סיכום שבועי של כתבות מהתקשורת אודות היפגעות ילדים
25-31.12.2011
סיכום מקרי מוות:
 1תאונת דרכים – נמצא/ת בסביבת הרכב
סה"כ מקרי מוות1 :
סיכום מקרי היפגעות:
 2נפילה
 3כוויה
 1השארת ילדים לבד
 17תאונת דרכים – נוסע/ת בתחבורה ציבורית
 2תאונת דרכים – נוסע/ת ברכב
 6תאונת דרכים – הולך/ת רגל
 2הרעלה  /כוויה
 2סיבה לא ידועה
סה"כ מקרי היפגעות35 :
סיכום מקרי כמעט וקרה*:
 Xהרעלה  /כוויה
 Xמכת קור

*במקרים של תרחישי 'כמעט וקרה' קיים סיווג לסוג ההיפגעות ,אך לא ניתן להעריך את מס' הנפגעים ,המבוטא
בתצורת .X
קישורים לכתבות היפגעות:
פעוט בן שנה נהרג ברהט ,ככל הנראה מפגיעת רכב
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4167627,00.html
רהט :תינוק בן שנה נדרס למוות סמוך לביתו  -כוחות במקום
http://www.hnn.co.il/news_article87825.html
אשדוד :כיתה עם ציוד יקר ערך נשרפה בתיכון מקיף י'; אין נפגעים
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4167482,00.html
אשדוד :לוחמי האש פעלו בשריפה בבית ספר  -לא דווח על נפגעים
http://www.hnn.co.il/news_article87807.html
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פעוט בן שנה וחצי נפצע בינוני בנפילה מבניין בבקה אל-גרביה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4167162,00.html
בקה אל גרבייה :פעוט בן שנה וחצי נפל מגובה  2מטר ונפצע קשה  -פונה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article87790.html
ירושלים :בן שבעה חודשים נמצא מחוסר הכרה בדירת מגורים  -פונה במצב אנוש
http://www.hnn.co.il/news_article87926.html
אותרו האב ושתי הבנות שנעדרו באזור עין גדי
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4167844,00.html
יחידת חילוץ עין גדי מחפשת אחר גבר ושתי בנות שנעדרים באזור מצדה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4167821,00.html
אנשי יחידת החילוץ עין גדי מחפשים אחר גבר ושתי בנות שנעלמו בין מצדה לנחל צאלים
http://www.hnn.co.il/news_article87841.html
תינוקת נכוותה באמבטיה בפעוטון; המטפלת נעצרה
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4167793,00.html
באר שבע :תינוק נשכח ברכב במרכז "ביג" וחולץ בשלום
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4168001,00.html
 17ילדים בעלי מוגבלויות נפצעו בתאונה בצפון
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4168240,00.html
 7ילדים נפצעו בתאונה בין מיניבוס הסעות למכונית פרטית בצפון
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1603489
 6פצועים בינוני וקל בתאונה בין  3כלי רכב ליד שדרות
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4168894,00.html
בן  8הצית פתיליות ונכווה בפניו בירושלים; מצבו בינוני
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4169057,00.html
ירושלים :ילד בן  8נכווה בפניו מטינר שהתלקח  -פונה במצב בינוני לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article87907.html
פגע וברח :שתי ילדות ושתי נשים נפגעו קל עד בינוני מרכב בפ"ת
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4169206,00.html
פגע וברח :סבתא ,בת ונכדותיה נפצעו בפ-ת
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4169231,00.html
שני הרוגים וכ 20-פצועים בתאונות דרכים ברחבי הארץ
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1606026
בן  13נפצע בינוני-קשה בנפילה ממלגזה תוך כדי נסיעה בכפר טרומן
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4169314,00.html
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כפר טרומן :נער בן  13נפצע קשה מפגיעת מלגזה  -פונה לבית החולים
http://www.hnn.co.il/news_article87932.html
תל אביב :תינוק בן חודשיים נמצא מחוסר הכרה ברחוב מרסל ינקו  -פונה לאחר החייאה
http://www.hnn.co.il/news_article87752.html
מודיעין עלית :ילדה בת  8נכוותה ממנגל ונפצעה בינוני עד קשה  -פונתה לבי"ח
http://www.hnn.co.il/news_article87771.html
אשקלון :ילדה בת  12נפגעה מרכב ברחוב אורט  -פונתה במצב קל
http://www.hnn.co.il/news_article87788.html
קרית ארבע :מצבה של האישה ושני ילדיה שחולצו מדירה בוערת מוגדר קשה
http://www.hnn.co.il/news_article87779.html
מודיעין עילית :ברחוב חפץ חיים נפגע ילד בן  8מרכב  -פונה במצב בינוני עד קשה
http://www.hnn.co.il/news_article87819.html
בני ברק :שני ילדים נפגעו מרכב במעבר חציה ברחוב עזרא פינת דמשק אליעזר
http://www.hnn.co.il/news_article87895.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

