סיכום שבועי של כתבות מהתקשורת אודות היפגעות ילדים
24-30.07.2011
סיכום מקרי מוות:
 1טביעה
 1אחר – חשד למוות בעריסה
סה"כ מקרי מוות2 :
סיכום מקרי היפגעות:
 1הרעלה
 4נפילה
 3תאונת דרכים – הולך/ת רגל
 +5תאונת דרכים – נוסע/ת ברכב
 1טביעה
 1השארת ילדים לבד
 1תאונת דרכים – רוכב/ת אופניים וגלגלים קטנים
 2התחשמלות
 1מכה  /חבלה
 1תאונת דרכים – נמצא/ת בסביבת הרכב
 1סיבה לא ידועה
סה"כ מקרי היפגעות+21 :
קישורים לכתבות היפגעות:
חודשו החיפושים בחוף פולג אחר בן ה 16-שנעדר מאתמול
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4101952,00.html
חוף פולג :חיפושים אחר אדם שנעדר לאחר ששט בקיאק והתהפך
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4101844,00.html
בן  16שחה בחוף לא מוכרז בנתניה  -ונעלם במים
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4101873,00.html
קרובי הנער שנעדר" :למה לא מחפשים בים?"
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4101974,00.html
הותר לפרסום שם הנער בן ה 16-שגופתו נמצאה בחוף פולג
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4102261,00.html
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חוף פולג :אותרה גופת בן ה 16-שנעדר מאז יום שישי
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4102195,00.html
נמצאה גופתו של בן ה 16-שטבע מול חופי נתניה
http://news.walla.co.il/?w=/1/1845726
תל שבע :פעוטה בת חודשיים נמצאה מחוסרת הכרה  -רופא קבע את מותה
http://www.hnn.co.il/news_article83422.html
مصرع طفل من بلدة تل السبع بظروف غامضة
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-435187,1,2.html
שריפה פרצה במסגד בכפר בגליל; ילד נפגע קל משאיפת עשן
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4099470,00.html
בן  16נפצע קשה כשהחליק ליד ביתו בכפר מנדא שבצפון
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4099446,00.html
כפר מנדא :בן  16נפל מגובה ונפצע באורח קשה  -פונה לבית החולים
http://www.hnn.co.il/news_article83330.html
בן  11נפל ממרפסת בהרצליה; מצבו בינוני
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4099784,00.html
הולכת רגל כבת  18נפצעה אנוש מפגיעת רכב בכפ"ס
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4101446,00.html
כפר סבא :הולכת רגל נפצעה אנושות מפגיעת רכב  -פונתה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article83450.html
צעיר כבן  18נפצע קשה מפגיעת רכב בצומת להבים שבדרום
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4101433,00.html
מטייל בן  18נפל בנחל זוויתן שברמת הגולן; מצבו קשה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4101796,00.html
בן  18החליק ונפל בנחל זוויתן בגולן ,מצבו קשה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4101817,00.html
 7פצועים ,שניים מהם במצב קשה ,בתאונת דרכים ליד עפולה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4101775,00.html
בת  17טבעה הלילה מול חופי אשקלון וחולצה בשלום
http://news.walla.co.il/?w=/22/1845571
אשקלון :בת  17טבעה אמש בחוף הים  -חולצה במצב קל ע"י השיטור הימי
http://www.hnn.co.il/news_article83506.html
פעוט נמצא משוטט לבדו בצפת  -הוריו חשודים ברשלנות
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4101826,00.html
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إصابة طفل من الجديدة جراء حادث دھس )בן  4מג'דידה ,נדרס והועבר במצב בינוני-קשה להמשך טיפול בביה"ח גליל מערבי
בנהריה(
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-435704,1,2.html
اصابة متوسطة لفتى من سخنين بحادث دھس )ילד מסח'נין נפגע בינוני בתאונת דרכים ,כשרכב על אופניים ,הועבר להמשך טפול
בביה"ח גליל מערבי בנהריה(
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-435636,1,2.html
בני ברק :ילד בן  4התחשמל ברחוב עוזיאל ונפצע באורח קל  -פונה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article83394.html
אלעד :ילדה בת  4התחשמלה ברחוב יהודה הנשיא  -פונתה במצב קל
http://www.hnn.co.il/news_article83400.html
אשדוד :שישה פצועים קל בתאונת דרכים ברחוב הרצל  -פונו לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article83421.html
קיבוץ חפץ חיים :נער בן  17נפל מרכבת הרים ונחבל בראשו  -מצבו קל עד בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article83448.html
בני ברק :ברחוב הרב דסלר נתפסה ידו של ילד בן  7במערבל מזון  -פונה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article83457.html
צומת להבים :נער בן  15שמכר סברס נפגע מרכב ונפצע קשה  -פונה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article83447.html
ערד :נער בן  14הובא לתחנת מד"א עם פגיעת ראש  -הרקע לא ברור
http://www.hnn.co.il/news_article83491.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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