סיכום שבועי של כתבות מהתקשורת אודות היפגעות ילדים
30.10-5.11.2011
סיכום מקרי מוות:
1

תאונת דרכים – הולך/ת רגל

1

הרעלה  /כוויה

סה"כ מקרי מוות2 :
סיכום מקרי היפגעות:
6

תאונת דרכים – הולך/ת רגל

21

כמעט טביעה  /טביעה

3

נפילה

1

התחשמלות

2

הרעלה

1

כוויה

1

תאונת דרכים – רוכב/ת אופניים או גלגלים קטנים

2

תאונת דרכים

1

חנק

1

חתך  /דקירה

סה"כ מקרי היפגעות39 :
סיכום מקרי כמעט וקרה*:
X

הרעלה  /כוויה

*במקרים של תרחישי 'כמעט וקרה' קיים סיווג לסוג ההיפגעות ,אך לא ניתן להעריך את מס' הנפגעים ,המבוטא
בתצורת .X
קישורים לכתבות היפגעות:
הולך רגל נהרג מפגיעת מכונית בצומת להבים בדרום
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4142658,00.html
פורסם שם ההרוג בתאונת הדרכים בצומת להבים בדרום
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4142694,00.html

'בטרם'  -המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים ,ע"ר; טל ,03-9263130 .פקס ,03-7254668 .ת.ד ,7050 .קרית מטלון ,פ"ת49170 ,
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תינוקת נהרגה בשריפה ביישוב בדואי בנגב ,עוד  3נפגעו קל
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4141541,00.html
אסון בנגב :תינוקת נהרגה בשריפה באוהל
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4141557,00.html
ערוער :ארבעה פצועים בשריפת צריף  -מצבה של תינוקת קשה מאוד
http://www.hnn.co.il/news_article86226.html
בת  18נדרסה בירושלים ופונתה לבית החולים עם פגיעת ראש קשה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4141420,00.html
ירושלים :שדרות גולדה מאיר מטופלת בת  18שנפגעה מאוטובוס כשהיא פצועה במצב קשה
http://www.hnn.co.il/news_article86213.html
נערים מצופי-ים חיפה התהפכו בים בשל מזג האוויר – וחולצו
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4144093,00.html
צופי-ים התהפכו במפרץ חיפה" :הם לא נבהלו"
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4144172,00.html
אופנוען פצע קשה הולכת רגל בת"א 2 ,ילדים שהיו עמה נפגעו קל
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4141395,00.html
אופנוע דרס הולכת רגל ו 2-ילדים בת"א; מצב האשה קשה
http://news.walla.co.il//?w=/22/1872750
בן שנתיים מרהט נפצע בינוני בראשו; חשד :נפל מגובה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4141124,00.html
חשד :פעוט בן  3טבע באמבטיה בירושלים ,מצבו אנוש
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4142162,00.html
ירושלים :בן  3טבע באמבטיה בביתו; מצבו אנוש
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4142194,00.html
ירושלים :פעוט בן  3וחצי טבע באמבטיה ונפגע אנושות  -פונה בהחייאה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article86261.html
בן  11נדרס על ידי אוטובוס בחיפה ,מצבו בינוני-קשה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4142104,00.html
הרוג בתאונה בכרמל; ילד נפצע קשה בחיפה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4142097,00.html
חיפה :ילד נפגע מאוטובוס בשדרות הגיבורים ונפצע באורח אנוש  -כוחות במקום
http://www.hnn.co.il/news_article86252.html
בן  13נפצע בינוני בהתחשמלות בביתו בקריית גת
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4141995,00.html
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קרית גת :ילד בן  11התחשמל כשיחק בחוטי חשמל  -פונה במצב בינוני לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article86249.html
נווה מונסון :הפועל שנפל מגובה ברחוב השנהב פונה במצב אנוש לבית חולים
http://www.hnn.co.il/news_article86203.html
בני ברק :פעוט בן שנה וחצי נכווה בינוני מכוס קפה רותח  -פונה לתל השומר
http://www.hnn.co.il/news_article86243.html
כפר טורעאן :פעוט בן שנה וחצי נפל מגובה ונחבל בראשו  -מצבו קשה
http://www.hnn.co.il/news_article86236.html
שני ילדים מתל שבע פונו במצב בינוני לביה"ח :סבלו מקשיי נשימה עקב שינה ליד גנרטור
http://news.nana10.co.il/Common/GeneralModules/Ticker/PopUp.asp?ServiceID=126&ArticleID=842819
&Inews=0
בית שמש :תינוק בן שנתיים נכווה ברחוב שמעון ונפגע בינוני  -פונה לבית חולים
http://www.hnn.co.il/news_article86283.html
בת ים :לוחמי האש פעלו בשריפה בגן ילדים  -לא דווח על נפגעים
http://www.hnn.co.il/news_article86279.html
רהט :ילדה הולכת רגל נפגעה ממשאית ונפצעה באורח בינוני  -פונתה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article86328.html
כביש  :31ילדה הולכת רגל נפגעה מרכב סמוך לחורה  -מצבה קשה
http://www.hnn.co.il/news_article86370.html
תל אביב :רוכבת אופניים בת נפגעה מאוטובוס ברחוב אבן גבירול  -מצבה בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article86369.html
כפר קרע :שני צעירים בני  18נפצעו קשה וקל בתאונת דרכים  -פונו לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article86363.html
צוות זק"א הציל ילד בן שמונה בשכונת פסגת זאב בירושלים
http://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/345213
קרית חיים :ילדה בת  6נפצעה בינוני כשזכוכית התנפצה ופגעה בכל חלקי גופה
http://www.hnn.co.il/news_article86386.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.

'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

 .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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