סיכום שבועי של כתבות מהתקשורת אודות היפגעות ילדים
11-17.09.2011
סיכום מקרי מוות:
 1טביעה
 1תאונת דרכים – נהג/ת ברכב
 1תאונת דרכים – נוסע/ת ברכב
 1תאונת דרכים – הולך/ת רגל
 1אחר  -חשד למוות בעריסה
סה"כ מקרי מוות5 :
סיכום מקרי היפגעות:
 6תאונת דרכים – הולך/ת רגל
 3הרעלה
 2נפילה
 3פגיעת בעל חיים
 1מכה  /חבלה
 1סיבה לא ידועה
סה"כ מקרי היפגעות16 :
סיכום מקרי כמעט וקרה*:
 Xהרעלה/כוויה

*במקרים של תרחישי 'כמעט וקרה' קיים סיווג לסוג ההיפגעות ,אך לא ניתן להעריך את מס' הנפגעים ,המבוטא
בתצורת .X
קישורים לכתבות היפגעות:
מת ילד בן  8תושב הצפון שטבע בכנרת לפני כשבועיים
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4121240,00.html
شعب تفجع بوفاة الطفل فارس محجوب اثر غرقه بطبريا
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-451278,1,2.html
שלושה גברים נהרגו בתאונת דרכים בכביש  31בנגב
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4123292,00.html
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כביש  31שוב גובה קורבנות 3 :נהרגו בתאונה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4123291,00.html
הותרו לפרסום שמות שלושת ההרוגים בתאונה בכביש  31בנגב
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4123330,00.html
חקירת התאונה בנגב :בן  16ללא רישיון נהג ברכב הפוגע
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4123373,00.html
המשטרה :נער בלי רישיון נהג וגרם למות  3בתאונה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4123375,00.html
 3قتلى عرب بحادث مروع بين حورة وكسيفة بالنقب
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-453083,1,2.html
שלושה בני אדם נהרגו בתאונה בכביש  ;31אותר הג'יפ הדורס שבעליו נמלט
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1475929
הותרו לפירסום שמות  3ההרוגים בתאונה בכביש 31
http://news.walla.co.il//?w=/22/1860991
מתה מפצעיה הצעירה שנפגעה בתאונת דרכים הערב ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק
http://www.hnn.co.il/news_article84923.html
אשדוד :פעוט בן חודשיים נמצא מחוסר הכרה בעריסתו  -רופא קבע את מותו
http://www.hnn.co.il/news_article85057.html
בן  12נפצע קשה מפגיעת אוטובוס ,תינוק נפצע קל
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4120439,00.html
ילדה בת  7נפצעה באורח בינוני מפגיעת אוטובוס במודיעין עילית
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4121399,00.html
מודיעין עלית :ילדה בת  7נפגעה מאוטובוס ברחוב חפץ חיים -פונתה במצב בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article84951.html
שפרעם :תלמידים השתמשו בגז מדמיע; מנהל ,מורה ו 3-נערים נפגעו קל
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4122660,00.html
اصابة متوسطة لطفلة من نحف سقطت بدير حنا )בת שנתיים מנחף ,נפלה מגובה בביקור אצל הסבתא בדיר חנא ונפצעה באורח
בינוני(
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-453076,1,2.html
רהט :ילד בן  10נפל מסוס ונפצע באורח בינוני  -פונה לבית החולים
http://www.hnn.co.il/news_article84959.html
إصابة متوسطة لطفل من رھط ھاجمه حصان
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-451463,1,2.html
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اصابة فتاة من قرية عسفيا في حادث دھس )נערה מעוספיה נדרסה ע"י רכב פרטי והועברה לביה"ח להמשך טיפול(
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-451119,1,2.html
اصابة خطيرة لطفل في حادث دھس بسخنين )בן  4מסכנין ,נדרס על ידי רכב ונפגע קל -בינוני .הועבר לביה"ח גליל מערבי בנהריה(
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-451024,1,2.html
אלעד :לוחמי האש פעלו בשריפה בבית ספר  -אין נפגעים
http://www.hnn.co.il/news_article84926.html
טבעון :נער ונערה נעקצו ע"י עקרב שחור  -מצבם קל
http://hnn.co.il/news_article84981.html
פורדיס :ילד בן  10נפל מגובה ונפצע באורח בינוני עד קשה  -פונה לבית חולים
http://www.hnn.co.il/news_article85003.html
רעננה :ילד הולך רגל נדרס ברחוב אחוזה ונפצע באורח קל  -כוחות במקום
http://www.hnn.co.il/news_article84998.html
קרית שמונה :ילד בן  10הובא לחדר המיון כשמצבו קשה  -פונה במסוק לבי"ח בחיפה
http://www.hnn.co.il/news_article85040.html
קורת השער התמוטטה ,שחקן בן  12נפצע
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4123316,00.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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