סיכום שבועי של כתבות מהתקשורת אודות היפגעות ילדים
17-23.07.2011
סיכום מקרי מוות:
 1מכה  /חבלה
 1נפילה
 1תאונת דרכים – נמצא/ת בסביבת הרכב
סה"כ מקרי מוות3 :
סיכום מקרי היפגעות:
 3נפילה
 4תאונת דרכים – הולך/ת רגל
 1הרעלה
 1אחר – התייבשות
 1גוף זר
 1תאונת דרכים – נהג/ת ברכב
 1אחר – אלרגיה
 1תאונת דרכים – משתמש/ת ברכב ממונע אחר
 1מכה  /חבלה
 1הרעלה  /כוויה
 2תאונת דרכים – נוסע/ת ברכב
סה"כ מקרי היפגעות17 :
קישורים לכתבות היפגעות:
ילד בן  10נמחץ למוות על ידי מעלית באבו גוש; הנסיבות נבדקות
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4096614,00.html
אסון במאפייה באבו גוש :מעלית מחצה למוות ילד
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4096628,00.html
נס ציונה :רופא קבע את מותו של הנער שנפל לבור אשפה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4097496,00.html
נס ציונה :נער בן  14נפל לבור בעומק  5מטרים ,חשש לחייו
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4097461,00.html

'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

טרגדיה בנס ציונה :נער נהרג לאחר שנפל לבור
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4097466,00.html
בן  14נפל לבור ומת במרכז לבריאות הנפש בנס ציונה
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1235289.html
טרגדיה בנס ציונה :נער נהרג לאחר שנפל לבור
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4097466,00.html
נס ציונה :בן  14נפל לבור אשפה ונהרג במקום
http://www.hnn.co.il/news_article83155.html
תינוק בן שנה נדרס בכפר כיסרא שבצפון; מצבו אנוש
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4098771,00.html
תינוק בן שנה נדרס למוות בחצר ביתו בצפון
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4098795,00.html
מת מפצעיו הפעוט שנפצע בתאונת דרכים בכפר כסרא
http://www.hnn.co.il/news_article83267.html
ירושלים :ילד בן  3נפל מקומה שנייה  -פונה במצב קשה
http://www.hnn.co.il/news_article83089.html
הוארך מעצר הנהג החשוד שפצע קשה ילד באלעד – ונמלט
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4096872,00.html
הנהג שדרס ילד באלעד וברח הסגיר עצמו למשטרה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4096599,00.html
המשטרה מחפשת אחר נהג רכב מסחרי שפגע בילד באלעד וברח
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4096547,00.html
הנהג שדרס ילד באלעד" :נבהל ונסע למשפחה"
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4096909,00.html
בן  10נפצע קשה ,הנהג הסגיר עצמו אחרי שעות
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4096489,00.html
תאונת פגע וברח באלעד :בן  10נפצע קשה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4096482,00.html
פגע וברח באלעד :בן  10נפצע קשה כשחצה כביש
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4096489,00.html
ילד בן  11נפגע קשה בתאונת פגע וברח בעיר אלעד
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1235061.html
אלעד :ילד בן  11נפגע מרכב ברחוב בן זכאי  -מצבו קשה
http://www.hnn.co.il/news_article83086.html
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בת  14נמצאה מעולפת במפרץ חיפה משתיית כמות אלכוהול רבה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4096699,00.html
בת  4הושארה במכונית סגורה בבני ברק והתייבשה; מצבה קל
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4096550,00.html
בני ברק :תינוקת חולצה מרכב נעול כשמצבה בינוני  -פונתה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article83094.html
בת  5נפצעה קשה מפגיעת מכונית בביתר עילית
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4097084,00.html
ילד בן  9נדרס במודיעין עילית; מצבו בינוני
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4098139,00.html
מודיעין עילית :ילד כבן  10נפגע מרכב ונפצע באורח בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article83192.html
ילד בן  12נפצע באורח קשה מפגיעת אוטובוס ביפו
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4097730,00.html
מחיר החופש :הפעוט בלע מסמרי פלדה
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4097032,00.html
בן שנה מהצפון שאף סיכה ונותח
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1235065.html
בת  13מאחורי ההגה :זגזגה והתנגשה בניידת
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4098447,00.html
בני ברק :ילדה סקרנית צפתה בשריפה ,נפלה ונפצעה קלות
http://www.bhol.co.il/Flash.aspx?id=36177
בן שנתיים מטייבה נפצע בינוני בנפילה מגובה  5מטרים
http://news.walla.co.il//?w=/22/1841826
חיפה :פעוט בן עשרה חודשים פיתח תגובה אלרגית לטחינה  -מצבו קשה
http://www.hnn.co.il/news_article83142.html
ראש העין :רוכב קטנוע בן  16נפצע בינוני בתאונת דרכים ברחוב כרמל פינת ז'בוטינסקי
http://www.hnn.co.il/news_article83200.html
חברון :נער ערבי בן  16נחבל בראשו בצומת אליאס  -פונה במצב קשה
http://www.hnn.co.il/news_article83239.html
באר שבע :שלושה פצועים קל בשריפה בבניין מגורים  -פונו לבית החולים
http://www.hnn.co.il/news_article83258.html
כפר איכסאל :ארבעה פצועים בתאונת דרכים  -מצבו של נער בן  17קשה
http://www.hnn.co.il/news_article83289.html
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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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