סיכום שבועי של כתבות מהתקשורת אודות היפגעות ילדים
23-29.10.2011
סיכום מקרי מוות:
1

התחשמלות

1

חנק

1

אחר – חשד למוות בעריסה

סה"כ מקרי מוות3 :
סיכום מקרי היפגעות:
2

השארת ילדים לבד

3

הרעלה  /כוויה

4

נפילה

12

פגיעת בעל חיים

2

תאונת דרכים – הולך/ת רגל

2

תאונת דרכים – נוסע/ת ברכב

סה"כ מקרי היפגעות25 :
סיכום מקרי כמעט וקרה*:
X

תאונת דרכים

*במקרים של תרחישי 'כמעט וקרה' קיים סיווג לסוג ההיפגעות ,אך לא ניתן להעריך את מס' הנפגעים ,המבוטא
בתצורת .X
קישורים לכתבות היפגעות:
פעוט בן שנתיים הובא למשואה כשהוא מחוסר הכרה לאחר התחשמלות  -רופא קבע את מותו
http://www.hnn.co.il/news_article86155.html
טרגדיה בדרך הביתה :בן התשע נחנק ומת
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4139712,00.html
בית אל :תינוקת בת שמונה חודשים נמצאה מחוסרת הכרה  -רופא קבע את מותה
http://www.hnn.co.il/news_article86068.html
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בן  6נמצא משוטט במחלף לה גווארדיה  -אמר שברח מבריונים בביה"ס
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4138594,00.html
בן  6ברח מביה"ס ונמצא משוטט ליד נתיבי איילון
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4138582,00.html
ילד בן שש נמצא בצהריים משוטט לבדו במחלף לה-גווארדיה
http://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/343834
בן  3נפגע קשה בשריפה בירושלים ,אשה נפגעה בינוני
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4138211,00.html
בת  14מהגליל נפצעה קשה בנפילה מהקומה השלישית בביתה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4138037,00.html
בת  14נפצעה באורח קשה כשנפלה מקומה שלישית בכפר ג'דידה שבגליל  -פונתה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article86008.html
נחיל דבורים עקץ קבוצת נערים סמוך לפ"ת;  8נפגעו קל
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4139507,00.html
בן  5נפצע בינוני בתאונת דרכים בבאר שבע
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4140643,00.html
באר שבע :ילד בן  5נדרס ברחוב אהרון ציזלינג ונפצע בינוני  -פונה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article86149.html
פעוט נשכח ברכב הסעות בקריית גת וחולץ לפני שנקלע למצוקה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4140588,00.html
בן  3חולץ בקריית גת מרכב הסעות שבו נשכח
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4140587,00.html
קרית גת :פעוט בן  3נשכח ברכב הסעות וחולץ בשלום ע"י שוטרים
http://www.hnn.co.il/news_article86139.html
בן  18נהג במהירות מופרזת ,נמלט משוטרים והתהפך עם רכבו
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4140673,00.html
כביש  :31צעיר בן  18שגנב רכב מבני משפחתו ונמלט משוטרים התהפך ונעצר
http://www.hnn.co.il/news_article86153.html
חלמיש :פעוט בן שנה ו 8חודשים נפצע באורח אנוש בתאונת דרכים  -פונה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article85983.html
רמת גן :ילד נפצע קל משאיפת עשן בדליקה שפרצה בטלוויזיה הביתית
http://www.hnn.co.il/news_article86013.html
ירושלים :פעוט בן שנתיים נפצע קשה בשריפת דירה בשכונת בית חנינא
http://www.hnn.co.il/news_article86020.html
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עוספיא :נער בן  12נפל ונחבל בראשו בבית ספר  -פונה במצב בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article86052.html
ירושלים :ארבעה פצועים קל עד בינוני בתאונת שרשרת בצומת קבר שמואל הנביא
http://www.hnn.co.il/news_article86091.html
אלעד :ילד בן  6נפל מגובה  2מטרים ברחוב בן קיסמא  -פונה במצב בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article86086.html
אלעד :נחיל צרעות תקף מורה ומספר ילדים בבית ספר ברחוב יהודה הנשיא
http://www.hnn.co.il/news_article86112.html
מתחם ירקונים :ילד בן  4נפל בחנות  ACEונפצע באורח בינוני  -פונה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article86168.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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