סיכום שבועי של כתבות מהתקשורת אודות היפגעות ילדים
25.09-01.10.2011
סיכום מקרי מוות:
--סיכום מקרי היפגעות:
 2תאונת דרכים – הולך/ת רגל
 1כוויה
 4נפילה
 2הרעלה
סה"כ מקרי היפגעות9 :

סיכום מקרי כמעט וקרה*:
 Xכוויה  /הרעלה

*במקרים של תרחישי 'כמעט וקרה' קיים סיווג לסוג ההיפגעות ,אך לא ניתן להעריך את מס' הנפגעים ,המבוטא
בתצורת .X

קישורים לכתבות היפגעות:
ילד בן  4נפצע באורח בינוני מפגיעת רכב בטירה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4127358,00.html
إ )* +ط("() $ط(ل &ن ا$ط"رة راء

دث دھس

http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-456381,1,2.html
טירה :ילד בן  4נפגע מרכב ונפצע באורח בינוני  -פונה לבית החולים
http://www.hnn.co.il/news_article85282.html
אשדוד :ילד בן  9נכווה ונפגע בינוני עד קשה ממים רותחים
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4127261,00.html
אשדוד :ילד כבן  9פונה במצב בינוני לאחר שנכווה
http://www.hnn.co.il/news_article85276.html
בת  3נפצעה קשה מנפילה במדרגות ביתה שבגליל
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4129317,00.html
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http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-458477,1,2.html
ילדה בת  3נפצעה קשה בנפילה ממדרגות ביתה
http://news.walla.co.il/?w=/22/1864872
בת  10נפצעה בינוני עד קשה מנפילה במדרגות ביתה בטייבה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4129413,00.html
בת  5נפלה מגובה חמישה מטרים בביתר עלית ,מצבה קשה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4129497,00.html
ביתר עלית :ילדה בת  9נפלה מגובה חמישה מטרים ונפצעה בינוני  -פונתה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article85383.html
ילדים בני  12מגיעים שתויים לאישפוז ב"וולפסון"
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4127462,00.html
ירושלים :לוחמי האש חילצו נער בן  14מבית חנינא שנפל לבור בעומק של  8מטרים
http://www.hnn.co.il/news_article85369.html
"452ص ;& :2ن *9ر *&3ق  8ا& 2ر ;> ا=$دس
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-458733,1,2.html
ط(& )4ن رھط  A22ول & دة @ &) و 2& B2$و@ط) )בת  3מרהט שתתה חומר רעיל והועברה לביה"ח סורוקה ,מצבה בינוני(
http://www.panet.co.il/online/articles/1/2/S-457689,1,2.html
ירושלים :לוחמי האש פעלו בשריפת כיתת לימוד בבית ספר בשכונת רוממה
http://www.hnn.co.il/news_article85344.html
חיפה :ילד בן  6נפגע מרכב ברחוב פינקר  -פונה במצב בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article85375.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
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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'.

'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

