סיכום שבועי של כתבות מהתקשורת אודות היפגעות ילדים
9-15.10.2011
סיכום מקרי מוות:
 1אחר – חשד למוות בעריסה
סה"כ מקרי מוות1 :
סיכום מקרי היפגעות:
 1תאונת דרכים – משתמש/ת ברכב ממונע אחר
 3תאונת דרכים – הולך/ת רגל
 1כוויה
 5הרעלה
סה"כ מקרי היפגעות10 :
סיכום מקרי כמעט וקרה*:
 Xתאונת דרכים – הולך/ת רגל
 Xהרעלה  /כוויה

*במקרים של תרחישי 'כמעט וקרה' קיים סיווג לסוג ההיפגעות ,אך לא ניתן להעריך את מס' הנפגעים ,המבוטא
בתצורת .X
קישורים לכתבות היפגעות:
ביתר עלית :תינוק בן חודשיים איבד את הכרתו  -בבית החולים נקבע מותו
http://www.hnn.co.il/news_article85677.html
רוכב אופנוע בן  17נפצע קשה בתאונה בגליל המערבי
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4133242,00.html
הולך רגל בן  16נפצע קשה בתאונת דרכים בירושלים
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4132986,00.html
תינוק נכווה ממים רותחים במעלה אדומים; מצבו בינוני עד קשה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4134209,00.html
מעלה אדומים :תינוק בן חודשיים נכווה באורח קשה ממים רותחים  -פונה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article85656.html
אלעד :אם ושני ילדיה הקטנים נפגעו קל משאיפת עשן בשריפה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4134643,00.html
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בני ברק :אישה נפצעה באורח בינוני בתאונת דרכים ברחוב משולם ראט
http://www.hnn.co.il/news_article85599.html
ירושלים :סוכה עלתה באש ברחוב איגרות משה  -אין נפגעים
http://www.hnn.co.il/news_article85615.html
חיפה :ילד בן  10נדרס ברחוב הגליל ונפצע באורח בינוני  -פונה לבית חולים
http://www.hnn.co.il/news_article85655.html
ראש העין :נער בן  13נדרס ברחוב שבזי ונפצע באורח בינוני  -פונה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article85647.html
גבעתיים :שלושה פצועים באורח קל בשריפה בדירת מגורים  -פונו לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article85642.html
אלעד :לוחמי האש פעלו בשריפה שפרצה בדירת מגורים  3 -פצועים קל פונו מהמקום
http://www.hnn.co.il/news_article85700.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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