המערך הלאומי לנתוני היפגעות ובטיחות ילדים )(NAPIS

שלום לכולם,
מצ"ב סיכום היפגעות שבועי מהתקשורת ,לשבוע שבין ה25-31.08.2019 -
מקרי מוות:
1
1
1

סיבה לא ידועה
חשד לבעיה בריאותית
תאונת דרכים – רכב

סה"כ מקרי מוות3 :
מקרי היפגעות:
12
6
3
3
3
3
2
2
1

תאונת דרכים  -רכב
פגיעת בעל חיים
גוף זר
הרעלה
טביעה
תאונת דרכים  -ממונע אחר
מכה/חבלה
נפילה
תאונת דרכים  -הולך רגל

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 מוות:
נער מת  ,16נמצא בצפון הארץ
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5574408,00.html
נצרת עילית :גופת נער נמצאה ביער
https://www.mako.co.il/news-israel/local-q3_2018/Article-572112af8bc5561004.htm
בת  17נהרגה בתאונת דרכים באשקלון
https://www.msn.com/he-il/news/other/%D7%91%D7%AA-17-%D7%A0%D7%94%D7%A8%D7%92%D7%94%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%90%D7%A9%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%9F/ar-AAGt9Wf
תאונת דרכים קטלנית :בת  17נהרגה
/http://www.ashkelonim.co.il//articles/5180
תאונה קטלנית באשקלון :צעירה נהרגה ושלושה נפצעו באורח קשה
/http://www.93fm.co.il/radio/558200
רהט :בת  13התמוטטה ומתה לאחר שסבלה מחום גבוה

'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

(NAPIS) המערך הלאומי לנתוני היפגעות ובטיחות ילדים

http://www.ifatmediasite.com/CustomerMedia/S_ShowItem.aspx?FromMail=true&ItemID=JMLIHGKME&CustomerI
D=EDMGIKI&InfoTypeID=0&PageIndex=1&EmailGroupID=GKDGG

:מקרי היפגעות
 נפצעה בהתהפכות רכב בבת ים10  בת:במהלך הלילה
http://mynetbatyam.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D
7%9A-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%AA-10%D7%A0%D7%A4%D7%A6%D7%A2%D7%94%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%91%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D-404085/9
 פצועים בתאונה קשה12 :בין הזמנים
http://www.kolhazman.co.il/400975
 והצילו את חייו-  שלפו סיכת מ"מ צה"לית מוושט של תינוק:קפלן
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5575120,00.html
 רופאים חילצו סיכה צהלית מושט של תינוק:חייו ניצלו
https://www.maariv.co.il/news/health/Article-715340
 ואושפז עם מנת יתר של קוקאין-  מצא "סוכרייה" בפארק3 בן
https://www.mako.co.il/news-israel/2019_q3/Articled5f1fd739a2dc61027.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=173113802
' נעקץ ע"י עקרב ופונה ל'סורוקה7  בן:סמוך לדימונה
http://mynetbeersheva.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%9A %D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%9F-7%D7%A0%D7%A2%D7%A7%D7%A5-%D7%A2-%D7%99-%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%94-404387/3
 מובהל לבית החולים כשמצבו יציב.פעוט בן שנה וחצי נפגע מרכב באזור כרמיאל
http://newzim.co.il/zafon/?p=19720
פעוט נפגע מרכב בכרמיאל; מצבו בינוני
https://news.walla.co.il/item/3309522
 נפצעה מדלת של מעלית בחדרה ופונתה לבית החולים4 בת
http://mynethadera.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%91%D7%AA-4%D7%A0%D7%A4%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9E%D7%93%D7%9C%D7%AA-%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%93%D7%A8%D7%94%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-404809
 נפצע בינוני מפגיעת רכב בקריית אתא17 רוכב אופנוע בן
https://news.walla.co.il/item/3308984
 נפגע מרכב ברחוב העצמאות בקריית אתא17 רוכב אופנוע בן
https://haipo.co.il/item/146065
 נפצע בינוני לאחר שנעקץ ע"י עקרב12  ילד בן:דרום
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-715343
 מצבו בינוני, נעקץ ע"י עקרב בדרום12 בן
https://www.mivzaklive.co.il/archives/294912
 נפצעו3 ,בולען בכניסה לבניין
/http://www.ashkelonim.co.il//articles/5160
 שלושה בני אדם נפלו לבור שנפער לפתע:בולען בשכונה

