סיכום שבועי של כתבות מהתקשורת אודות היפגעות ילדים
10-16.07.2011
סיכום מקרי מוות:
 1תאונת דרכים – משתמש/ת ברכב ממונע אחר
 1תאונת דרכים – נוסע/ת ברכב
 1טביעה
סה"כ מקרי מוות3 :
סיכום מקרי היפגעות:
 2תאונת דרכים – נמצא/ת בסביבת הרכב
 5תאונת דרכים – הולך/ת רגל
 4נפילה
 1נפילה  /חשד להיפגעות מכוונת
 1רוכב אופניים וגלגלים קטנים – תאונה עצמית
 1טביעה
 3חתך  /דקירה
 +3הרעלה
 2פגיעת בעל חיים
 1מכה  /חבלה
 1כוויה
סה"כ מקרי היפגעות+24 :
סיכום מקרי כמעט וקרה*:
 Xהרעלה  /כוויה
 Xהשארת ילדים לבד

*במקרים של תרחישי 'כמעט וקרה' קיים סיווג לסוג ההיפגעות ,אך לא ניתן להעריך את מס' הנפגעים ,המבוטא
בתצורת .X
קישורים לכתבות היפגעות:
ערב קטלני :ארבעה הרוגים בתאונות דרכים
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4095154,00.html
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נתיבות :רוכב אופנוע נפצע קשה בהתנגשות עם מכונית
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4095158,00.html
התאונה בנתיבות :רוכב האופנוע מת מפצעיו
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4095175,00.html
 4הרוגים בתאונות דרכים שונות ברחבי הארץ
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1234644.html
נתיבות :רוכב אופנוע נפצע קשה בתאונת דרכים ברחוב ירושלים  -פונה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article82975.html
פורסם שמו של נהג האופנוע שנהרג אתמול בתאונה בנתיבות
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4095236,00.html
הלוויה במקום בגרות :בן  17נהרג על קטנוע
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4095241,00.html
נערה מהכפר טורען נפצעה קשה בתאונת "פגע וברח"
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4095238,00.html
צעירה בת 17-מהגליל ברחה מאחיה ונדרסה במהלך המנוסה
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1234767.html
נערה נפגעה אנוש; הנהגת דיווחה :פגעתי במשהו
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4095272,00.html
יום של תאונות דרכים 6 :נהרגו ברחבי הארץ
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4095676,00.html
הנערה שנדרסה ונפצעה קשה בצומת קדרים מתה מפצעיה בבית החולים
http://www.hnn.co.il/news_article83019.html
وفاة الشابة أنصار نصّار ) 17عاما ً( من طرعان متأثرة بجراحھا بعد اصابتھا بحادث
http://www.alarab.net/Article/383702
בת  4מיפו טבעה למוות בבריכת מלון בשארם א-שייח
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4095729,00.html
בת  4מיפו טבעה למוות בבריכה בשארם א-שייח
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4095734,00.html
وفاة الطفلة ميرا عالونة ) 4سنوات( من يافا غرقا ً بشرم الشيخ
http://www.alarab.net/Article/383725
מצרים :ילדה בת  4טבעה למוות בבריכת שחיה במלון בסיני במהלך חופשה
http://www.hnn.co.il/news_article83025.html
הוד השרון :בת  7שיחקה במכונית הוריה ,אחיה נפצע בינוני
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4093498,00.html
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תאונות בחופש :בת  10נפצעה קשה ,בן  8בינוני
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4093502,00.html
הוד השרון :ילד בן  8נפגע מרכב ברחוב הנרייטה סולד  -מצבו בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article82863.html
בת  10נפצעה קשה מפגיעת מכונית ברחובות
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4093489,00.html
ילדה בת  10נפצעה קשה מפגיעת רכב ברחובות
http://www.hnn.co.il/news_article82860.html
חשד :בת  16נפצעה בינוני ,לאחר שהושלכה מחלון ביתה באיבטין
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4095927,00.html
חשד :בת  16הושלכה מחלון ביתה; מצבה בינוני
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4095934,00.html
اصابة فتاة ) 16عاما ً( ابطن بجراح متفاوتة بعد سقوطھا من نافذة منزل العائلة في الطابق الثاني
http://www.alarab.net/Article/384010
פקיעין :בן  10נפל מאופניו ונפצע בינוני עד קשה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4095930,00.html
ילדה טבעה בחוף גיא בכנרת; מצבה בינוני
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4095855,00.html
غرق طفلة من البعينة نجيدات في إحدى برك السباحة في طبريا ونقلھا الى مستشفى العفولة
http://www.alarab.net/Article/383999
מד"א :בן  10נפצע קשה מפגיעת מכונית ברהט
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4094447,00.html
