סיכום שבועי של כתבות מהתקשורת אודות היפגעות ילדים
21.8-27.8.2011
סיכום מקרי מוות:
 1חנק
 2טביעה
 1תאונת דרכים – משתמש/ת ברכב ממונע אחר
 1סיבה לא ידועה
סה"כ מקרי מוות5 :
סיכום מקרי היפגעות:
 1חתך  /דקירה
 1השארת ילד לבד
 1תאונת דרכים – רוכב/ת אופניים וגלגלים קטנים
 1תאונת דרכים – נוסע/ת ברכב
 1תאונת דרכים
 1פגיעת בעל חיים
 1טביעה
 1רוכב אופניים וגלגלים קטנים – תאונה עצמית
 1חנק
 1מכה  /חבלה
סה"כ מקרי היפגעות10 :
סיכום מקרי כמעט וקרה*:
 Xהרעלה  /כוויה

*במקרים של תרחישי 'כמעט וקרה' קיים סיווג לסוג ההיפגעות ,אך לא ניתן להעריך את מס' הנפגעים ,המבוטא
בתצורת .X
קישורים לכתבות היפגעות:
סכנין :פעוטה בת שנתיים נחנקה למוות בזמן שאכלה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4112443,00.html
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סכנין :פעוטה בת שנתיים נחנקה בזמן שאכלה  -מותה נקבע
http://www.hnn.co.il/news_article84283.html
חשד :בת שנתיים מסכנין נחנקה למוות מחטיף
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4112481,00.html
חיפושים בכנרת אחר ילד בן  5וצעירה בת 25
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4112512,00.html
נמצאה גופתו של ילד בן  5שנעדר בכנרת
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4112526,00.html
ילד בן  5טבע בכנרת ,צעירה נעדרת
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4112528,00.html
בן  5טבע למוות בכינרת; חיפושים אחרי צעירה
http://www.hnn.co.il/news_article84291.html
ילד בן חמש טבע למוות בחוף לא מוכרז בכנרת
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=1239227
נתיבות :פעוט בן ארבעה חודשים נמצא ללא רוח חיים  -רופא קבע את מותו
http://www.hnn.co.il/news_article84338.html
תושב עכו וצעיר בן  18נהרגו בשתי תאונות בצפון
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4113510,00.html
נהרג בן  18שהתהפך כשנסע על טרקטורון בצפון הארץ
http://news.walla.co.il/?w=/22/1853917
בן  18נהרג בהתהפכות טרקטורון בכפר דבורייה בגליל התחתון
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4113481,00.html
בן  18טבע למוות בחוף הים בשדות ים
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4114362,00.html
צעיר טבע למוות בחוף לא מוכרז ליד חדרה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4114367,00.html
ילד בן  12הובא לביה"ח בצפת כשעל פניו חתכים ממסור דיסק
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4112013,00.html
בת  9שנעלמה הקפיצה את המשטרה בתל אביב
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4112095,00.html
בן  12שרכב על אופניים בתל אביב נפצע קשה מפגיעת משאית
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4113345,00.html
תינוקת נפצעה באורח קשה ו 6-נפצעו קל בתאונת דרכים בירושלים
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4113983,00.html
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פעוטה נפצעה קשה ו 6-אחרים קל בתאונת דרכים בירושלים
http://news.walla.co.il/?w=/22/1854282
ילד בן  13נפצע קשה ברהט ,ככל הנראה בתאונת דרכים
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4114311,00.html
בני יהודה :צעיר בן  15פיתח תגובה אלרגית לעקיצת דבורה  -פונה במסוק לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article84292.html
תל אביב :ילדה טבעה בחוף תל ברוך ואיבדה את הכרתה  -כוחות הצלה במקום
http://www.hnn.co.il/news_article84324.html
גבעתיים :לוחמי האש חילצו ילדה שידה נתפסה בשרשרת אופניים  -מצבה קל
http://www.hnn.co.il/news_article84350.html
לוד :פעוט בן שנתיים נחנק ברחוב האדמונית  -פונה לאחר החייאה מוצלחת
http://www.hnn.co.il/news_article84341.html
פתח תקווה :לוחמי האש פעלו הלילה בשריפה בבית ספר  -אין נפגעים
http://www.hnn.co.il/news_article84333.html
בן  5מבאר שבע נפצע לאחר שנפל עליו חפץ כבד בביתו
http://news.walla.co.il/?w=/22/1853816

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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