4917001 , פ"ת, קרית מטלון, 7050 .ד. ת, 03-7254668 . ע"ר; פקס, המרכז הלאומ י לבטיחות ולבריאות ילדים- ''בטרם
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https://www.kan-ashkelon.co.il/news/39487
 ננשך ע"י כלב באילת; מצבו בינוני7 ילד בן
https://news.walla.co.il/item/3309193
""הכלב קפץ עליו ואחז בו בשיניים במשך חמש דקות
https://www.mako.co.il/tv-morning-news/articles/Articlea87641a5c71dc61027.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=1898243326
 סמוך לרמות מנשה6 תשעה פצועים קל בתאונת דרכים בכביש
https://news.walla.co.il/item/3309284
 תשעה בני אדם נפצעו באורח קל בתאונת דרכים סמוך למחלף עין תות:6 כביש
https://www.bhol.co.il/1026427
 מהפזורה הבדואית נפגע באורח בינוני מעקיצת עקרב7 ילד בן
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-715581
 נפצע באורח בינוני מפגיעת רכב בחולון17 רוכב אופנוע בן
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-716148
 נפצע בתאונה בין רכב לאופנוע ברחוב המלאכה בחולון17 בן
http://mynetholon.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%91%D7%9F -17%D7%A0%D7%A4%D7%A6%D7%A2-%D7%91%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%94%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%94%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%9F-405072/3
 בנגב31 עקרב צהוב ארסי עקץ תינוק בן חצי שנה סמוך לכביש
http://mynetbeersheva.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%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%A2%D7%A7%D7%A5%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%A1%D7%9E%D7%95%D7%9A%D7%9C%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9-31-%D7%91%D7%A0%D7%92%D7%91-404994/5
תינוק בן חצי שנה נעקץ ע"י עקרב צהוב בנגב; מצבו בינוני
https://news.walla.co.il/item/3309690
 חודשים שפונה עם פירכוסים לבית החולים10 שרידי סם נתגלו בגופו של תינוק בן
https://www.ashdodnet.com/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93/%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%9D-%D7%A0%D7%AA%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%95-%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%9F-10%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%94%D7%A2%D7%9D-%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-405012/4
 חלק ממשחק פליימוביל הוצא מגרונו של ילד בן ארבע וחצי:''אסף הרופא
http://mynetrishon.co.il/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%A1%D7%A3%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%90-%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90-%D7%9E%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%9C%D7%93-%D7%91%D7%9F-%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%97%D7%A6%D7%99-405173/2
 משם זה הגיע להליך כירורגי להוצאת חלק מהמשחק שבלע.בן ארבע שיחק לבד במשחק הפלמוביל
http://newzim.co.il/merkaz/?p=19904
 מצבה קל,בת שנתיים טבעה בבריכה בקריית אונו
https://www.mivzaklive.co.il/archives/295723
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כמעט אסון בבריכה בקרית אונו :פעוטה בת שנתיים נמשתה מהבריכה .מצבה קל
http://newzim.co.il/merkaz/?p=19891
פתח תקווה :שני פצועים בינוני-קל בתאונה בין אופנוע לרכב פרטי
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-716081
מטבע של עשר אגורות הוצא מגרונו של הילד
https://www.kikar.co.il/328683.html
תינוק נפצע קשה בתאונת דרכים בבית ג'אן
https://news.walla.co.il/item/3309595
תינוק בן  11חודשים נפגע מרכב בצפון ,מצבו קשה
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5577098,00.html
ילדה בת  9טבעה בבריכה בבית שמש; מצבה קשה
https://news.walla.co.il/item/3309674
ילדה בת  9טבעה בבריכה בבית שמש; מצבה קשה
https://news.walla.co.il/item/3309676
תאונת המצנח ליד ארסוף :נקבע מותו של הצנחן בן ה - 73-נערה בת  15פונתה לבית חולים (וידאו)
 http://mynetherzliya.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%A1%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%93-%D7%90%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%A3%D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%9F-%D7%A0%D7%A4%D7%A6%D7%A2%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95-404853/7
פעולות החייאה בתינוק שטבע בגיגית בבית בדרום תל אביב
https://news.walla.co.il/item/3309955
פעולות החייאה בתינוק שטבע באמבטיה בת"א
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5578253,00.html
תינוק בן שנתיים נפצע בינוני מעקיצת עקרב בערד
https://news.walla.co.il/item/3310066
ערד :פעוט כבן שנתיים נעקץ על ידי עקרב צהוב ,מצבו בינוני
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-716522
 3פצועים קשה ו 2-בינוני בתאונת דרכים סמוך לזרזיר שבצפון
https://news.walla.co.il/item/3310055
10פצועים ,בהם שניים במצב קשה ,בתאונה ליד זרזיר שבצפון
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5578770,00.html
אזור :בן  10נפל מגובה בגן ציבורי ופונה לבית החולים
 http://mynetholon.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F-10-%D7%A0%D7%A4%D7%9C-%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94%D7%91%D7%92%D7%9F-%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-405259/2

מקרי כמעט ונפגע:
בשיא החום :תינוק ננעל בתוך רכב ברחוב פינס בפתח תקוה
http://mynetpetahtikva.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%90%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9D-%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%A0%D7%A0%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%A8%D7%9B%D7%91-
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