www.hnn.co.il/news_article82474.html
כפר חב"ד :ילד נכווה ממים רותחים ונפצע קל עד בינוני  -פונה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article82575.html
ירושלים :לוחמי האש פעלו בשריפה בגן ילדים  -עשרות ילדים חולצו
http://www.hnn.co.il/news_article82558.html
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עין בוקק :פעוט בן שנה נכווה ממים רותחים  -פונה במצב בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article82591.html
_ _ __ _ _
הילד שטבע בבריכת מלון בים המלח יצא מכלל סכנה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4088463,00.html
לירן שטבע יצא מכלל סכנה" :נולד פעם שנייה"
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4088534,00.html
אסונות הקיץ :ליאם הקטן שרוי במוות מוחי
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4087061,00.html
עפולה :נקבע מותה המוחי של הילדה שטבעה בכנרת ביום ו'
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4088362,00.html
הילדה שטבעה בעין גב מתה מוות מוחי
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4088372,00.html

מיזם  - NAPISאודות מאגר 'תיעוד היפגעויות מהתקשורת'*
להלן מספר הנחיות והדגשים לשימוש בנתוני מאגר 'תיעוד היפגעויות מהתקשורת':
 .1מקור נתוני מאגר 'תיעוד היפגעויות מהתקשורת' הינו בתיעוד כתבות בעיתונות הכתובה והאינטרנטית,
הארצית והמקומית ,בשפות עברית ,ערבית ,אנגלית ורוסית.
 .2הנתונים מאפשרים לאתר ולנתח מקרי היפגעות לא מכוונת של ילדים ברמות חומרה שונות .החל ממקרי
'כמעט ונפגע' והתראות על ליקויי בטיחות ועד למקרים הקטלניים ובכך להרחיב ולהשלים את המידע הנאסף
בתחום זה.
 .3פרסום הכתבות בתקשורת מבוצע על פי הזמינות ועל פי שיקול דעת מערכות העיתונים ולעיתים אינו כולל
את כל הפרמטרים הנדרשים לתיעוד ההיפגעות .כמו כן ,המאגר כולל רק את הכתבות אשר הכילו את מילות
החיפוש אשר הוגדרו לאיתור זה .אי לכך ,אין לראות במידע כמייצג את היקף תופעת ההיפגעות הלא מכוונת
של ילדים בישראל.
*הכתבות נאספות באדיבות ובתרומת חברת 'יפעת מידע תקשורתי'.
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