סיכום שבועי של כתבות מהתקשורת אודות היפגעות ילדים
28.8-3.9.2011
סיכום מקרי מוות:
 1נפילה
 1טביעה
 1אחר – חשד למוות בעריסה
סה"כ מקרי מוות3 :
סיכום מקרי היפגעות:
 3טביעה
 2מכה  /חבלה
 1נפילה
 2פגיעת בעל חיים
 2השארת ילדים לבד
 3תאונת דרכים – נוסע/ת ברכב
 2כוויה
 1תאונת דרכים – רוכב/ת אופניים או גלגלים קטנים
 3תאונת דרכים – הולך/ת רגל
 4הרעלה
 1הילכדות
סה"כ מקרי היפגעות23 :
סיכום מקרי כמעט וקרה*:
 Xתאונת דרכים

*במקרים של תרחישי 'כמעט וקרה' קיים סיווג לסוג ההיפגעות ,אך לא ניתן להעריך את מס' הנפגעים ,המבוטא
בתצורת .X
קישורים לכתבות היפגעות:
עפולה :נער נמצא ברחוב במצב קשה ,ככל הנראה נפל מגובה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4116508,00.html
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מת מפצעיו נער בן  17שנמצא הבוקר פצוע ברחוב בעפולה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4116732,00.html
מת מפצעיו בן ה 17-שנפל הבוקר מגובה רב בשכונת גבעת המורה בעפולה
http://www.hnn.co.il/news_article84612.html
אשקלון :בן  14טבע למוות  -אחיו ואחותו נפגעו קשה ובינוני
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4117304,00.html
תוך יממה ,ארבעה טבעו למוות בחופי ישראל
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4117305,00.html
בני ברק :פעוט בן חצי שנה נמצא ללא רוח חיים בעריסתו  -רופא קבע מוות
http://www.hnn.co.il/news_article84505.html
טלוויזיה נפלה על פעוטה בת  3מטמרה; מצבה קשה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4115396,00.html
פעם שנייה ביממה :טלוויזיה נפלה ,פעוטה נפצעה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4115430,00.html
טלוויזיה נפלה על ראשה של פעוטה מהגליל ,מצבה אנוש
http://news.walla.co.il//?w=/22/1855249
הגליל המערבי :טלוויזיה נפלה על ראשה של בת שנתיים  -מצבה אנוש
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4115037,00.html
חשש לחיי פעוטה שנפגעה מטלוויזיה בראשה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4115321,00.html
בת  5נפלה מקומה רביעית בבניין בצפת  -מצבה קשה מאוד
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4115811,00.html
בת  5נפצעה קשה כשנפלה מקומה  6בבית בצפת
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4115849,00.html
השתפר מצב הילדה שנפלה אתמול מהקומה ה 6-בצפת
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4115975,00.html
טמרה :נער בן  15נפל מסוס ונפצע באורח קשה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4116149,00.html
כפר טמרה :בן  15שנפל מסוס נפצע באורח קשה  -פונה במסוק לבית חולים
http://www.hnn.co.il/news_article84573.html
הורים מאזור אום אל-פאחם שכחו אחת מ 8-ילדיהם בחוף דור
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4116858,00.html
כפר סירקין :ילד בן  12הוכש ע"י נחש ברחוב האירוסים  -פונה במצב קל
http://www.hnn.co.il/news_article84627.html
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אישה ונער הוכשו בידי נחשים בשני מקרים שונים בשרון
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4116905,00.html
כפר-סבא :פעוטה הושאר לבד בתוך רכב חונה ,מצבה קל
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4117061,00.html
 5נפגעו באורח קל-בינוני בתאונה חזיתית ליד אשקלון
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4117372,00.html
צומת שרה :צעיר בן  17נפצע באורח בינוני מזיקוק שהתפוצץ בפניו  -פונה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article84552.html
אשדוד :ילד בן  11שרכב על אופניו נפצע באורח בינוני מפגיעת רכב
http://news.nana10.co.il/Common/GeneralModules/Ticker/PopUp.asp?ServiceID=126&ArticleID=826354
&Inews=0
 11פצועים בתאונת דרכים בגולן ,מתוכם  4במצב קשה
http://news.walla.co.il/?w=/22/1856286
בת ים :שתי נערות בנות  13נפגעו מרכב ונפצעו באורח קל  -פונו לבית חולים
http://www.hnn.co.il/news_article84640.html
שבעה בני משפחה נפגעו קל בשריפה ליד סכנין
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4115019,00.html
בן  17נפצע בינוני-קשה בתאונה בין יקנעם לדלית אל כרמל
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4114961,00.html
בת שנה וחצי מהצפון נכוותה מסיר מרק שנשפך עליה  -מצבה בינוני
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4115251,00.html
בת שנה וחצי מרכסים נכוותה ממרק רותח ,מצבה בינוני
http://news.walla.co.il//?w=/22/1855239
טייבה :בן  15נתפס נוהג במכונית אביו – שהוחרמה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4115078,00.html
בת-ים :כבאים חילצו תינוק שנעל עצמו בטעות במכונית
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4116467,00.html
בת ים :לווחמי האש חילצו ללא פגע תינוק בן שנה וחצי שננעל ברכב
http://www.hnn.co.il/news_article84591.html
ילד כבן  10טבע בחוף הוואי בכנרת; פונה משם במצב קשה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4116745,00.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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