סיכום שבועי של כתבות מהתקשורת אודות היפגעות ילדים
4.12-10.12.2011
סיכום מקרי מוות:
--סיכום מקרי היפגעות:

 1גוף זר
 4תאונת דרכים – הולך/ת רגל
 7תאונת דרכים – נוסע/ת בתחבורה ציבורית
 2נפילה
 1חנק
 1תאונת דרכים – נוסע/ת ברכב
 2רוכב אופניים או גלגלים קטנים – תאונה עצמית
 1חתך  /דקירה
 1כוויה
 4סיבה לא ידועה
סה"כ מקרי היפגעות24 :
סיכום מקרי כמעט וקרה*:
 Xהיפו תרמיה
 Xהרעלה  /כוויה

*במקרים של תרחישי 'כמעט וקרה' קיים סיווג לסוג ההיפגעות ,אך לא ניתן להעריך את מס' הנפגעים ,המבוטא
בתצורת .X
קישורים לכתבות היפגעות:
כך זה נראה :פעוטה בלעה מגנט מהמקרר  -וניצלה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4157332,00.html
ילד בן  10נפצע קשה מפגיעת מכונית בקריית גת
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4158420,00.html
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אוטובוס פגע בשני סוסים בצומת ערה;  14נוסעים נפצעו קל
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4158576,00.html
כביש  :65עשרה פצועים קל בהתנגשות אוטובוס בסוס בצומת ערה  -פונו לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article87271.html
עטרות :חמישה ילדים נפצעו קל בתאונת דרכים בין מיניבוס לרכב פרטי
http://www.hnn.co.il/news_article87169.html
פעוט בן שנתיים נפצע קשה מנפילה מגובה בכפר נחף ליד כרמיאל
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4156810,00.html
כפר נח'ף :פעוט בן שנתיים הובא למרפאה כשמצבו קשה לאחר נפילה מגובה
http://www.hnn.co.il/news_article87174.html
פעוט בן שנתיים נחנק מאכילת פרוסת לחם בכפר יונה ,מצבו קשה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4159272,00.html
כפר יונה :צוות מד"א 'שרון' הציל פעוט בן שנתיים שנחנק מלחם  -מצבו יציב
http://hnn.co.il/news_article87322.html
ילד בן  6נפצע קשה בהתנגשות משאית ברכב באשקלון
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4159019,00.html
בן  6נפצע קשה באשקלון כשמשאית התנגשה ברכב בו ישב
http://news.walla.co.il//?w=/22/1883746
יחידת חילוץ ערבה חילצה בשלום משפחה שנתקעה ליד עין תמר
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4159505,00.html
אשדוד :דליקה פרצה בקראוון בשטח בית ספר  -לוחמי האש כיבו הדליקה
http://www.hnn.co.il/news_article87187.html
אלעד :ילדה בת  8נדרסה ברחוב יהודה הנשיא ונפצעה קשה  -פונתה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article87199.html
רהט :תינוק בן חודשיים נמצא מחוסר הכרה  -פונה במצב אנוש לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article87205.html
בני ברק :פעוט בן שלושה חודשים איבד את הכרתו  -מפונה לבי"ח תוך כדי החייאה
http://www.hnn.co.il/news_article87233.html
כפר מג'אר :שני ילדים נפלו מאופניים ונפצעו באורח בינוני וקל  -פונו לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article87224.html
אלעד :ילדה בת  12נפצעה קל עד בינוני ממסרגה  -פונתה לבית חולים
http://www.hnn.co.il/news_article87256.html
קרית גת :ילד בן  12נדרס ברחוב אהוד בן גרא מול בי"ס 'גרוס'  -פונה במצב קשה
http://www.hnn.co.il/news_article87258.html
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לקיה :לוחמי האש פעלו בשריפת קראוון המשמש כיתת לימוד  -אין נפגעים
http://www.hnn.co.il/news_article87279.html
בני ברק :תינוקת בת  3חודשים נמצאה מחוסרת הכרה  -מפונת תוך כדי החייאה
http://www.hnn.co.il/news_article87286.html
בני ברק :פעוט בן שנתיים נפל מגובה ונפצע באורח קל עד בינוני  -פונה לבי"ח
http://hnn.co.il/news_article87324.html
נתיבות :פעוטה בת  3נפגעה מרכב ברחוב הרב צבן  -פונתה במצב בינוני
http://hnn.co.il/news_article87323.html
חורה :פעוט בן שנה נמצא מחוסר הכרה בדירת מגורים  -פונה בהחייאה לבי"ח
http://hnn.co.il/news_article87311.html
בני ברק :ילדה בת  12נכוותה באורח בינוני ממים רותחים שנשפכו עליה  -פונתה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article87349.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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