המערך הלאומי לנתוני היפגעות ובטיחות ילדים )(NAPIS

שלום לכולם,
מצ"ב סיכום היפגעות שבועי מהתקשורת ,לשבוע שבין ה21-27.07.2019 -
מקרי מוות:
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תאונת דרכים – הולך רגל
חשד למוות בעריסה
השארת ילדים לבד
תאונת דרכים – ממונע אחר
חנק
תאונת דרכים – רכב

סה"כ מקרי מוות6 :
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כוויה
נפילה
תאונת דרכים – רכב
תאונת דרכים – הולך רגל
פגיעת בעל חיים
רוכב אופניים או גלגלים קטנים אחרים
הרעלה
התחשמלות
חנק
חשד לתקיפה
חתך/דקירה
טביעה
תאונת דרכים – אופניים או גלגלים קטנים

סה"כ מקרי היפגעות25 :
מקרי כמעט ונפגע*:
X

הילכדות

* במקרים של תרחישי 'כמעט ונפגע' קיים סיווג לסוג ההיפגעות ,אך לא ניתן להעריך את מס' הנפגעים ,המבוטא בתצורת .X
קישורים לכתבות:
מקרי מוות:
טרגדיה :פועל כבן  17נפגע ממלגזה ונהרג
http://mynetjerusalem.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%98%D7%A8%D7%92%D7%93%
D7%99%D7%94-%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C-%D7%9B%D7%91%D7%9F-17%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2-%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%96%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%94%D7%A8%D7%92-396657/5
בן  17נפגע ממלגזה שהתהפכה בירושלים ונהרג
https://www.mivzaklive.co.il/archives/287091
בן  17נהרג מפגיעת מלגזה שהתהפכה בירושלים
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https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5554580,00.html
תינוק בן חצי שנה מת לאחר שננעל בכלי רכב במודיעין עילית
https://www.msn.com/he-il/news/other/%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%9F%D7%97%D7%A6%D7%99-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%A9%D7%A0%D7%A0%D7%A2%D7%9C%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA/ar-AAEGNzj?li=BBqrXX3
טרגדיה במודיעין עילית :תינוק נשכח ברכב סגור  -ומת
/https://13news.co.il/item/news/domestic/transportation/baby-in-a-car-308034
נקבע מותו של התינוק שנשכח ברכב במודיעין עילית
https://www.20il.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%A0%D7%A9%D7%9B%D7%97-%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%91/%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99
טרגדיה בבני ברק :תינוקת בת חודשיים וחצי לא התעוררה משנתה
/http://www.ch10.co.il/news/522959
אסון בבני ברק :מוות בעריסה לבת חודשיים וחצי
http://actualic.co.il/%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A7-%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%AA/%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95
טרגדיה הבוקר :מוות בעריסה של בת חודשיים וחצי .ההורים הזעיקו עזרה ,ולמרות ניסיונות החייאה לפנות בוקר ,נקבע מותה של
הפעוטה
http://newzim.co.il/merkaz/?p=18963
בת ה 14-שנהרגה בתאונה בגן יבנה תובא למנוחות בשעה 18:00
https://www.mivzaklive.co.il/archives/288035
נועה נהרגה בתאונה בגן יבנה" :תמיד הייתה שם בשביל אחרים"
https://news.walla.co.il/item/3249504
פעוט בן שנה וחצי נמצא ללא רוח חיים בביתו בערד; הנסיבות נבדקות
https://news.walla.co.il/item/3249119
טרגדיה בערד :פעוט מת ,ככל הנראה לאחר שנחנק
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5556032,00.html
פעוט נחנק למוות בדירה בערד
https://www.mako.co.il/news-israel/local-q3_2019/Articlee993ca7e8de1c61027.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=173113802
בן  16נהרג בתאונת דרכים
https://meko-me.co.il/%D7%91%D7%9F-16-%D7%A0%D7%94%D7%A8%D7%92/%D7%91%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D
צעיר בן  16נהרג בתאונת דרכים סמוך לנהריה
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-709546
מת מפצעיו הולך רגל בן  16שנפצע אנוש מפגיעת אופנוע בכביש 85
https://www.mivzaklive.co.il/archives/287838

