סיכום שבועי של כתבות מהתקשורת אודות היפגעות ילדים
4.09-10.09.2011
סיכום מקרי מוות:
 1מכה  /חבלה
 1תאונת דרכים – נוסע/ת ברכב
 1תאונת דרכים – הולך/ת רגל
סה"כ מקרי מוות3 :
סיכום מקרי היפגעות:
 1נפילה
 2תאונת דרכים – הולך/ת רגל
 16כוויה
 1פגיעת בעל חיים
 1תאונת דרכים – נמצא/ת בסביבת הרכב
 4השארת ילדים לבד
 1סיבה לא ידועה
סה"כ מקרי היפגעות26 :
סיכום מקרי כמעט וקרה*:
 Xתאונת דרכים – משתמש/ת ברכב ממונע אחר
 Xתאונת דרכים – נוסע/ת בתחבורה ציבורית

*במקרים של תרחישי 'כמעט וקרה' קיים סיווג לסוג ההיפגעות ,אך לא ניתן להעריך את מס' הנפגעים ,המבוטא
בתצורת .X
קישורים לכתבות היפגעות:
מתה מפצעיה פעוטה מהצפון ,שלפני שבוע נפלה טלוויזיה על ראשה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4119393,00.html
مصرع الطفلة مريم حسين من ديرحنا سقط عليھا تلفاز
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-449591,1,2.html
ההרוגים בתאונת הדרכים בשרון :שני צעירים מטירה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4119485,00.html
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 2צעירים נהרגו בהתנגשות חזיתית בשרון
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4119480,00.html
הותרו לפרסום שמותיהם של שני ההרוגים בתאונה סמוך לרמת הכובש
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4119669,00.html
פגע וברח בטמרה :בן  15נדרס למוות בכביש 70
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4120347,00.html
פגע וברח בצפון :בן  15מהצפון נהרג מפגיעת רכב
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4120339,00.html
אותר הנהג הפוגע בתאונת הפגע וברח בה נהרג בן ה 15-בטמרה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4120379,00.html
כביש  :70בן  15הולך רגל נהרג מפגיעת רכב בתאונת "פגע וברח"
http://www.hnn.co.il/news_article84870.html
פעוט מהגליל נפצע בינוני עד קשה כשנפל מגובה  3מטרים
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4119891,00.html
إصابة متوسطة لطفل سقط من علو بقرية نحف
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-450089,1,2.html
כפר נח'ף :פעוט בן שנה וחצי נפצע בינוני כשנפל מגובה שלושה מטרים
http://www.hnn.co.il/news_article84833.html
בן  14נתפס נוהג על טרקטורון ליד נחל אלכסנדר  -אביו ישב עמו
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4120281,00.html
אשדוד :תלמיד נפגע בתאונה ,וההורים לא מתפלאים
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4119547,00.html
אשדוד :פעוטה נכוותה במעון היום ,והובהלה לבי"ח
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4119213,00.html
رھط :اصابة متوسطة لطالب تعرض لھجوم دبابير )בן  12מרהט נפגע בינונית מהתקפת צרעות בביה"ס ,והועבר במצב בינוני
להמשך טיפול בביה"ח סורוקה(
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-449703,1,2.html
בלונים עם חומצה הושלכו בין תלמידים;  14נפגעו
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4118077,00.html
תינוק מכפר כנא הובא לבי"ח במצב קשה; חשד שנדרס
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4118042,00.html
פעוט בן שנה מכפר כנא נפצע באורח קשה  -כנראה מפגיעת רכב
http://news.nana10.co.il/Common/GeneralModules/Ticker/PopUp.asp?ServiceID=126&ArticleID=827106
&Inews=0
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נמצאו בטבריה ההורים שהשאירו  4מילדיהם בבית
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4118033,00.html
בני דרור :פעוט בן  3נכווה באורח קשה משמן רותח  -כוחות הצלה במקום
http://www.hnn.co.il/news_article84701.html
צפו :מכונית אחת –  11ילדים
http://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-b9f6a07851e3231017.htm
פעוט בן שנה הובא לתחנת מד"א בערד כשהוא סובל מפגיעת ראש  -הרקע לא ברור
http://www.hnn.co.il/news_article84812.html
קרית מלאכי :נער בן  15נפגע מרכב ונפצע באורח בינוני עד קשה  -פונה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article84875.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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