סיכום שבועי של כתבות מהתקשורת אודות היפגעות ילדים
18-24.09.2011
סיכום מקרי מוות:
 1תאונת דרכים – נוסע/ת ברכב
 1חנק
 1אחר – חשד למוות בעריסה
סה"כ מקרי מוות3 :
סיכום מקרי היפגעות:
 5תאונת דרכים – נוסע/ת ברכב
 3תאונת דרכים
 7הרעלה
 1השארת ילדים לבד
 4תאונת דרכים – הולך/ת רגל
 1פגיעת בעל חיים
 1הילכדות
 1נפילה
 1כוויה
סה"כ מקרי היפגעות24 :
קישורים לכתבות היפגעות:
כביש  :31הרוג וילד פצוע אנוש בתאונה בין אוטובוס לרכב ליד תל ערד
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4123471,00.html
בוקר קטלני :הרוגה ו 10 -פצועים בתאונות דרכים
http://news.walla.co.il/?w=/90/1861104
אבל בקהילת העבריים" :ההרוגה – אבידה גדולה"
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4123672,00.html
מת מפצעיו הילד שאמו נהרגה בתאונה ליד ערד
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4124027,00.html
מת מפצעיו הילד שנפצע אתמול בתאונה בכביש 31
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4124026,00.html
אם נהרגה ושני ילדיה נפצעו אנושות בתאונה בכביש 31
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1476536

'בטרם'  -המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים ,ע"ר; טל ,03-9263130 .פקס ,03-7254668 .ת.ד ,7050 .קרית מטלון ,פ"ת49170 ,
למידע נוסף :מוקד מומחים טל 03-9263111.מייל ,www.beterem.org ,telecenter@beterem.org :טלכלל 'בטרם' 03-6066602

נגב :פעוט בן שלוש נמצא נעול ברכב חונה בוואדי אל נעם  -בבית חולים נקבע מותו
http://www.hnn.co.il/news_article85156.html
مصرع الطفل محمد الجرجاوي من النقب داخل مركبة
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-454385,1,2.html
עפולה :פעוט כבן שנה נמצא כשהוא ללא רוח חיים
http://www.hnn.co.il/news_article85096.html
 10בני אדם נפצעו קל בתאונת דרכים ליד כוכב יאיר
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4126756,00.html
עשרה פצועים באורח קל בתאונת דרכים סמוך לישוב צופים  -פונו לבית חולים
http://www.hnn.co.il/news_article85251.html
 3פצועים ,אחד מהם אנוש ,בתאונה בין אוטובוס לכמה כלי רכב בירושלים
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4123965,00.html
שבעה תלמידים נפגעו מגז מדמיע בבי"ס ביישוב חורה שבנגב
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4124193,00.html
בן  3נשכח במשך שעות בגן נעול באור יהודה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4124915,00.html
ילד בן  8נפצע בינוני עד קשה מפגיעת אופנוע בבני ברק
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4123766,00.html
ילד בן  8נפצע בינוני-קשה מפגיעת אופנוע בבני ברק
http://news.walla.co.il//?w=/22/1861267
اصابة خطيرة لطفلة من اللقية تعرضت للدغة عقرب )בת שנה וחצי מלקיה ,נעקצה על ידי עקרב .הועברה במצב בינוני להמשך טיפול
בביה"ח סורוקה(
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-453728,1,2.html
גבעתיים :לוחמי האש חילצו ילדה שראשה נתפס בסורגים  -מצבה טוב
http://hnn.co.il/news_article85128.html
פתח תקווה :נערה בת  14נפגעה מאוטובוס ברחוב החמישה  -מצבה בינוני
http://hnn.co.il/news_article85133.html
בני ברק :ילד בן  12נפל מגובה ברחוב חזון איש ונפצע קל עד בינוני  -פונה לבי"ח
http://hnn.co.il/news_article85153.html
קרית מלאכי :פעוט בן שנה הובא לתחנת מד"א כשהוא סובל מכוויות  -מצבו בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article85243.html
חברון :ילד נדרס סמוך לקרית ארבע ונפצע אנושות  -כוחות ההצלה מותקפים באבנים
http://www.hnn.co.il/news_article85227.html
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פתח תקווה :אישה ובנה בן ה 5-נדרסו ברחוב הנשיאים  -מצבם קל
http://www.hnn.co.il/news_article85231.html
ירושלים :אישה וילד נפצעו באורח קל עד בינוני בתאונה עצמית בכביש בגין
http://www.hnn.co.il/news_article85242.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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