סיכום שבועי של כתבות מהתקשורת אודות היפגעות ילדים
06-12.11.2011
סיכום מקרי מוות:
 1כוויה
 1מכה  /חבלה
 1סיבה לא ידועה
סה"כ מקרי מוות3 :
סיכום מקרי היפגעות:
 2תאונת דרכים – הולך/ת רגל
 3תאונת דרכים – רכב
 3כוויה  /שאיפת עשן
 3פגיעת בעל חיים
 1חתך  /דקירה
 10הרעלה
 1כוויה
 1נפילה
סה"כ מקרי היפגעות24 :
סיכום מקרי כמעט וקרה*:
 Xכוויה  /שאיפת עשן

*במקרים של תרחישי 'כמעט וקרה' קיים סיווג לסוג ההיפגעות ,אך לא ניתן להעריך את מס' הנפגעים ,המבוטא
בתצורת .X
קישורים לכתבות היפגעות:
בת  3נלכדה ברכב בוער במושב בית עריף ונשרפה למוות
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4144642,00.html
כוחות ההצלה על דליקת הרכב בה נספתה בת " :3לא היה לה סיכוי"
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4144649,00.html
בת  3נספתה בדליקת רכב בבית עריף; אחיה חולצו בשלום
http://news.walla.co.il//?w=/22/1874660
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לעיני האם :בת  3נשרפה למוות ברכב בשפלה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4144643,00.html
הטרגדיה בבית עריף :הדליקה לא נגרמה מכשל טכני ברכב
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4145124,00.html
בת  3נשרפה למוות במכונית במושב בית עריף שבשפלה
http://www.haaretz.co.il/news/law/1.1559497
מת הילד מעכו שנפגע במשחק קט-רגל משער שקרס על ראשו
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4146790,00.html
עכו :בן  11נפצע קשה מפגיעת שער כדורגל שקרס על ראשו
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4146746,00.html
השער נפל :בן  11ששיחק קט-רגל נהרג
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4146765,00.html
עכו :ילד בן  11נפגע בראשו משער ברזל בקאנטרי חוף התמרים  -מצבו קשה
http://www.hnn.co.il/news_article86545.html
בן  11נהרג במגרש" :השער כבר נפל בעבר"
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4146825,00.html
השער נפל :בן  11ששיחק קט-רגל נהרג
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4146765,00.html
הותר לפרסום שמו של הילד שמת במשחק קט-רגל בעכו
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4146820,00.html
רותם נהרג מנפילת שער' :אין חובה לקבע לאדמה'
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4146964,00.html
תינוקת נמצאה ללא רוח חיים בבית באילת; סיבת המוות נחקרת
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4145562,00.html
אילת :פעוטה אותרה מחוסרת הכרה ברחוב הר גשור  -רופא קבע את מותה
http://www.hnn.co.il/news_article86477.html
בת שנתיים נדרסה ביישוב בדואי בדרום; מצבה בינוני
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4145513,00.html
ערוער :פעוטה בת שנתיים נפגעה מרכב ונפצעה בינוני  -פונתה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article86476.html
הרוגה ו 6-פצועים בתאונה בכביש  66בצפון
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4147181,00.html
צעירה נהרגה בתאונת דרכים ליד קיבוץ הזורע ,בכביש 66
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4147169,00.html
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 6בני משפחה נפגעו קל עד בינוני בשריפה בדירה בראשון לציון
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4147248,00.html
תולעים חגגו בעיני הילד שלא הצליח לפקוח אותן
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4143190,00.html
בית ג'אן :ילד נפצע באורח קשה מפיצוץ זיקוק  -הוזנק מסוק
http://www.hnn.co.il/news_article86423.html
ילד בן  10נפצע קשה בתאונת "פגע וברח" סמוך לצומת אלמוג  -פונה במסוק לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article86422.html
כלב תקף ילד ,צעיר סייע ונפצע :הייתי חייב לעזור
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4145127,00.html
ראש פינה :נערה נפלה מסוס ונפצעה באורח בינוני  -פונתה לבית חולים
http://www.hnn.co.il/news_article86492.html
עין עמק 10 :ילדים פיתחו תגובה אלרגית בגן ילדים  -פונו במצב קל
http://www.hnn.co.il/news_article86469.html
ירושלים :תינוקת בת שנה וחצי נכוותה ממים רותחים ונפצעה קשה
http://www.hnn.co.il/news_article86510.html
תל אביב :ילד בן  6נפל מעץ בשדרות רוקח  -פונה במצב קל עד בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article86570.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
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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