סיכום שבועי של כתבות מהתקשורת אודות היפגעות ילדים
7-13.08.2011
סיכום מקרי מוות:
 1מכת חום  /השארת ילדים לבד
 1תאונת דרכים – נוסע/ת ברכב
סה"כ מקרי מוות2 :
סיכום מקרי היפגעות:
 5תאונת דרכים – הולך/ת רגל
 1חנק
 4תאונת דרכים – משתמש/ת ברכב ממונע אחר
 2השארת ילדים לבד
 1פגיעת בעל חיים
 1תאונת דרכים – נמצא/ת בסביבת רכב
 1כוויה
 3מכה  /חבלה
 2הרעלה
 2נפילה
 1הילכדות
 1התחשמלות
סה"כ מקרי היפגעות24 :
קישורים לכתבות היפגעות:

נתניה :בת  3מתה אחרי שנשכחה  6שעות ברכב
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4106109,00.html
הותר לפרסום שם הפעוטה שנשכחה ברכב הסעות ונמצאה מתה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4106164,00.html
פעוטה בת שלוש נמצאה ללא רוח חיים ברכב הסעות נעול
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4106106,00.html
מות הילדה ברכב ההסעות :המשטרה עצרה את הנהג וסייעת בגן
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4106242,00.html
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הטרגדיה בנתניה :הנהג והסייעת חשודים ברשלנות
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4106243,00.html
מות הילדה טלי דשקוב :הוארך מעצר נהג ההסעות והסייעת
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4106546,00.html
הגננת של הילדה שמתה ברכב ההסעות" :מצטערת על שקרה"
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4106501,00.html
מוות בדרך לגן" :לסייעת חלק שולי ,הנהג שבור"
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4106556,00.html
מוות ברכב הסעות :הגננת "מצטערת" ,האם בוכה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4106477,00.html
בובה על קבר טרי :נטמנה הפעוטה שנשכחה ברכב
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4106703,00.html
הוארך מעצר הנהג והסייעת החשודים כי הותירו ילדה ברכב וגרמו למותה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4107842,00.html
נערה פלסטינית נהרגה בתאונה סמוך לחווארה 3 ,נפצעו
http://news.walla.co.il//?w=/22/1848600
שגב שלום :פעוט בן שנתיים נדרס ונפצע באורח בינוני עד קשה  -פונה לבית החולים
http://www.hnn.co.il/news_article83767.html
اصابة طفل من شقيب السالم تعرض لحادث دھس
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-439271,1,2.html
תינוק בן חודש וחצי נחנק בהנקה; מצבו אנוש
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4106024,00.html
תינוק בן חודש וחצי במצב של צמח לאחר שנחנק בהנקה
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1237524.html
תינוק בן חודש וחצי שנחנק במהלך הנקה מאושפז במצב קשה
http://reshet.ynet.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/news/Domestic/Health/Ar
ticle,75225.aspx
בן  18נפצע קשה מפגיעת רכב באזור שדה בוקר שבנגב
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4105680,00.html
ערב של תאונות 2 :פצועים קשה ברחבי הארץ
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4105709,00.html
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כביש  :40הולך רגל בן  18נדרס בכניסה למחנה רמון  -הוזנק מסוק
http://www.hnn.co.il/news_article83762.html
צומת ראם :רוכב אופנוע נפצע באורח אנוש בתאונת דרכים
http://www.hnn.co.il/news_article83749.html
רכב ישראלי ובו ילדה בת  5נגנב בגוש עציון; הילדה שוחררה ללא פגע
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4106655,00.html
מכוניתו של יועץ יו"ר הכנסת נגנבה כשבתו בתוכה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4106730,00.html
נחש צפע הכיש ילד בן  7מקריית-שמונה ברגלו; מצבו בינוני
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4107389,00.html
קרית שמונה :נחש צפע הכיש ילד בן  7שנפגע באורח בינוני  -פונה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article83867.html
בת  3הושארה בעגלה בנתניה; המשטרה מחפשת את הוריה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4107326,00.html
נתניה :בת  3נשכחה בעגלה ,אמה חשודה בהזנחה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4107380,00.html
נתניה :ילדה בת  3נמצאה נטושה בתוך עגלה  -שוטרים מחפשים את הוריה
http://www.hnn.co.il/news_article83863.html
ילד בן  9נפצע קשה בהתהפכות טרקטורון ליד מושב שדה אילן
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4107279,00.html
שדה אילן :שלושה ילדים נפצעו בהתהפכות טרקטורון  -מצבו של אחד קשה
http://www.hnn.co.il/news_article83858.html
הגליל המערבי :בן  9שמכר סברס לצד הכביש נפצע קשה מפגיעת רכב
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4107166,00.html
מקצוע מסוכן :מוכר סברס בן  8נפצע בתאונה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4107194,00.html
إصابة حرجة لطفل من قرية الشيخ دنون بحادث دھس
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-440116,1,2.html
צומת כליל :ילד בן  9נפגע מרכב ונפצע קשה  -פונה במסוק לבית החולים
http://hnn.co.il/news_article83856.html
עדן בן ה 6-נכווה קשות מקעקוע חינה על הכתף
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4107370,00.html
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צו סגירה לחניון בחוף הכנרת בשל פציעת נערות מענף אקליפטוס שנפל
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4107644,00.html
اصابة خطيرة لطفل من رھط تعرض للدھس قبل االفطار )ילד בן שנה מרהט נדרס ונפגע קשה ,פונה לביה"ח להמשך
טיפול(
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-441378,1,2.html
רהט :שתי ילדות בנות  5ו 8-נפגעו בינוני וקל מתרסיס נגד חרקים  -פונו לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article83787.html
اصابة متوسطة لطفلتين باستنشاق مبيدات برھط
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-439505,1,2.html
ראשון לציון :נערה בת  16נפגעה מרכב ברחוב גבעתי  -פונתה לבית החולים
http://www.hnn.co.il/news_article83833.html
אלעד :ילד בן  10נפגע מרכב ברחוב רבי חייא  -פונה במצב בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article83830.html
בני ברק :ילד נפל מגובה ברחוב השל"ה ונפצע באורח קל עד בינוני  -פונה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article83816.html
לוחמי האש חילצו ללא פגע פעוטה שננעלה ברכב במרכז ביג בצומת קסטינה
http://www.hnn.co.il/news_article83852.html
באר שבע :ילד בן  7נפל מגובה של  6מטר  -פונה לבי"ח במצב בינוני
http://hnn.co.il/news_article83888.html
רהט :ילד התחשמל בשכונה  38ונפגע באורח בינוני עד קשה  -כוחות במקום
http://hnn.co.il/news_article83915.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
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*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

