סיכום שבועי של כתבות מהתקשורת אודות היפגעות ילדים
02-08.10.2011
סיכום מקרי מוות:
 1תאונת דרכים – נוסע/ת ברכב
סה"כ מקרי מוות1 :

סיכום מקרי היפגעות:
 2נפילה
 3תאונת דרכים – נוסע/ת ברכב
 306רוכב אופניים או גלגלים קטנים – תאונה עצמית
 1כוויה
 2תאונת דרכים – הולך/ת רגל
סה"כ מקרי היפגעות314 :

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:
ג'יפ התנגש בעץ בצפון ,ילד בין  10וסבתו נהרגו
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4130381,00.html
ילד בן  10וסבתו נהרגו בתאונת דרכים בצפון הארץ
http://news.walla.co.il/?w=/90/1865511
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http://www.alarab.net/Article/401341
כאבול :ילדה בת  3נפלה מחלון ביתה שבקומה השניה  -פונתה במצב קשה
http://www.hnn.co.il/news_article85554.html
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http://ashams.com/art,57291
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ا)ر  :(9ا& > /ن ط  /ن  &/ 34دم  #ر /ن )אישה ונערה נפגעו קל בתאונת דרכים בין שני רכבים ביישוב רינה(
http://ashams.com/art,56440
אזור חולון :בוולפסון טופלו כ 60-ילדים שנפלו מאופניהם ונחבלו  -שניים נותחו
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4132614,00.html
מד"א 58 :איש התעלפו בשל הצום 28 ,נזקקו להחייאה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4132633,00.html
 246ילדים נפצעו באורח קל כתוצאה מרכיבה על אופניים וגלגליות  -טופלו ע"י צוותים מד"א
http://www.hnn.co.il/news_article85549.html
כרמיאל :פעוט בן  10חודשים נכווה ממים רותחים  -פונה במצב קל עד בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article85553.html
יום כיפור במספרים 2,168 :טופלו בידי צוותי מד"א )פעוט בן עשרה חודשים מכרמיאל פונה לבית החולים בנהריה במצב קל
עד בינוני לאחר שנכווה ממים רותחים(
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4132627,00.html
פתח תקווה :ילד בן  3נדרס ברחוב יהודה הנשיא ונפצע קל עד בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article85466.html
שדה נחמיה :לוחמי האש פעלו בשריפת גן ילדים  -אין נפגעים
http://www.hnn.co.il/news_article85449.html
מודיעין עילית :ילד כבן  7נפגע מרכב ונפצע באורח בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article85518.html
תל אביב :ילד סודני בן  5נפצע בינוני כשנפל מקומה רביעית  -פונה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article85540.html
אישה אחת נהרגה וחמישה נפצעו בתאונה בעכו
http://news.walla.co.il/?w=/22/1866816

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'.
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