סיכום שבועי של כתבות מהתקשורת אודות היפגעות ילדים
31.07-6.08.2011
סיכום מקרי מוות:
 2תאונת דרכים – הולך/ת רגל
סה"כ מקרי מוות2 :
סיכום מקרי היפגעות:
 1תאונת דרכים – הולך/ת רגל
 1גוף זר
 1פגיעת בעל חיים
 3נפילה
 7טביעה
 1חתך  /דקירה
 2מכה  /חבלה
סה"כ מקרי היפגעות16 :
סיכום מקרי כמעט וקרה*:
 Xהשארת ילדים לבד
 Xכוויה  /מכה  /חבלה
 Xהרעלה  /כוויה

*במקרים של תרחישי 'כמעט וקרה' קיים סיווג לסוג ההיפגעות ,אך לא ניתן להעריך את מס' הנפגעים ,המבוטא
בתצורת .X
קישורים לכתבות היפגעות:
בן  3נהרג מפגיעת מכונית בשגב שלום
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4105176,00.html
مصرع الطفل يوسف ابومعمر من شقيب السالم دھسا
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-438962,1,2.html
שגב שלום :פעוט בן  3נפגע מרכב סמוך לביתו  -מותו נקבע
http://www.hnn.co.il/news_article83736.html
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בן  16נדרס למוות ליד מושב ספסופה שבגליל
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4104957,00.html
בן  3אכל גלידה  -וכפית הפלסטיק נשארה בגרונו
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4102183,00.html
פתח תקווה :המשטרה מבקשת סיוע בחיפושים אחר בת  12הנעדרת מאמש
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4102872,00.html
בת  12מפ"ת שנעדרה מאמש נמצאה בבית חברתה ללא פגע
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4103091,00.html
ילד בן  7מבית שמש נפגע קשה מהכשת נחש
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4104744,00.html
בן  7הוכש על ידי נחש בבית שמש; מד"א :מצבו קשה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4104717,00.html
בית שמש :ילד הוכש ע"י נחש ארסי ברחוב נחל קישון  -מצבו קשה
http://www.hnn.co.il/news_article83681.html
רמת הגולן :אב ובנו נפצעו קל ובינוני מנפילה מגובה בנחל יהודיה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4104683,00.html
נחל יהודיה :אנשי יחידת החילוץ גולן מעניקים סיוע ראשוני לאב ובנו שנפלו מגובה  -מסוק הוזנק
http://www.hnn.co.il/news_article83677.html
הצילו  7ילדים על גלשן אחד :בין חיים למוות בים
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4103821,00.html
بتر اصبع طفل سخنيني ونقله للمستشفى )בן שנתיים מסח'נין שיחק מחוץ לביתו ובעת משחק נקטעה אצבעו ,הופנה להמשך טיפול
בביה"ח רמב"ם בחיפה(
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-436566,1,2.html
שפרעם :שני ילדים בני  11ששיחקו בזיקוק נפצעו באורח קשה וקל  -פונו לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article83650.html
اصابة طفلين من شفاعمرو احدھما بجراح خطيرة بعد انفجار العاب نارية في يديھما
http://www.alarab.net/Article/388331
נתניה :ילדים זרקו חזיז לבניין מגורים ברחוב גרינבאום  -אין נפגעים
http://www.hnn.co.il/news_article83645.html
חולון :לוחמי האש פעלו בשריפה בגן ילדים  -לא דווח על נפגעים
http://www.hnn.co.il/news_article83636.html
שגב שלום :ילד בן  8נפל מגובה ונפצע באורח קשה  -פונה לבית החולים
http://www.hnn.co.il/news_article83692.html
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מודיעין :ילדה בת  11נפלה מקומה ראשונה ברחוב שרה אימנו  -מצבה בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article83738.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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