סיכום שבועי של כתבות מהתקשורת אודות היפגעות ילדים
20-26.11.2011
סיכום מקרי מוות:
 2סיבה לא ידועה
סה"כ מקרי מוות2 :
סיכום מקרי היפגעות:
 1תאונת דרכים – נוסע/ת ברכב
 1חתך  /דקירה
 1טביעה
 1השארת ילדים לבד
 1סיבה לא ידועה
סה"כ מקרי היפגעות5 :
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:
מת התינוק מבני ברק שפונה לביה"ח שניידר ללא הכרה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4150806,00.html
בני ברק :תינוק בן  10חודשים נמצא ללא הכרה בביתו ופונה לביה"ח
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4150792,00.html
בני ברק :התינוק עליו בוצעה החייאה פונה במצב אנוש לבית חולים
http://www.hnn.co.il/news_article86819.html
יהוד :תינוקת כבת חודשיים נמצאה כשהיא מחוסרת הכרה  -מותה נקבע בבית החולים
http://www.hnn.co.il/news_article86925.html
תינוק בן שנה וחצי נפצע באורח בינוני לאחר שעף מהמכונית
http://glz.co.il/NewsArticle.aspx?newsid=94173
חיפה :פעוט הועף עם מושב הבטיחות בו ישב ממכונית נוסעת  -מצבו בינוני
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4152479,00.html
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בית ג'אן 3 :פצועים קשה בפיצוץ גז בבית ספר
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4151102,00.html
ארבעה פצועים בפיצוץ בחטיבת הביניים בבית ג'אן
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1572210
הגליל המערבי :בן  16נפצע בינוני מחפץ שהתפוצץ בידו
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4152975,00.html
כפר נחף :נער בן  16הגיע למוקד רפואי לאחר שרימון התפוצץ בידו  -מצבו בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article86918.html
צינור כיבוי אש התפוצץ בבי"ס ברמת השרון; לא יתקיימו בו לימודים מחר
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4153275,00.html
חיפה :לוחמי האש פעלו בשריפה בגן ילדים  -יש חשד להצתה
http://www.hnn.co.il/news_article86789.html
רחובות :לוחמי האש פעלו בשריפת מחסן בגן ילדים  -לא דווח על נפגעים
http://www.hnn.co.il/news_article86802.html
אום אל פאחם :ילד בן  8הובא למרפאה כשמצבו קשה  -הרקע לא ברור
http://www.hnn.co.il/news_article86863.html
בני ברק :פעוט בן עשרה חודשים טבע באמבטיה וחולץ כשמצבו קל עד בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article86915.html
רמת השרון :פעוט שננעל ברכב חולץ בשלום ע"י לוחמי האש
http://www.hnn.co.il/news_article86910.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'.

'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

