סיכום שבועי של כתבות מהתקשורת אודות היפגעות ילדים
3-9.07.2011
סיכום מקרי מוות:
 1טביעה
 1תאונת דרכים – נמצא/ת בסביבת הרכב
 1תאונת דרכים – הולך/ת רגל
סה"כ מקרי מוות3 :
סיכום מקרי היפגעות:
 2תאונת דרכים – הולך/ת רגל
 3כוויה
 1הרעלה
 2נפילה
 1פגיעת בעל חיים
 2אחר – התייבשות
 2תאונת דרכים – נוסע/ת ברכב
 1גוף זר
סה"כ מקרי היפגעות14 :
קישורים לכתבות היפגעות:
בן  18מטובא זנגרייה טבע למוות בנהר הירדן
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4092010,00.html
בפעם השנייה בתוך יומיים :טביעה קטלנית בירדן
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4092035,00.html
שדה נחמיה :נער בן  16טבע וחולץ מהמים מחוסר הכרה  -במקום החייאה
http://www.hnn.co.il/news_article82746.html
בן שנה נמצא מת ברהט ,ככל הנראה נדרס בחצר ביתו
http://news.walla.co.il/?w=/22/1838853
רהט :תינוק נהרג מפגיעת מכונית שבה נהג אביו
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4092544,00.html
רהט :נסע לאחור ודרס למוות את בנו התינוק
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4092549,00.html
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אב דרס למוות את בנו התינוק סמוך לרהט
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1234021.html
רהט :פעוט בן שנה נפגע מרכב בחצר בית הוריו  -מותו נקבע
http://www.hnn.co.il/news_article82783.html
مصرع طفل من النقب بعد أن دھسته شاحنة قرب منزل عائلته
http://www.alarab.net/Article/382223
ילד בן  10נפגע מרכב ונפצע קשה ,סמוך למחלף פולג
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4092789,00.html
מת מפצעיו ילד בן  10שנפגע ממכונית סמוך למחלף פולג
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4092800,00.html
בן  10ניסה לחצות את כביש החוף – ונהרג
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4092804,00.html
אם הילד שנהרג בכביש החוף" :היתה תחושה שדבר נורא קרה"
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4093005,00.html
הילד שנהרג כשחצה את כביש החוף הוא מתן גולן מנתניה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4092990,00.html
הילד מתן נדרס למוות בכביש החוף" :זעזוע בלב"
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4092996,00.html
ילד בן  10חצה את כביש החוף ונהרג
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1234141.html
ילדה בת  8נפצעה בינוני מפגיעת אוטובוס בבני ברק
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4092685,00.html
בני ברק :ילדה הולכת רגל נפגעה מאוטובוס ברחוב ז'בוטינסקי  -מצבה קשה
http://www.hnn.co.il/news_article82801.html
שני צעירים נהרגו בתאונה בצומת בנימינה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4092672,00.html
חשד לרשלנות :פעוט נכווה קשה ממים רותחים
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4090403,00.html
חדרה :תינוק נכווה ממים רותחים ברחוב שבטי ישראל  -מצבו קשה
http://www.hnn.co.il/news_article82639.html
לוד :לוחמי האש פעלו בשריפה בגן ילדים  -ילדה נפגעה קל משאיפת עשן
http://www.hnn.co.il/news_article82676.html
נס בירושלים :אם ובנה הידרדרו מגובה רב ונפצעו קל
http://news.walla.co.il/?w=/1/1837241
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חיפה :פעוט נכווה באורח בינוני בזמן רחצה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4091534,00.html
קרית אתא :נער בן  15נעקץ על ידי עקרב
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4091860,00.html
פעוטה מאזור ערד נכוותה משמן רותח; מצבה בינוני
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4092057,00.html
פעוטה בת  3מהפזורה הבדואית סמוך לערד נכוותה משמן רותח  -מצבה בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article82750.html
שמונה צעירות נפגעו קל עד בינוני מהתייבשות במהלך טיול בגולן
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4092015,00.html
נחל אל על :תשעה מטיילים התייבשו  -שניים פונו במצב קל לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article82747.html
إصابة متوسطة لطفل ) 6سنوات( من مدينة رھط إثر سقوطه عن جدار )בן  6מרהט ,נפצע בינוני כתוצאה מנפילה מגדר ,פונה לביה"ח
סורוקה(
http://www.alarab.net/Article/381642
إصابة ثالثة أشخاص وطفل بحادث طرق بمجد الكروم )ילד ו 3 -מבוגרים ממג'ד אל כרום נפגעו באורח בינוני בתאונת דרכים בין שתי
מכוניות בכניסה לכפר(
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-428658,1,2.html
اصابة  6اشخاص بحادث طرق بمدخل مدينة شفاعمرو ) 6אנשים ביניהם תינוקת ,נפגעו באורח בינוני בתאונת דרכים בשפרעם(
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-427754,1,2.html
תינוק בן  5חודשים ממודיעין עילית בלע חלק מכפית
http://news.walla.co.il//?w=/22/1837696
נתניה :נער בן  14נפגע מאופנוע ברחוב שלום עליכם  -מצבו קשה
http://www.hnn.co.il/news_article82809.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.
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 .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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