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שלום לכולם,
מצ"ב סיכום היפגעות שבועי מהתקשורת ,לשבוע שבין ה18-24.08.2019 -
מקרי מוות משבועות קודמים:
1

טביעה

סה"כ מקרי מוות משבועות קודמים1 :
מקרי היפגעות:
17
9
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

תאונת דרכים – רכב
פגיעת בעל חיים
תאונת דרכים – הולך רגל
כוויה
מכה/חבלה
נפילה
חתך/דקירה
גוף זר
הילכדות
חנק
טביעה
רוכב אופניים או גלגלים קטנים אחרים
תאונת דרכים – אופניים או גלגלים קטנים

סה"כ מקרי היפגעות45 :
מקרי כמעט ונפגע*:
הילכדות
X
שוטטות
X
תאונת דרכים – רכב
X
רוכב אופניים או גלגלים קטנים אחרים
X
* במקרים של תרחישי 'כמעט ונפגע' קיים סיווג לסוג ההיפגעות ,אך לא ניתן להעריך את מס' הנפגעים ,המבוטא בתצורת .X
קישורים לכתבות:
מקרי מוות:
הודעה על מותו של הילד רחף אבו טיר מירושלים לאחר שטבעה בימי עיד בחוף יפו
http://panet.co.il/article/2666115
מותו של רחף אבו תאיר מירושלים אושר ימים לאחר שטבעה במהלך טיול משפחתי
https://www.alarab.com/Article/912890
ירושלים :רחף אבו טיר ,ילד שטבע במהלך חג המוסלמי עיד אל אדחה ,נפטר אתמול
 http://www.sonara.net/full/357426/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9%D8%B1%D9%87%D9%81-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D9%89
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מקרי היפגעות:
אדם נהרג בתאונה חזיתית בין שני רכבים בצפון
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5570893,00.html
הרוג ופצוע בתאונת דרכים בעמק הירדן
https://www.srugim.co.il/365353-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%94%D7%91%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%91%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%9B%D7%91
פעוטה בת  3נכוותה ממים רותחים בבית בנתניה ,מצבה קל-בינוני
https://www.mivzaklive.co.il/archives/293423
בת  3נכוותה ממים רותחים בביתה בנתניה
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%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA/6502%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9D%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99
נער בן  13נחתך ממסור חשמלי
/http://www.zmz.co.il./articles/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/11255
ילד כבן  11נפגע ממשאית ברהט ,מצבו בינוני
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-714096
בן  6נפל בפארק שעשועים בטבריה מצבו בינוני
https://www.0404.co.il/?p=473110
טבריה :ילד בן  6נפצע באורח קל עד בינוני לאחר שנפל מגובה של  2מטרים בפארק שעשועים
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-714113
אלעד :נער חרדי נפגע קשה מפגיעת רכב
https://www.kikar.co.il/328128.html
נער נפצע קשה מפגיעת רכב בסמוך לאלעד
https://www.0404.co.il/?p=474794
ילד בן  7נפצע בינוני בנפילה מגובה בגן שעשועים בחיפה
https://news.walla.co.il/item/3308529
חיפה :בן  7נפל מגובה  2מטר בגן שעשועים ונפצע בינוני
https://krayot.com/archives/33862
תאונה ימית בכנרת :נערה בת  15נפצעה קשה ובת  13נפצעה קל
https://www.mivzaklive.co.il/archives/294351
אבוב קשור לסירה התנגש במצוף בכנרת :בת  15נפצעה קשה ופונתה במסוק לביה"ח
https://www.0404.co.il/?p=474906
ישראלי בן שנתיים הותקף ע''י טיגריס בתאילנד  -מצבו יציב
/https://13news.co.il/item/news/abroad/asia/tiger-baby-337726
חילזון חולץ מאפו של פעוט בן שלוש
http://www.local.co.il/document/52,96,169961.aspx
רופאים שלפו חילזון מאפו של פעוט בן  3רגע לפני שנגרם נזק ממשי
https://www.maariv.co.il/news/health/Article-714264
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כביש  11 :888בני אדם מתוכם ילדים נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין שני רכבים
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-714248
ילד חרדי בן חמש נפגע מאוטובוס  -מצבו בינוני
https://www.bhol.co.il/news/1025311
בן  5נפגע מרכב בירושלים ,מצבו בינוני
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-714340
הולך רגל בן  16נפגע מרכב בחיפה מצבו בינוני
https://www.0404.co.il/?p=473661
תאונה בצומת לב המפרץ :הולך רגל כבן  16נפגע בראשו ,מצבו בינוני
http://mynetkrayot.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7