מקרי היפגעות:
ילד שהגיע באיחור לחיידר טיפס על הגדר נפל ונפצע
https://ladaat.co/archives/30232
הילד התעקש להיכנס ל'חיידר' ונפצע בינוני
https://www.bhol.co.il/news/1017988
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ילד הוכש עי נחש במבשרת ציון
/http://www.zmz.co.il./articles/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/11016
בת  11נעקצה על ידי עקרב שחור בביתה
https://www.bhol.co.il/1018283
ילדה כבת  11נעקצה על ידי עקרב שחור בביתה בתפרח.
http://www.ch10.co.il/news/newsflash/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%94-%D7%9B%D7%91%D7%AA-11%D7%A0%D7%A2%D7%A7%D7%A6%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%91-%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8/%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%91
בן שנתיים נפצע אנושות בהתהפכות רכב לתוך תעלה בכביש 8721
https://www.0404.co.il/?p=462533
פעוט נפצע באורח אנוש בהתהפכות רכב סמוך לנהריה
https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-709152
טבריה :ילד נפגע מאופנוע  -מצבו בינוני
https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/685389
בני ברק :ילד התהפך ומוט האופנים ננעץ בו
https://www.kikar.co.il/324665.html
המוט של כסא האופניים ננעץ בילד  -מצבו בינוני
https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/685386
בן  9נפצע בינוני בבני ברק לאחר שרכב על אופניים
https://www.bhol.co.il/1018266
בת  10במצב בינוני לאחר שנכוותה מסיר מים רותחים ביער לימונים סמוך לצפת
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-709492
ילדה בת  10נכוותה ממים רותחים ביער סמוך לצפת ,מצבה בינוני
https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/685883
תיעוד מחריד :הילד קופץ לכביש  -ונדרס צפו
https://www.kikar.co.il/324935.html
ירושלים :ילד נפל מסככה בגן שעשועים מצבו בינוני
/http://www.93fm.co.il/radio/550244
ילד נפל מסככה בגן שעשועים בירושלים  -מצבו בינוני
https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/685634
באקה אל גרבייה :רוכב אופניים חשמליים בן  13נפצע בינוני מפגיעת רכב
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-709250
נער בן  13נפצע בינוני מפגיעת רכב בבאקה אל-גרבייה
https://news.walla.co.il/item/3248860
פעוט כבן שנתיים נכווה ממים רותחים בביתו 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/6425-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%94
הערב ,גאולה :בן שנה וחצי נכווה בביתו ממרק רותח שנשפך עליו
/https://www.kolhair.co.il/jerusalem -news/98814
ילד כבן  3נכווה משמן רותח במטבח ביתו בגבע בנימין.
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http://actualic.co.il/%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%A9%D7%A2%D7%94-3%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%95/%D7%9E%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9D
ילד בן  7משגב שלום נפגע מסוס
https://www.alarab.com/Article/909313
ילד משגב שלום אושפז בסורוקה במצב קשה כתוצאה מפגיעת סוס
http://www.akkanet.net/Article.php?ID=77056
התינוק נחנק במנשא רופא הילדים משערי צדק שעבר ברחוב הציל את חייו
/https://www.kolhair.co.il/health/98891
פעוט נכווה ממים רותחים בביתו בבית שמש  -מצבו בינוני
https://www.bhol.co.il/1018861
בית שמש :פעוט חרדי נכווה ממים רותחים בביתו
http://actualic.co.il/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%98-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%9E%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91
 4פצועים בינוני ,בהם שני ילדים כבני  10בהתהפכות רכב בגליל
https://www.mivzaklive.co.il/archives/287730
נערה בת  16נפצעה באורח בינוני מירי בג'סר א-זרקא ,בן  25נפצע קל
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-709774
ילד בן  6נדקר בגן משחקים ברחובות
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/408313
מבזק! ילד בן  6נדקר ברחובות ,חשד כי גבר דקר ונמלט
http://www.be106.net/233/31888
ילד חרדי כבן  6נפל ממגלשה בחריש ונפצע בינוני
https://www.bhol.co.il/1019245
ילד נפל ממגלשה בחריש ונפגע באורח בינוני
https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/686017
ילד מחורפיש נדרס במעבר חצייה בדליה
http://www.karmel.co.il/%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%A9-%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%A1%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%97%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%94%D7%91%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%94
בן תשעה חודשים הגיע לביה"ח אסף הרופא לאחר שאכל סם ,אביו עוכב לחקירה
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-709851
חשד :פעוט בן  9חודשים בלע סם ,אביו נעצר
https://www.news08.net/%D7%97%D7%A9%D7%93-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%98-%D7%91%D7%9F-9%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9C%D7%A2-%D7%A1%D7%9D/%D7%90%D7%91%D7%99%D7%95-%D7%A0%D7%A2%D7%A6%D7%A8
פעוטה בת  3טבעה בבריכה בבית באילת; מצבה קריטי
https://www.srugim.co.il/359485-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%98%D7%94-%D7%91%D7%AA-3%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%94-%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%94-%D7%A7
פעוטה טבעה בבריכה בבית באילת
https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/686328

'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

בן  14התחשמל במקווה ועבר החייאה מוצלחת
https://www.bhol.co.il/1019685
נער התחשמל בבריכה בגוש עציון; מצבו קשה
https://www.srugim.co.il/359476-%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%95%D7%A9%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A9%D7%94

מקרי כמעט ונפגע:
לא היה חגור :הרכב פונה ,הדלת נפתחת  -והילד עף לכביש • תיעוד
/https://13news.co.il/item/news/domestic/transportation/child_flies_out_video -309324
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