המערך הלאומי לנתוני היפגעות ובטיחות ילדים )(NAPIS

שלום לכולם,
מצ"ב סיכום היפגעות שבועי מהתקשורת ,לשבוע שבין ה01-07.09.2019 -
מקרי מוות:
1
1

חשד להתאבדות
סיבה לא ידועה

סה"כ מקרי מוות2 :
מקרי היפגעות:
5
3
3
3
2
2
2
1
1

תאונת דרכים – אופניים או גלגלים קטנים
תאונת דרכים – רכב
תאונת דרכים – הולך רגל
השארת ילדים לבד -רכב
כוויה
נפילה
פגיעת בעל חיים
חנק
תאונת דרכים – לא ידוע

סה"כ מקרי היפגעות22 :
מקרי כמעט ונפגע*:
הילכדות
X
* במקרים של תרחישי 'כמעט ונפגע' קיים סיווג לסוג ההיפגעות ,אך לא ניתן להעריך את מס' הנפגעים ,המבוטא בתצורת .X
קישורים לכתבות:
מקרי מוות:
למרות מאמצי הרופאים :מת בן ה 10-שנפל מקומה שישית בבניין ביבנה
https://news.walla.co.il/item/3310815
בן ה 10-שנפל ממרפסת ביתו ביבנה מת מפצעיו
https://www.mako.co.il/news-israel/2019_q3/Article34f653671eafc61027.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=173113802
סוף טרגי :נקבע מותו של הילד בן ה 10-שנפל מקומה  6ביבנה
https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-717227
פעולות החייאה בתינוק בן  8חודשים שאיבד את הכרתו בביתו בפ״ת
https://www.0404.co.il/?p=479937
מקרי היפגעות:
פעוטה נעקצה על ידי עקרב צהוב בנגב ,מצבה קשה
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5579634,00.html
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פעוטה בת שנתיים במצב קשה לאחר שנעקצה על ידי עקרב צהוב
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-716768
 מצבה קל עד בינוני,בת שנתיים הוכשה ע"י נחש בגלבוע
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-716647
בינוני- מצבה קל,פעוטה בת שנתיים הוכשה ע"י נחש בבקעת הירדן
https://www.mivzaklive.co.il/archives/296281
קורקינט נפגעה מפגיעת רכב-נערה רוכבת
https://www.myavne.co.il/%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%94-%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%94-%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%AA%D7%A8%D7%9B%D7%91
 שרכב על אופניים נפגע מרכב8  ללימודים בן- ביום הראשון:ראשוני
https://rehovot.news/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9F-8/%D7%A9%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%A2
 פצוע קל,מבזק תאונה בראשון לציון! נער התהפך עם רכב
http://www.be106.net/231/32616
 נכוותה מקפה רותח באלעד מצבה בינוני3 בת
http://www.kolhazman.co.il/402086
חרדית בת שלוש נכוותה מקפה רותח שנשפך עליה
https://www.bhol.co.il/news/1027719
בן שלוש מחוסר הכרה פונה לרמב"ם ממסעדה בכפר כנא
http://www.mynetemek.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%91%D7%9F%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%A8%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%94-%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%A8%D7%9E%D7%91-%D7%9D-%D7%9E%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%94%D7%91%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%9B%D7%A0%D7%90-405521/2
פעוט בן שנתיים נפל מגובה שני מטר בגינה ברחוב פרישמן בפתח תקוה סובל מחבלת ראש
http://mynetpetahtikva.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%98%D7%91%D7%9F-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%91%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%91%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%A8%D7%90%D7%A9-405570/4
 פעוט בן שנתיים נפל ממתקן שעשועים ונפצע בינוני:מפחיד
https://www.melabes.co.il/news/44882
 נפגע מרכב בבאר שבע5 בן
/https://sheva7.co.il/news/146396
 נפגע מרכב ברחוב צביה המלכה בבאר שבע5 ילד בן
http://mynetbeersheva.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%9C%D7%93 %D7%91%D7%9F-5-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91-%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%94%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%94-%D7%91%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A9%D7%91%D7%A2-405692/3
 נפצע קשה בתאונת דרכים16  גבר כבן:נצרת
https://www.bokra.net/Article-1418970
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רוכב אופניים בן  16נפגע בתאונת דרכים באשדוד
https://ashdodonline.co.il/96796/%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9F-16%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2-%D7%91%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%AA/%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D
רוכב אופניים נפצע בתאונה במרינה
https://www.ashdodnet.com/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93/%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%A4%D7%A6%D7%A2%D7%91%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%94%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%94-405719/4
האם הגיעה לצהרון וגילתה שבתה בת ה 4-ננעלה ברכב ההסעות; מצבה בינוני
https://news.walla.co.il/item/3310710
ילדה בת  4נפגעה בינוני לאחר ששהתה ברכב נעול בנתניה
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5581048,00.html
ילדה בת  5נפצע בינוני מפגיעת רכב ברהט
https://news.walla.co.il/item/3310728
ילדה בת חמש נפצעה בינוני בתאונת דרכים בבני ברק
https://news.walla.co.il/item/3310770
רכב פגע בילדה בת  ;5פונתה עם חבלת ראש
https://www.kikar.co.il/329498.html
פעוטה חרדית בת שנתיים נפצעה מנפילה מגובה
https://ladaat.co/archives/33287
בת שנתיים נפלה ממרפסת ,מצבה בינוני
https://www.kikar.co.il/329680.html
רוכב אופניים חשמליים בן  17במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב בלוד
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-717571
נער בן  17נפגע בגפיים ובראשו מפגיעת רכב בלוד
/http://www.ezori.net/articles/lodnews/7794
פעוט סובל ממכת חום לאחר שנשכח ברכב במודיעין ,אין סכנה לחייו
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5582870,00.html
תינוק נשכח ברכב במודיעין ,אמו יצאה לבלות ונזכרה ששכחה אותו
https://www.mako.co.il/news-israel/2019_q3/Article90f98efd5c50d61027.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=173113802
תינוק בן  9חודשים נשכח לזמן ממושך ברכב הוריו ברחוב אלנקווה בנתניה .מובהל לבית החולים לניאדו
http://newzim.co.il/sharon/?p=12364
מקרה שני השבוע בנתניה תינוק נשכח ברכב נעול
https://blinker.co.il/%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F/%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94/%D7%9
E%D7%A7%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%91%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7/%D7%A0%D7%A9%D7%9B%D7%97-%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%91/186525
ילד בן  5נכווה ממים חמים בבית בחיפה; מצבו בינוני
https://news.walla.co.il/item/3311302
בן  5נכווה ממים רותחים בחיפה ,מצבו בינוני
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5583408,00.html
רוכבת אופניים בת  17נפצעה בינוני מפגיעת רכב בתל אביב
https://news.walla.co.il/item/3311248
רוכבת אופניים חשמליים בת  17נפצעה בינוני מפגיעת רכב בתל אביב
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https://www.mivzaklive.co.il/archives/297262
במהלך השבת :שני פצועים בתאונה בשדרות בני ברית
http://ashdod10.co.il/16206

מקרי כמעט ונפגע:
סוף טוב! ילדה ננעלה ברכב לעיני אמה מתנדבי איחוד הצלה פרצו את הרכב
https://rehovot.news/%D7%A1%D7%95%D7%A3-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%94-%D7%A0%D7%A0%D7%A2%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99/%D7%90%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91
שוב זה קורה :פעוט ננעל בתוך רכב בשכונת דורה בנתניה
http://mynetnetanya.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%96%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%A0%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91-%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%91%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94-406193/8
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