סיכום שבועי של כתבות מהתקשורת אודות היפגעות ילדים
18-24.12.2011
סיכום מקרי מוות:
 1כוויה
 1תאונת דרכים – נוסע/ת ברכב
סה"כ מקרי מוות2 :
סיכום מקרי היפגעות:
 1הרעלה/כוויה
 2תאונת דרכים – הולך/ת רגל
 1חנק
 1תאונת דרכים – נוסע/ת ברכב
 2מכה  /חבלה
סה"כ מקרי היפגעות7 :
סיכום מקרי כמעט וקרה*:
 Xהרעלה/כוויה

*במקרים של תרחישי 'כמעט וקרה' קיים סיווג לסוג ההיפגעות ,אך לא ניתן להעריך את מס' הנפגעים ,המבוטא
בתצורת .X
קישורים לכתבות היפגעות:
פורסם שם הילד שנשרף למוות במכונית הוריו במטע בגליל העליון
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4164543,00.html
בן  5נשרף למוות בתוך רכב שחנה במטע זיתים בגליל
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4164484,00.html
ילד בן  4נשרף למוות בגליל" :שיחק במצית ברכב"
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4164483,00.html
בן  5נשרף למוות בתוך מכונית משפחתו בגליל העליון
http://news.walla.co.il/?w=/22/2011/12/20/10/@mivzakim
ילד בן  5נשרף למוות במכונית המשפחתית
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1596698
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שני הרוגים בתאונת דרכים בעמק יזרעאל
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4162954,00.html
צומת נהלל :שני הרוגים ופצוע קל בתאונת דרכים בין משאית לרכב
http://www.hnn.co.il/news_article87561.html
אלעד :חנוכיה שהוצבה בלול תינוקות גרמה לשריפה; אין נפגעים
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4165953,00.html
שמו נרות חנוכה בלול תינוקות  -הבית עלה באש
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4165962,00.html
שריפה פרצה בדירה באלעד; גבר וילד נפגעו קל עד בינוני
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4166120,00.html
בן  10נפצע קל משאיפת עשן בשריפה בדירה באלעד
http://news.walla.co.il/?w=/22/1888011
דיווח :ילד פלסטיני נפצע קשה מפגיעת אוטובוס ישראלי
http://news.walla.co.il/?w=/22/2011/12/18/13/@mivzakim
ילד נפצע קשה מפגיעת אוטובוס בין עלי לרחלים  -פונה לבית החולים
http://www.hnn.co.il/news_article87578.html
עפולה :נער כבן  15נחנק מאוכל ברחוב פקאן  -פונה במצב אנוש לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article87587.html
אלעד :נהג משאית שנסע עם מייצבים פתוחים פגע ברכב  -פעוט בן שנתיים נפצע קל
http://www.hnn.co.il/news_article87607.html
תל אביב :לוחמי האש חילצו ידה של ילדה שנתפסה במעקה בית הספר
http://www.hnn.co.il/news_article87599.html
מודיעין עלית :נער בן  16נפצע באורח בינוני עד קשה מפגיעת אוטובוס  -פונה לתל השומר
http://www.hnn.co.il/news_article87685.html
אשדוד :הנער בן  16שנעלם בים באזור הנמל אותר כשהוא פצוע קל בידו
http://www.hnn.co.il/news_article87707.html
קרית שמונה :לוחמי האש פועלים בשריפת כיתת לימוד בבית ספר  -אין נפגעים
http://www.hnn.co.il/news_article87709.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.
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 .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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