إصابة خطيرة لطفل  10سنوات من رھط أثر تعرضه لحادث دھس
http://www.alarab.net/Article/383456
רהט :ילד בן  10נפגע מרכב ונפצע באורח קשה  -פונה לבית החולים
http://www.hnn.co.il/news_article82919.html
اصابة خطيرة لطفل من رھط بحادث دھس
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-429673,1,2.html
رھط :إصابة خطرة لفتى اثر تعرضه لحادث طرق
http://ashams.com/art,43510
כפר קרע :ילד בן  6נפצע בינוני מירי בחתונה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4095157,00.html
בן  6נפצע בינוני מיריות בחתונה בכפר-קרע
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4095186,00.html
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כפר קרע :אביו של ילד שנפצע מירי בחתונה חשוד בשיבוש חקירה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4095244,00.html
اصابة طفل ) 6سنوات( من كفرقرع بعيارات نارية اطلقت خالل حفل زفاف في القرية
http://www.alarab.net/Article/383590
פעוט מירושלים נפצע לאחר שאחיו גזר אוזנו במספריים
http://news.walla.co.il/?w=/22/1840816
اصابة عدد من أطفال حي الورود بالناصرة بحاالت اختناق نتيجة حرق مواد بالستيكية ليالً )מספר ילדים מנצרת נחנקו משאיפת גזים
רעילים של שריפת פלסטיק(
http://www.alarab.net/Article/383520
נער בן  16שנפל מגובה שלושה מטרים ונפצע קשה הובא לצומת גולני  -פונה במסוק לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article82936.html
اصابة فتى ) 16عاما( من بلدة المغار بجروح خطيرة جراء سقوطه من الطابق الثالث )בן  16ממראר ,נפל מקומה שלישית ,פונה במצב
קשה לביה"ח רמב"ם(
http://www.alarab.net/Article/383223
צומת תל ערד :ילד בן  3הובא לצומת מחוסר הכרה  -פונה בהחייאה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article82926.html
إصابة خطيرة لطفل ) 3سنوات( من رھط بعد تعرضه لحادث دھس قرب منزل عائلته )בן  3מרהט ,נפגע פגיעה קשה לאחר שנדרס ליד
ביתו ,פונה לביה"ח סורוקה(
http://www.alarab.net/Article/383471
اصابة بالغة لطفل عربي تعرض للدھس جنوبي البالد
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-429739,1,2.html
اصابة متوسطة لطفل ) 10سنوات( من رھط سقط عن حصان )בן  10מרהט ,נפל מסוס ונפגע באורח בינוני ,פונה לביה"ח סורוקה(
http://www.alarab.net/Article/383219
اصابة متوسطة لفتى من رھط سقط عن حصان
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-429741,1,2.html
إصابة طفل من سكان رھط بعيار ناري نتيجة رصاصة )בן  10מרהט ,נפגע פגיעה בינונית ביד מירי מכדור טועה ברחוב ,פונה
לביה"ח סורוקה(
http://www.alarab.net/Article/383403
בני ברק :ברחוב קובלסקי נטרקה דלת על אצבע של פעוט כבן שנה וחצי  -פונה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article82894.html
אלעד :ילד בן  10נפל ממתקן שעשועים בגובה שלושה מטרים  -מצבו בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article82924.html
פתח תקווה :נער בן  15ננשך ע"י כלב ונפצע קל  -פונה לבית חולים
http://www.hnn.co.il/news_article82913.html
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כפר יונה :לוחמי האש פעלו בשריפת ארון חשמל בגן ילדים  -אין נפגעים
http://www.hnn.co.il/news_article82915.html
בני ברק :ילד נפל לבוקר בעומק  2מטר ופגע במסמר שננעץ ברגלו  -פונה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article82954.html
ירושלים 3 :צוותי כיבוי פעלו בשריפה בחדר מדרגות  -ילד נפצע קל
http://www.hnn.co.il/news_article82956.html
שדרות :ילד בן  9נפצע קל כשרוסס בחומר לא מזוהה  -פונה לבית חולים
http://www.hnn.co.il/news_article82970.html
רמת גן :אב ושני ילדיו נדרסו על מעבר חציה ברחוב רוחמה  -מצבם בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article82965.html
עכו :ילד בן  10נפגע מרכב ברחוב דרך הארבעה ונפצע בינוני  -פונה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article83011.html
בית שמש :לוחמי האש מחלצים ילדים שננעלו בדירת מגורים
http://www.hnn.co.il/news_article83018.html
ירושלים :ילד בן  6החליק מגג קומה ראשונה בשכונת מאה שערים  -פונה במצב בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article83012.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'.

'בטרם'  -המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים ,ע"ר; טל ,03-9263130 .פקס ,03-7254668 .ת.ד ,7050 .קרית מטלון ,פ"ת49170 ,
למידע נוסף :מוקד מומחים טל 03-9263111.מייל ,www.beterem.org ,telecenter@beterem.org :טלכלל 'בטרם' 03-6066602

