סיכום שבועי של כתבות מהתקשורת אודות היפגעות ילדים
13.11-19.11.2011
סיכום מקרי מוות:
 1רוכב אופניים או גלגלים קטנים – תאונה עצמית
 1מכה  /חבלה
סה"כ מקרי מוות2 :
סיכום מקרי היפגעות:
 2הרעלה
 1חתך  /דקירה
 1נפילה
 1תאונת דרכים – הולך/ת רגל
 2כוויה
סה"כ מקרי היפגעות7 :
סיכום מקרי כמעט וקרה*:
 Xתאונת דרכים

*במקרים של תרחישי 'כמעט וקרה' קיים סיווג לסוג ההיפגעות ,אך לא ניתן להעריך את מס' הנפגעים ,המבוטא
בתצורת .X
קישורים לכתבות היפגעות:
הותר לפרסום שם הנער שנהרג בעקבות נפילה מאופניו במושב בשרון
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4148278,00.html
הובא למנוחות הנער שנפל מאופניו" :ילד מקסים"
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4148674,00.html
בן  15נפצע קשה בנפילה מאופניו במושב בשרון
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4148201,00.html
נקבע מותו של הנער בן ה 15-שנפל מאופניו במושב בשרון
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4148226,00.html
בן  15נפל מאופניו ומת ,כנראה בעקבות פעלולים
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4148227,00.html
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בבית החולים 'מאיר' נקבע מותו של הנער שנפצע באורח אנוש כשנפל מאופניים
http://www.hnn.co.il/news_article86651.html
הותר לפרסום שמו של ההרוג מקריסת פרגולה באילת
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4148702,00.html
מת מפצעיו הצעיר שנפגע מקריסת פרגולה באילת
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4148640,00.html
אילת :פצוע אנוש מקריסת פרגולה בבית מלון
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4148625,00.html
אילת :פרגולה קרסה בבית מלון  -בן  18נהרג
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4148639,00.html
נקבר הצעיר שנהרג באילת" :לא יזכה להיות אב"
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4148789,00.html
הותר לפרסום שמו של ההרוג מקריסת פרגולה באילת
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4148702,00.html
אילת :פרגולה קרסה במלון מרידיאן  -במקום פצוע אנוש
http://www.hnn.co.il/news_article86669.html
אשה ותינוק נפגעו קל משאיפת עשן בשריפה בדירה באור יהודה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4149635,00.html
אור יהודה :לוחמי האש השתלטו על השריפה בדירה  -במקום אישה ותינוק במצב קל
http://www.hnn.co.il/news_article86714.html
האבא חובש קרבי :הציל את חיי בנו הפעוט שנחתך
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4148624,00.html
בן  12מרחובות הסיע את חבריו לתל אביב במכונית של אמו
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4149163,00.html
בן  12הסיע את חבריו מרחובות לתל-אביב
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4149244,00.html
בת  7נפלה מקומה שנייה בפתח תקווה ,מצבה בינוני
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4150083,00.html
פתח תקווה :ילדה בת  7נפלה מקומה שניה ברחוב שפרינצק  -מצבה בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article86762.html
בת ים :ילד בן  9נפגע מרכב בשדרות גיורא יוספטל  -פונה במצב בינוני עד קשה
http://www.hnn.co.il/news_article86621.html
ערד :תינוק בן שמונה חודשים הובא לתחנת מד"א כשהוא סובל מכוויות  -מצבו בינוני
http://www.hnn.co.il/news_article86638.html
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רהט :פעוט בן שנתיים נכווה ממים רותחים ונפצע בינוני  -פונה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article86675.html
באר שבע :לוחמי האש פעלו בשריפה בדירת מגורים  -ילדה חולצה במצב קל
http://www.hnn.co.il/news_article86720.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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