המערך הלאומי לנתוני היפגעות ובטיחות ילדים )(NAPIS

שלום לכולם,
מצ"ב סיכום היפגעות שבועי מהתקשורת ,לשבוע שבין ה04-10.08.2019 -
מקרי מוות:
1

תאונת דרכים – הולך רגל

סה"כ מקרי מוות1 :
מקרי מוות משבועות קודמים:
1
1

תאונת דרכים – רכב
טביעה

סה"כ מקרי מוות משבועות קודמים2 :
מקרי היפגעות:
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

תאונת דרכים – אופניים או גלגלים קטנים
תאונת דרכים – הולך רגל
גוף זר
חתך/דקירה
כוויה
נפילה
סיבה לא ידועה
הרעלה/כוויה (למקרה של שריפה)
רוכב אופניים או גלגלים קטנים אחרים
תאונת דרכים – רכב
תאונת דרכים – ממונע אחר
טביעה

סה"כ מקרי היפגעות18 :
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:
בן שנתיים שנפגע בתאונה בצפון לפני כשבועיים מת מפצעיו
https://news.walla.co.il/item/3251597
צפון :נפטר פעוט מאבו-סנאן שנפגע בתאונת דרכים
/https://posta.co.il/article/56453645-3
מת מפצעיו פעוט שנפצע בתאונת דרכים בצפון
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5564265,00.html
נקבע מות התינוק שטבע בבריכה פרטית בנתיבות
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https://www.mako.co.il/news-israel/2019_q3/Article2d8217832f47c61027.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=1434139730
מת תינוק בן שנה וחצי שטבע בבריכה פרטית בנתיבות
https://www.kan.org.il/item/?itemId=56864
בית החולים סורוקה :נקבע מותו של התינוק שטבע בבריכה בנתיבות
https://www.0404.co.il/?p=469379
נקבע מותה של נערה בת  15שנפגעה מרכב בכניסה לטירה
https://www.mivzaklive.co.il/archives/291408
ערב קטלני בכבישים :בת  15נדרסה למוות ,בן  20נהרג בהתהפכות רכב
https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-712452
בת  15נהרגה לאחר שנדרסה בטירה ,הנהג עוכב לחקירה
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-712451

מקרי היפגעות:
שמונה נפצעו בשריפה בבניין ברמה''ש; גבר במצב קשה ואישה בינוני
/https://13news.co.il/item/news/domestic/articles/fire-ramat-hasharon-321226
שמונה פצועים בשריפה בדירה ברמת השרון
https://www.kikar.co.il/326162.html
אם ובנה הפעוט נפגעו בהדרדרות רכב ברחוב אבו אברהים בדלית אל כרמל
https://haipo.co.il/item/142463
רכב שבו אישה ותינוק הידרדר לתהום בדליה
http://www.karmel.co.il/%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%95-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%93%D7%A8-%D7%9C%D7%AA%D7%94%D7%95%D7%9D%D7%91%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%94
תאונה קשה בבית בראשון לציון :כיור נפל על ילדה וקטע שתיים מאצבעותיה
http://mynetrishon.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7
%94-%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%94-%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%A2%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D%D7%9E%D7%90%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94-399998/7
כיור נפל על בת  ,3שתי אצבעותיה נקטעו
https://www.mako.co.il/news-israel/2019_q3/Articlebc1ef4ce29b6c61027.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=1434139730
מב זק וואטסאפ אדום ברחובות! אוטובוס פגע בילד ,מצבו קל מאוד
http://www.be106.net/233/32128
בן  5בלע חרוז שנתקע בדרכי הנשימה .הגננת הרגיעה" :זה ייצא בצואה"
http://mynetherzliya.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%91%D7%9F -5%D7%9E%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%9C%D7%A2%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%96-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%A7%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%94%D7%96%D7%94-%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%90-%D7%91%D7%A6%D7%95%D7%90%D7%94399825/9
ילד בן חמש נפגע מרכב בכפר כנא; מצבו בינוני

'בטרם'  -המרכז הלאומ י לבטיחות ולבריאות ילדים ,ע"ר; פקס , 03-7254668 .ת.ד , 7050 .קרית מטלון ,פ"ת4917001 ,
למידע נוסף :מוקד מומחים מייל , www.beterem.org , telecenter@beterem.org :טלכלל 'בטרם' 03-6066602

המערך הלאומי לנתוני היפגעות ובטיחות ילדים )(NAPIS

https://news.walla.co.il/item/3252208
ילד בן  5נפגע מרכב בכפר כנא .מצבו בינוני
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-712289
תינוק בלע סיכת פאה והובהל לשערי צדק; אמו" :נס גדול"
/https://www.kolhair.co.il/health/103052
ילד בן  6נפצע קשה לאחר שנדרס באום אל-פחם
http://www.akkanet.net/Article.php?ID=77458
ילד בן  6נפצע אנושות לאחר שנדרס בשכונת אל-דוהר בעיר אום אל-פחם
http://www.almasar.co.il/art.php?ID=106762
עכו :צעיר פלסטיני נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מחומה
https://www.alarab.com/Article/911799
צעיר פלסטיני נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מהחומה וטבע בעכו
http://www.almasar.co.il/art.php?ID=106769
רוכב אופנוע בן  16נפצע בינוני בתאונת דרכים בדיר אל אסד שבצפון
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-712231
בן  16נפצע בתאונת אופנוע סמוך לכרמיאל ,מצבו בינוני
https://news.walla.co.il/item/3252153
ילד בן  13נפגע הבוקר ממשאית ברחוב העלייה בכפר יונה
http://newzim.co.il/sharon/?p=12176
בן  13נפגע ממשאית בכפר יונה ,מצבו בינוני
https://www.netanyanet.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94/%D7%9E%D7%91%D7%96%D7%A7%D7%99%D7%9D/6472%D7%99%D7%9C%D7%93-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%AA
בן חצי שנה לא התעורר משנתו ,מצבו אנוש
/https://sheva7.co.il/news/145369
סיר עם מים רותחים נשפך על ילד כבן  10במטבח ביתו בבאר שבע
/http://www.ch10.co.il/news/526467
סיר עם מים רותחים נשפך על בן  10בביתו
 http://mynetbeersheva.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9D%D7%A0%D7%A9%D7%A4%D7%9A-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%9F-10%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%95-400066/3
ילד בן  8החליק מאופניו בשומרון ,מצבו בינוני
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-712044
רוכב אופניים בן  8נפצע בינוני לאחר שהחליק בשומרון
https://news.walla.co.il/item/3251997
רוכב אופניים חשמליים בן  15נפגע מרכב בגדרה ,מצבו בינוני
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-712518
רוכב אופניים חשמליים בן  15נפצע בינוני מפגיעת רכב בגדרה
https://www.mivzaklive.co.il/archives/291472
לוד :שני רוכבי אופניים חשמליים בני  17נפצעו בינוני מפגיעת רכב
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-712558
מקרי כמעט ונפגע:
בשיא החום של אוגוסט :תינוק ננעל בתוך רכב בחניית קניון סירקין
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http://mynetpetahtikva.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%90 %D7%94%D7%97%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98-%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%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%97%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%9F-399334/3
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