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שלום לכולם,
מצ"ב סיכום היפגעות שבועי מהתקשורת ,לשבוע שבין ה11-17.08.2019 -

מקרי היפגעות:
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תאונת דרכים – רכב
תאונת דרכים – ממונע אחר
כוויה
טביעה
השארת ילדים לבד -רכב
נפילה
תאונת דרכים – הולך רגל
תאונת דרכים – אופניים או גלגלים קטנים
גוף זר
חנק
חתך/דקירה
מכת חום/התייבשות

סה"כ מקרי היפגעות35 :
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 היפגעות:
בת שנה וחצי נכוותה ממים רותחים באלעד; מצבה בינוני
https://news.walla.co.il/item/3252645
אלעד :פעוטה נכוותה ממים רותחים ,מצבה בינוני
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-712760
תינוקת חולצה ממכונית נעולה בבני ברק ,מצבה קל
https://news.walla.co.il/item/3252798
בת שנה חולצה מרכב בבני ברק  -מצבה בינוני
http://www.local.co.il/document/52,78,168857.aspx
בפעם השנייה תוך יממה :פעוטה חולצה מרכב בב"ב סובלת מאיבוד נוזלים
/https://www.jdn.co.il/news/1186053
שוב :פעוטה חולצה מרכב נעול בעיר בני ברק
https://www.kikar.co.il/327154.html
רמת גן :אוטובוס פגע בהולך רגל בן  ,14פונה לבית החולים במצב בינוני
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-713128
רוכב אופנוע בן  14נפצע באורח בינוני לאחר שהחליק סמוך לחוף הסוסים בעכו
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-713212
צעיר בן  14נפצע בינוני מהחלקת אופנוע בחוף הסוסים בעכו
https://news.walla.co.il/item/3253092
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נער בן  17נפצע קשה מירי בג'דיידה מכר שבסמוך לעכו
https://news.walla.co.il/item/3253021
נער נורה בגליל ומצבו קשה מאוד ,הרקע נבדק
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5568538,00.html
 11אנשים נפצעו קל בתאונת דרכים בעמק החולה
https://news.walla.co.il/item/3253062
11בני אדם ,בהם שישה ילדים ,נפצעו באורח קל בתאונה סמוך ללהבות הבשן
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-713174
רוכב אופנוע בן  17נפצע בינוני בתאונת דרכים ברחובות
https://news.walla.co.il/item/3253064
רוכב אופנוע כבן  17נפגע מרכב ברחובות ,מצבו בינוני
https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/689338
נער בן  15נפצע באורח בינוני בתאונה בין שני רוכבי אופניים חשמליים בקלאנסווה
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-713647
פעוטה כבת שנתיים בלעה חתיכת 'פליימוביל'
https://www.bhol.co.il/news/1024587
פיסת פליימוביל הוצאה מגופה של ילדה בת שנתיים
https://www.kan.org.il/item/?itemId=57210
תל אביב :ילד בן  3חולץ בהכרה מלאה מרכב נעול
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-713536
אזרח ניפץ את שמשת הרכב וחילץ פעוט בן 3
https://www.bhol.co.il/news/1024542
פעולות החייאה בילדה בת חמש בטבעה בחוף הים בתל אביב; מצבה אנוש
https://news.walla.co.il/item/3253256
בת  5טבעה בים בתל אביב :מצבה אנוש
https://www.mako.co.il/news-israel/2019_q3/Article5d7c20548809c61026.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=1898243326
תינוק נחנק מאבטיח וניצל בזכות תגובה מהירה של כוחות ההצלה
http://mynetpetahtikva.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95
%D7%A7-%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%A7-%D7%9E%D7%90%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%9C-%D7%91%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%94%D7%A9%D7%9C-%D7%9B%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%94-401398/3
תינוק בן  8חודשים נחנק מחלקי אבטיח וניצל הודות למענה רפואי מהיר
/https://www.ptnow.co.il/articles/8489
בן שנתיים במצב בינוני מכוויית נוזל רותח ברמת הגולן
https://news.walla.co.il/item/3252846
תינוק נכווה בבית הארחה ברמת הגולן
https://www.0404.co.il/?p=470493
פעוט טבע בחוף עין בוקק בים המלח ,מצבו קשה
https://news.walla.co.il/item/3252867
פעוט כבן שנה טבע בים המלח ,מצבו קשה
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5568093,00.html
 5נפצעו קל ,ביניהם  3ילדים ,בתאונה בכביש בגליל התחתון
https://news.walla.co.il/item/3252830
חמישה פצועים במצב קל בתאונת דרכים סמוך לצומת פוריה
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-712931
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בן  17נפצע בינוני בתאונת דרכים בין אופנוע לרכב פרטי בר"ג
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-712946
רוכב אופנוע בן  17נפצע בינוני מפגיעת רכב ברמת גן
https://www.mivzaklive.co.il/archives/291913
רוכב קטנוע החליק על כביש בעיר ונפצע
https://ashdodonline.co.il/96128/%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%95%D7%A2-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A2%D7%9C-%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A8/%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%A6%D7%A2
תאונת דרכים במחלף הסירה  -שלושה נפגעו בהם ילד כבן 5
http://mynetherzliya.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D
7%AA-%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A3%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%94%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%95-%D7%91%D7%94%D7%9D-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%9B%D7%91%D7%9F-5-400928
פצועים בתאונה ליד מחלף הסירה
http://www.local.co.il/document/52,73,168866.aspx
הולך רגל ורוכב אופנוע נפצעו בתאונת דרכים בכניסה לקניון חולון
http://mynetholon.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7
%A1%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%9A%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%A2-%D7%A0%D7%A4%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D400901/2
נער בן  16נפצע בינוני מפגיעת רכב בראשון לציון
https://news.walla.co.il/item/3253603
הולך רגל בן  16נפצע בינוני מפגיעת רכב בראשון לציון
https://www.mivzaklive.co.il/archives/293012
בן שלוש טבע בבריכה פרטית בצימר ברמת הגולן; מצבו קשה
https://news.walla.co.il/item/3253638
פעוט טבע בבריכה בצימר בגולן ,מצבו קשה
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5570544,00.html
בן שבע נפל מגובה בבית כנסת באשדוד; מצבו קשה
https://news.walla.co.il/item/3253601
ילד בן  7נפל במדרגות בבית כנסת באשדוד ,מצבו קשה
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5570387,00.html
תאונה הבוקר בצומת רגבה -שני ילדים נפצעו
https://blinker.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%94%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8-%D7%91%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%AA/%D7%A8%D7%92%D7%91%D7%94/184033
נערה לקתה במכת חום במהלך טיול ליד בית מאיר בהרי ירושלים
https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/689860
ילדה כבת חמש נכוותה ממים רותחים בבית בגבעת זאב
https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/689963
ירושלים :בת חמש נפצעה בינוני לאחר שנכוותה ממים רותחים
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-713901
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ביתר עילית :בן  8נפל בגינה ונפצע בינוני
https://www.kikar.co.il/327595.html
ילדים נפלו בביכנ”ס וגן שעשועים באשדוד וביתר ונפצעו קשה ובינוני
http://www.ch10.co.il/news/528751/#.XVkiENSF7mg

מקרי כמעט ונפגע:
ילד נותר לבדו ברכב סגור ומונע בשכ' חב"ד בלוד
/http://www.ezori.net/articles/lodnews/7677
ראשוני :חולצה בשלום פעוטה שננעלה ברכב לעיני אימה
https://rehovot.news/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%98%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%A0%D7%A2%D7%9C%D7%94/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%9C
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