המערך הלאומי לנתוני היפגעות ובטיחות ילדים )(NAPIS

שלום לכולם,
מצ"ב סיכום היפגעות שבועי מהתקשורת ,לשבוע שבין ה14-20.07.2019 -
מקרי מוות:
2
1
1
1
1

תאונת דרכים – רכב
תאונת דרכים – ממונע אחר
תאונת דרכים – הולך רגל
תאונת דרכים – בסביבת הרכב
מכה/חבלה

סה"כ מקרי מוות6 :
מקרי היפגעות:
3
1
1
1
1
1
1
1
1

מכה/חבלה
טביעה
נפילה
פגיעת בעל חיים
סיבה לא ידועה
התחשמלות
תאונת דרכים – הולך רגל
תאונת דרכים – רכב
רוכב אופניים או גלגלים קטנים אחרים

סה"כ מקרי היפגעות11 :
מקרי כמעט ונפגע*:
הילכדות
X
טביעה
X
* במקרים של תרחישי 'כמעט ונפגע' קיים סיווג לסוג ההיפגעות ,אך לא ניתן להעריך את מס' הנפגעים ,המבוטא בתצורת .X
קישורים לכתבות:
מקרי מוות:
נקבע מותה של הפעוטה שנפגעה ממכונית ברהט
https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/684624
פעוטה בת שנתיים נהרגה מפגיעת רכב ברהט
http://mynetbeersheva.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%98
%D7%94-%D7%91%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%94-%D7%A7%D7%A9%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%98%D7%95%D7%94%D7%95%D7%91%D7%94%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%91%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A9%D7%91%D7%A2-395993/7
נקבע מותה של הפעוטה שנפגעה מרכב ברהט
https://news.walla.co.il/item/3247817
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ילד בן עשר נהרג מפגיעת עץ שקרס באזור קריית גת
https://news.walla.co.il/item/3247891
הטרגדיה בקייטנה" :צעקו לילד לזוז אבל הוא לא הספיק והענף נפל עליו"
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5552235,00.html
בטיול קייטנה :ילד בן עשר נהרג מפגיעת עץ שקרס באזור קריית גת
https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/684711
רוכב אופנוע בן  16נהרג בהתנגשות עם משאית
https://www.srugim.co.il/356940-%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%A2-%D7%91%D7%9F-16%D7%A0%D7%94%D7%A8%D7%92%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9D%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%AA
רוכב אופנוע בן  16נהרג מפגיעת משאית בצומת תימורים על כביש 40
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-708531
רוכב אופנוע בן  16נהרג בהתנגשות עם משאית
https://www.srugim.co.il/356940-%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%A2-%D7%91%D7%9F-16%D7%A0%D7%94%D7%A8%D7%92%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9D%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%AA
הרוג שלישי בתוך כמה שעות :נער בן  17נהרג בתאונה בכניסה לג'לג'וליה
https://news.walla.co.il/item/3248066#!/wallahistory
בן  17נהרג בתאונה בשרון ,ההרוג השלישי בכבישים בפחות מיממה
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5552615,00.html
הרוג שלישי בתוך יממה :נער בן  17נהרג בתאונה בכניסה לג'לג'וליה
https://www.msn.com/he-il/news/middleeast/%D7%91%D7%9F-17-%D7%A0%D7%94%D7%A8%D7%92%D7%91%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F%D7%94%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%9E%D7%94/arAAEtzex?li=BBqrN0z
טרגדיה בשפרעם :נסע לאחור ,לא הבחין בפעוט ודרס אותו למוות
https://www.mivzaklive.co.il/archives/287036
תינוק בן שנה וחצי נהרג לאחר שדודו פגע בו עם רכבו
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/407786
טרגדיה בשפרעם :תינוק בן שנה וחצי נהרג בתאונת דרכים
/https://13news.co.il/item/news/domestic/articles/baby-accident-306153
אסון בטיול משפחתי :ילד בן ארבע נדרס למוות במהלך חופשה בירדן
https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-708931

מקרי היפגעות:
בן  17פונה במצב בינוני לאחר שהתחשמל בזמן עבודה ביישוב בשומרון
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-708169
ירושלים :ילדה בת  7נפצעה באורח בינוני מפגיעת רכב
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-708162
ילדה בת  7נפצעה בינוני בתאונת דרכים בירושלים
https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/684209
פעוט הוכש על ידי עקרב צהוב סמוך לב''ש; מצבו בינוני
https://news.walla.co.il/item/3247618
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פעוט בן שנה וחצי פונה ל'סורוקה' לאחר עקיצת עקרב
 http://mynetbeersheva.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%94-%D7%95%D7%97%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C-%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%AA%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%91-393776/3
ירושלים :שני ילדים נפצעו לאחר שנפלה עליהם שער ברזל באזור צור באהר
https://www.alarab.com/Article/908761
ת"א :נער בן  15נפצע באורח בינוני לאחר שנפל ממרפסת שקרסה חלקית
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-708492
מרפסת מלון קרסה חלקית בן  15נפצע באורח בינוני
https://www.0404.co.il/?p=460788
שתי פצועות בנות  60ו 12-באורח בינוני בתאונה סמוך לעפולה
https://news.walla.co.il/item/3248271
 9פצועים בתאונות דרכים קשות בצפון ובירושלים
https://www.srugim.co.il/357537-%D7%A9%D7%AA%D7%99-%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%91%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
גליל מערבי :פעוט בן  3.5טבע בבריכה ,מצבו קל עד בינוני
http://www.kolhazman.co.il/394927
בן  3טבע בבריכה בישוב בגליל המערבי
https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/684792
ילד בן  7נפצע בדרום והובהל במצב קשה לסורוקה
https://www.mivzaklive.co.il/archives/286968
כפר סבא :פעוט כבן שנתיים נפצע בינוני במהלך רכיבה על אופניים
https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/685144

מקרי כמעט ונפגע:
ילדה בת שנה וחצי נשכחה במכונית באור יהודה
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5550475,00.html
"הוא בולע מים ":צפו :ערנות המציל הצילה ילד מטביעה
https://www.srugim.co.il/357550-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%A6%D7%A4%D7%95-%D7%A2%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93
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