%94-%D7%91%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%A5-%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%9A%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%91%D7%9F-16-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95-%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99-402221/5
בחום הצהריים הלוהט :תינוקת בת חודש וחצי ננעלה ברכב בבאר שבע
 http://mynetbeersheva.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9D%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%98-%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%AA%D7%91%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9-%D7%95%D7%97%D7%A6%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%91%D7%91%D7%90%D7%A8-%D7%A9%D7%91%D7%A2-402437/6
פעוט נעקץ על ידי עקרב צהוב ארסי והובהל לבית החולים סורוקה
 http://mynetbeersheva.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%A2%D7%A7%D7%A5-%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%91-%D7%A6%D7%94%D7%95%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A1%D7%99-%D7%95%D7%94%D7%95%D7%91%D7%94%D7%9C%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%94-402430/2
פעוט בן שנתיים וחצי פונה במצב בינוני לאחר שנעקץ על ידי עקרב בנגב
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-714444
שבעה ילדים ומבוגרים הועברו לבית החולים לאחר שנחיל דבורים עקץ אותם בפארק במרום הגליל
http://newzim.co.il/zafon/?p=19589
נחיל דבורים תקף מטיילים;  7פונו לבית החולים
https://www.srugim.co.il/366438-%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A7%D7%A3%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-7-%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95
ילד בן שבע טבע בבריכה במועצת דרום השרון; מצבו בינוני
https://news.walla.co.il/item/3254296
בן  7.5טבע בבריכה ופונה לבי"ח כשהוא במצב בינוני
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-714521
בן  6נפל מאופניים בבית אריה ,מצבו קל עד בינוני
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-714464
בן  6נפל מאופניים בבית אריה ונחבל בראשו מצבו בינוני
https://www.0404.co.il/?p=473922
"במרוץ נגד הזמן ":בת  3בלעה  15כדורי מגנט חייה ניצלו בשערי צדק
/https://www.kolhair.co.il/health/104521
 7נפצעו ,בהם ילדה ופעוטה בת חודש ,בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 866
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https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-714519
 12פצועים קל ,בהם  6ילדים בתאונת דרכים סמוך לצומת מעגן
https://www.mivzaklive.co.il/archives/293836
12פצועים קל ,מהם  6ילדים ,בתאונה בין שלושה כלי רכב סמוך לצומת מעגן
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-714476
בת שנתיים נחנקה לאחר שבלעה טבעת זהב
https://newshaifakrayot.net/?p=149077
ילד בן  5נפצע קל בפניו בעת ששיחק בסכין בבני ברק
https://news.walla.co.il/item/3308623
בני ברק :בן  5שיחק עם סכין ונפצע בפניו
https://www.mivzaklive.co.il/archives/294556
ילדה בת  9נפצעה בינוני מהכשת נחש במרום גולן
https://news.walla.co.il/item/3308655
ילד בן תשע נפל מסוס במועצה האזורית גזר; מצבו בינוני
https://news.walla.co.il/item/3308753
בן  9נפל מסוס במושב במועצה אזורית גזר ,מצבו בינוני
https://www.mivzaklive.co.il/archives/294788
ילדה בת שלוש נפגעה מרכב בנוף הגליל; מצבה בינוני
https://news.walla.co.il/item/3308763
פעוט בן שנתיים נכווה מקפה רותח ופונה לבית החולים
https://www.melabes.co.il/news/44411
נער חרדי בן  17נפצע קשה ו 11-נוספים קל בתאונה סמוך למירון
/https://www.jdn.co.il/news/1190593

מקרי כמעט ונפגע:
בית שמש :חובש איתר פעוט צועד באמצע הכביש
http://actualic.co.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A9-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%98-%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%93/%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%94%D7%9B%D7%91%D7%99
רחוב השחר (כפ"ס) :ילד ננעל בשגגה ברכב וחולץ בשלום
https://www.tzomet-kfs.co.il/news/32348
האב החרדי ושלושת ילדיו חולצו מנחל שורק
https://www.kikar.co.il/327997.html
סכנת נפשות :הסיעה את  8ילדיה ברכב פרטי 2 ,מהם בתא המטען
https://www.mivzaklive.co.il/archives/293845
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