סיכום שבועי של כתבות מהתקשורת אודות היפגעות ילדים
27.11-03.12.2011
סיכום מקרי מוות:
 1תאונת דרכים – הולך/ת רגל
 1חנק
סה"כ מקרי מוות2 :
סיכום מקרי היפגעות:
 1כוויה
 4תאונת דרכים – נוסע/ת ברכב
 1חנק
 3כוויה  /הרעלה
 6תאונת דרכים – הולך/ת רגל
 8תאונת דרכים – נוסע/ת בתחבורה ציבורית
 1השארת ילדים לבד
 1נפילה
סה"כ מקרי היפגעות25 :
סיכום מקרי כמעט וקרה*:
 Xמכת קור  /התייבשות

*במקרים של תרחישי 'כמעט וקרה' קיים סיווג לסוג ההיפגעות ,אך לא ניתן להעריך את מס' הנפגעים ,המבוטא
בתצורת .X
קישורים לכתבות היפגעות:
תאונה קטלנית בחדרה :ילד בן  9נהרג מפגיעת רכב
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4155831,00.html
לעיני האם :בם  9חצה כביש ונדרס למוות בחדרה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4155832,00.html
חדרה :בהמשך לדיווח על ילד שנפגע מרכב  -במקום נקבע מוות
http://www.hnn.co.il/news_article87085.html
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לוויה במקום חתונה :עידו בן ה 9-נדרס בדרך לבית
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4155956,00.html
ילד בן  9נדרס למוות כשחצה את הכביש עם אמו בחדרה
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1581283
נער בן  14נמצא תלוי במגרש כדורגל בנהריה  -רופא קבע את מותו
http://www.hnn.co.il/news_article87101.html
חשד :התינוק שנכווה באורח אנוש בטמרה הושאר במכונית שנשרפה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4153972,00.html
אסון בצפון :תינוק נלכד ברכב בוער ,מצבו אנוש
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4153962,00.html
כפר טמרה :פעוט כבן שנה נפגע באורח אנוש בשריפת רכב  -פונה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article86999.html
שבעה נפצעו קל ,בהם ארבעה ילדים ,בתאונה בכביש 6
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4156183,00.html
סגן מנכ"ל הדסה הציל חיי פעוט שנחנק במסעדה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4156240,00.html
שוטרי תנועה חילצו משפחה ממג'ד אל כרום שביתה עלה באש
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4156374,00.html
אדם דרס בת  10מעפולה ופתע אותה באורח קשה
http://news.walla.co.il/?w=/22/1880540
עפולה :ילדה בת  10נפגעה מרכב ברחוב יגאל אלון  -מצבה קשה
http://www.hnn.co.il/news_article86992.html
 8ילדים נפצעו קל בתאונה בין רכב הסעות לרכב פרטי בגליל המערבי
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4155646,00.html
גליל מערבי :שמונה פצועים באורח קל בתאונת דרכים סמוך לקיבוץ סער
http://www.hnn.co.il/news_article87071.html
אום אל פאחם :שתי פצועות ,במצב אנוש ובינוני ,מפגיעת מכונית
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4155917,00.html
אום אל פאחם :נהג איבד שליטה על רכבו פגע ב 2הולכות רגל והתנגש ועמוד חשמל
http://www.hnn.co.il/news_article87086.html
רמלה :תינוקת שהושארה לבדה בדירת מגורים אותרה ע"י שוטרים
http://www.hnn.co.il/news_article86982.html
אלעד :ילדה בת  11נפגעה מרכב ברחוב יהודה הנשיא  -מצבה בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article87007.html
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אור יהודה :ילדה בת  8נפגעה מרכב בסמטת במעלה  -מצבה בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article87016.html
תל אביב :ילדה בת  5נדרסה בדרך קיבוץ גלויות ונפצעה באורח קשה
http://www.hnn.co.il/news_article87036.html
ראש העין :פעוטה בת עשרה חודשים נפלה מעגלה  -מצבה בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article87028.html
קבוצת תלמידים איבדה את דרכה במהלך טיול בנחל משמר  -אותרו בריאים ושלמים
http://www.hnn.co.il/news_article87054.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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