סיכום שבועי של כתבות מהתקשורת אודות היפגעות ילדים
11-17.12.2011
סיכום מקרי מוות:
 2תאונת דרכים – נוסע/ת ברכב
 1סיבה לא ידועה
סה"כ מקרי מוות3 :
סיכום מקרי היפגעות:
 1תאונת דרכים – נמצא/ת בסביבת הרכב
 1השארת ילדים לבד
 1גוף זר
 27תאונת דרכים – נוסע/ת בתחבורה ציבורית
 1תאונת דרכים – נוסע/ת ברכב
 1מכה  /חבלה
 2הרעלה
 1פגיעת בעל חיים
 1תאונת דרכים – משתמש/ת ברכב ממונע אחר
 2תאונת דרכים – הולך/ת רגל
 1נפילה
 1כוויה
 1סיבה לא ידועה
 1אחר – חשד להתאבדות
סה"כ מקרי היפגעות42 :
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 הילד מהכפר יטא שנפצע אנושות בהתהפכות מכונית
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4160122,00.html
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ילד מהכפר יטא שבדרום הר חברון נפצע אנושות בהתהפכות מכונית
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4160101,00.html
ילד מהכפר יטא נהרג בהתהפכות כלי רכב בדרום הר חברון
http://news.walla.co.il/?w=/22/1884381
הותר לפרסום שמו של אחד מהרוגי התאונה בגליל
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4162769,00.html
 2צעירים נהרגו בהתהפכות רכבם בכניסה לכפר ריחניה שבגליל
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4162718,00.html
 2צעירים נהרגו בהתהפכות רכב בגליל העליון
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4162719,00.html
שני הרוגים ופצוע אנוש בתאונת דרכים בגליל
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/317/017.html
בני ברק :תינוקת נמצאה מחוסרת הכרה ברחוב הרב קוק  -במקום מתבצעת החייאה
http://www.hnn.co.il/news_article87484.html
בני ברק :התינוקת שנמצאה מחוסרת הכרה פונתה תוך כדי החייאה לבית חולים
http://www.hnn.co.il/news_article87487.html
נפטרה התינוקת שאותרה מחוסרת הכרה בדירת מגורים בבני ברק
http://www.hnn.co.il/news_article87488.html
בת  4נפצעה אנושות מפגיעת רכב בגליל
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4162554,00.html
פעוטה בת  4נדרסה ליד ביתה בגליל; מצבה אנוש
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4162565,00.html
עראבה :ילד בן  4נדרס ונפצע באורח קשה  -הוזנק מסוק
http://www.hnn.co.il/news_article87525.html
שדרות :לוחמי האש פועלים בשריפה במעון תינוקות  -אין נפגעים
http://www.hnn.co.il/news_article87523.html
נהג הסעות ילדים מאזור ראש פינה נעצר בחשד ששכח פעוט ברכבו
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4160123,00.html
חשד :נהג הסעות ילדים מאזור ראש פינה שכח פעוט ברכבו
http://news.walla.co.il//?w=/22/1884398
שניידר :הוציאו סיכת ראש מקיבתה של בת 17
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4159907,00.html
 27תלמידים נפצעו קל מאוד בהתנגשות אוטובוסים בצומת מחניים
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4160333,00.html
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עלה ל 25-מספר התלמידים שפונו מתאונת הדרכים בצומת מחניים
http://www.hnn.co.il/news_article87408.html
פצוע קשה מאוד ועוד  3פצועים בתאונת דרכים ליד כפר סבא
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4160683,00.html
בית ברל :בהמשך לדיווח על תאונת דרכים מהמקום פונו  4פצועים בהם אחד קשה
http://www.hnn.co.il/news_article87417.html
ירושלים :לוחמי האש חילצו ילד שראשו נתפס בכיסא בגן ילדים  -מצבו טוב
http://www.hnn.co.il/news_article87413.html
הוד השרון :שתי נערות עישנו סם בלתי מזוהה ואושפזו
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4162752,00.html
שתי נערות עישנו סם בלתי מזוהה ואושפזו
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4162759,00.html
חצור הגלילית :כלב נשך בת  8בפניה  -מצבה קל
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4162786,00.html
כלבה נשכה בת  8בצפון" :פני הילדה הושחתו"
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4162809,00.html
כלב תקף ילדה  8בצפון :מצבה בינוני
http://www.mako.co.il/news-israel/local/Article-e74db8d3a6b4431017.htm&Partner=rss&partner=link4u
נער שנהג בטרקטורון ללא רישיון נפצע קל במרדף משטרתי ליד מגידו
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4162864,00.html
לקיה :נער בן  15נפגע מאוטובוס ונפצע באורח בינוני  -פונה לבית חולים
http://www.hnn.co.il/news_article87444.html
באר שבע :ילדה בת  8נפלה מקומה ראשונה ברחוב אלדד שייב  -מצבה בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article87474.html
ירושלים :פעוט בן חצי שנה נכווה באורח קשה ממים רותחים  -פונה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article87486.html
ירושלים :פעוט בן ארבעה חודשים אותר מחוסר הכרה  -פונה בהחייאה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article87504.html
חיפה :הולכת רגל בת  18נדרסה בשדרות אבא חושי  -פונתה במצב בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article87485.html
חיספין :נער בן  16נמצא תלוי וללא רוח חיים בישיבה התיכונית  -כוחות במקום
http://www.hnn.co.il/news_article87472.html
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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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