סיכום שבועי של כתבות מהתקשורת אודות היפגעות ילדים
14-20.08.2011
סיכום מקרי מוות:
 2חנק
 1טביעה
 1נפילה
סה"כ מקרי מוות4 :
סיכום מקרי היפגעות:
 1תאונת דרכים – נוסע/ת ברכב
 4נפילה
 2טביעה
 2כוויה
 1תאונת דרכים
 1הרעלה
 1מכה  /חבלה
 2תאונת דרכים – הולך/ת רגל
 1תאונת דרכים – משתמש/ת ברכב ממונע אחר
 1סיבה לא ידועה
סה"כ מקרי היפגעות16 :
סיכום מקרי כמעט וקרה*:
 Xתאונת דרכים
 Xהרעלה  /כוויה

*במקרים של תרחישי 'כמעט וקרה' קיים סיווג לסוג ההיפגעות ,אך לא ניתן להעריך את מס' הנפגעים ,המבוטא
בתצורת .X
קישורים לכתבות היפגעות:
תינוקת מתה בכעביה-טבאש שבצפון ,כנראה משום שנחנקה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4108572,00.html
למרפאה בכעביה טבאש שבסמוך לטבעון הובאה פעוטה בת  5חודשים ללא הכרה  -מותה נקבע
http://www.hnn.co.il/news_article83956.html
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בן  5משפרעם טבע למוות בבריכה במלון בטאבה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4110063,00.html
טרגדיה ביום ההולדת :בן  5טבע למוות בטאבה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4110046,00.html
טאבה :ילד בן  5תושב שפרעם טבע בבריכה במלון  -בבית החולים נקבע מותו
http://www.hnn.co.il/news_article84047.html
שתי תאונות עבודה בבנייה :בן  15ובן  50נהרגו
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4108903,00.html
שני הרוגים בתאונות עבודה באתרי בנייה
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1238322.html
צור הדסה :נער בן  15נהרג כשנפל מפיגום בגובה שישה מטרים
http://www.hnn.co.il/news_article83981.html
כפר כנא :תינוק בן  4חודשים נחנק מאוכל ומת
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4111151,00.html
כפר כנא :פעוט בן שלושה חודשים נחנק ואיבד הכרתו  -צוות מד"א קבע את מותו
http://www.hnn.co.il/news_article84183.html
נתניה :בן שנה נמצא ללא הכרה בפעוטון  -מצבו קשה מאוד
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4110266,00.html
נתניה :בן שנה פונה מגן ילדים לאחר החייאה מוצלחת  -הרקע לא ברור
http://www.hnn.co.il/news_article84060.html
בן  8שנתפס נוהג במכונית ליד טייבה" :אבא ביקש שאקנה סיגריות"
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4108442,00.html
עשרה פצועים בשתי תאונות בבקעת הירדן
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4108761,00.html
רמת הגולן :בן  13נפצע בינוני בטיול בנחל זויתן  -יחולץ במסוק חיל האוויר
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4109684,00.html
נחל זוויתן :המטייל שנפל מגובה בנקיק השחור פונה במסוק צבאי לבית חולים
http://www.hnn.co.il/news_article84030.html
עשרות ילדים פונו ממתחם קמפינג בטבריה בגלל שריפה; אין נפגעים
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4109720,00.html
חולה אפילפסיה בן  17טבע בחוף הדקל באילת; מצבו קשה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4109262,00.html
אילת :נער בן  17טבע בחוף הדקל  -פונה במצב קשה
http://www.hnn.co.il/news_article84001.html
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הגליל התחתון :בן  10שיחק בזיקוקים  -ונפצע בפניו באורח בינוני
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4110417,00.html
כפר כנא :ילד בן  10ששיחק בזיקוקים נכווה בפניו  -פונה לבית החולים
http://www.hnn.co.il/news_article84078.html
תל אביב :שני פצועים קשה וקל בתאונת דרכים ברחוב אליפלט  -פונו לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article83949.html
רהט :ילד בן  5הובא לתחנת מד"א לאחר שתיית חומר לא מזוהה  -מצבו בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article83974.html
إصابة متوسطة لطفل من رھط تناول مادة سامة
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-441690,1,2.html
בית צפפא :ילד נפגע באורח קשה כשטלויזיה נפלה ופגעה בו  -פונה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article83973.html
בית"ר עלית :ילד בן  3נפל מקומה ראשונה ונפצע בינוני  -פונה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article83971.html
ירושלים :לוחמי האש חילצו ילד שנפל לפיר בגובה  12מטר  -כוחות במקום
http://www.hnn.co.il/news_article84038.html
הרצליה :ילד בן  7נפגע מרכב ברחוב שירת גאולים  -פונה במצב קל
http://www.hnn.co.il/news_article84032.html
שוער העבר ,שמואל מליקה ,נהרג בתאונת דרכים
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4109723,00.html
טבריה :נער בן  17נקלע למצוקה בחוף ברניקי  -חולץ במצב קל
http://www.hnn.co.il/news_article84070.html
אשדוד :ילדה בת  9נפלה מקומה שניה בקניון בשדרות הרצל  -מצבה בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article84112.html
إصابة خطيرة لطفل بحادث في مدينة كفر قاسم )בן  6מכפר קאסם נפגע כהולך רגל בתאונת דרכים ,פונה להמשך טיפול לביה"ח
שניידר(
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-441723,1,2.html
إصابة طفل مقدسي بسبب المفرقعات بشعفاط )ילד משועפט בירושלים ,שיחק בנפצים ונפצע באורח קל(
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-441476,1,2.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.
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 .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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