המערך הלאומי לנתוני היפגעות ובטיחות ילדים )(NAPIS

שלום לכולם,
מצ"ב סיכום היפגעות שבועי מהתקשורת ,לשבוע שבין ה08-14.09.2019 -
מקרי מוות:
1

חדש למוות בעריסה

סה"כ מקרי מוות1 :
מקרי היפגעות:
21
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

תאונת דרכים  -תחבורה ציבורית
הרעלה
חתך/דקירה
תאונת דרכים – אופניים או גלגלים קטנים
מכה /חבלה
נפילה
תאונת דרכים – הולך רגל
תאונת דרכים – ממונע אחר
הילכדות
כוויה
חשד לבעיה בריאותית
רוכב/ת אופניים או גלגלים קטנים  -תאונה עצמית

סה"כ מקרי היפגעות35 :
מקרי כמעט ונפגע*:
הילכדות
X
השארת ילדים לבד  -רכב
X
תאונת דרכים – ממונע אחר
X
* במקרים של תרחישי 'כמעט ונפגע' קיים סיווג לסוג ההיפגעות ,אך לא ניתן להעריך את מס' הנפגעים ,המבוטא בתצורת .X
קישורים לכתבות:
מקרי מוות:
אסון בירושלים :פעוט חרדי כבן  3חודשים אותר ללא רוח חיים
/https://www.jdn.co.il/news/israel/1199378
סנהדריה :פעוט חרדי נמצא ללא רוח חיים
http://actualic.co.il/%D7%A1%D7%A0%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%98-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%9E%D7%A6%D7%90-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%A8%D7%95%D7%97/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
טרגדיה בירושלים :תינוק בן  3חודשים נמצא ללא רוח חיים במיטתו
/https://www.kolhair.co.il/jerusalem -news/106965
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מקרי היפגעות:
שפרעם :בן  5נפצע בינוני לאחר שנפל מאופניו
https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/693669
ילד בן  5נפצע באורח בינוני לאחר שככל הנראה נפל מאופניים בשפרעם
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-718005
המעלית נסגרה ,כף ידו של הפעוט נקטעה
https://www.kikar.co.il/330325.html
על אצבעה של הפעוטה נתקע חלק ממשחק
https://www.bhol.co.il/news/1030608
בני ברק :משחק נלכד על האצבע של הפעוטה
http://actualic.co.il/%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%A7%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7-%D7%A0%D7%9C%D7%9B%D7%93-%D7%A2%D7%9C%D7%94%D7%90%D7%A6%D7%91%D7%A2-%D7%A9%D7%9C/%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%98%D7%94
כפר סבא :תינוק בן  8חודשים פונה לביה"ח במצב יציב לאחר שאיבד את הכרתו בפעוטון
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-718536
אופקים :פעוט בן שנתיים חולץ לאחר שנעל את עצמו ברכב
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-718580
תיעוד :שוטר חילץ פעוט שנעל את עצמו ברכב באופקים
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5586611,00.html
 21נערים נפצעו קל בתאונת דרכים בבאר טוביה
https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/694498
אוטובוס הסעות התנגש בשער בי''ס בדרום  21בני נוער נפצעו קל
/https://13news.co.il/item/news/domestic/bus-school-accident-356588
רוכב אופנוע בן  23ובת  14נפצעו באורח בינוני בתאונה
https://news.walla.co.il/item/3312541
מבזק תאונה בראשון לציון! נערה בת  14נפצעה בינוני בתאונת אופנוע
http://www.be106.net/231/32887
שלושה ילדים בלעו פירות מצמח רעיל בירושלים
http://mynetjerusalem.co.il/%D7%91%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%9E%D7%97%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-407714/4
ירושלים :שלושה ילדים בני  12בלעו פירות מצמח רעיל ,מצבם קל
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-718779
ילד בן  4נפצע באורח בינוני בנפילה מגובה בכפר מנדא
https://news.walla.co.il/item/3312177
פעוט בן ארבע נפל מגובה בביתו בכפר מנדא ,מצבו בינוני
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-718621
הערב :בת  7נכוותה ממים רותחים שנשפכו עליה מקומקום ופונתה להדסה
/https://www.kolhair.co.il/jerusalem -news/107220
רכב פגע בשתי הולכות רגל ילדה בת  5ואשה בת  ,40ברחוב קרן היסוד במזכרת בתיה
https://www.news08.net/%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%91%D7%A9%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA-
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%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%AA-5/%D7%95%D7%90%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%AA-4
ילדה בת  5נפצעה קשה בתאונת דרכים במזכרת בתיה
https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/694309
בן  18שרכב על אופניים נפגע מאוטובוס ונפצע קשה בי-ם
https://news.walla.co.il/item/3312219

מקרי כמעט ונפגע:
דקות לפני תחילת השיעור :התקרה האקוסטית קרסה בכיתה
https://www.tzomet-ran.co.il/basharon/35714
רחוב בן יהודה :ילד ננעל ברכב לעיני אביו וחולץ על ידי 'ידידים'
https://petachtikva.co.il/%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91-%D7%91%D7%9F%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%A0%D7%A0%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%91/%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%95
הבוקר בהרצליה :ילדה חולצה מרכב לאחר שננעלה בו בטעות
https://www.tzomet-hrz.co.il/news/25319
פלטה נפלה מגובה רב :האם נפצעה; התינוק ניצל בנס
https://www.bhol.co.il/news/1030871
השאיר את התינוק ברכב והלך לקנות שווארמה
/https://sheva7.co.il/news/146758
אום אל-פחם :חשוד בן  16נעצר בגין נהג באופנוע ללא קסדה וללא רישיון נהיגה
http://www.almasar.co.il/art.php?ID=107459
שכחו אותי באוטובוס :בתום הנסיעה  -נהג מצא עגלה ובה תינוק ישן
/https://13news.co.il/item/news/domestic/transportation/bus -baby-356298

איטה כהן
רכזת נתונים ומערכות מידע
אגף מחקר פיתוח ומדיניות ציבורית
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