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שלום לכולם,
מצ"ב סיכום היפגעות שבועי מהתקשורת ,לשבוע שבין ה28.07-03.08.2019 -
מקרי מוות:
1

טביעה

סה"כ מקרי מוות1 :
מקרי היפגעות:
8
5
4
2
2
1
1
1
1
1

תאונת דרכים – הולך רגל
תאונת דרכים – רכב
כוויה
נפילה
פגיעת בעל חיים
גוף זר
טביעה
מכה/חבלה
השארת ילדים לבד – רכב
חתך דקירה

סה"כ מקרי היפגעות26 :
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:
בת  7מישראל טבעה למוות במלון ביוון
https://www.mako.co.il/news-world/2019_Q3/Articlec2554f80c6c4c61026.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=1898243326
ילדה ישראלית בת  7טבעה למוות בבריכה בבית מלון ביוון
https://www.mivzaklive.co.il/archives/289600
אסון בכרתים :ילדה ישראלית טבעה למוות
https://passportnews.co.il/%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%9F%D7%91%D7%9B%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%94/%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA

מקרי היפגעות:
ילד בן  8נפצע בינוני מנפילה מגובה בחוף אשקלון
https://news.walla.co.il/item/3250090
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הולכת רגל בת  17נפצעה בינוני מפגיעת רכב בצפון
https://news.walla.co.il/item/3250102
מוצקין :בת  17נפגעה מרכב מצבה בינוני
https://krayot.com/archives/33136
פעוט בן שנה וחצי טבע בבריכה פרטית בנתיבות; מצבו קשה
https://news.walla.co.il/item/3250235
פעולות החייאה בתינוק שטבע בבריכה פרטית בבית בנתיבות
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5559635,00.html
בת  3נפגעה מסוס בביר אל מכסור ,פונתה לבי"ח מורדמת ומונשמת
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-710533
פעוטה בת  3נפצעה קשה מפגיעת סוס ביישוב ליד שפרעם
https://news.walla.co.il/item/3250474
פעוט כבן שנה במצב בינוני לאחר שנכווה מחומר כימי
https://news.walla.co.il/item/3250463
בן שנה נכווה מחומר כימי בירושלים ,מצבו בינוני
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5560628,00.html
פעוט כבן שנתיים נפצע בינוני מנפילה מגובה בתל אביב
https://news.walla.co.il/item/3250479
פעוט בן שנתיים נפל מגובה  3מטר בתל אביב ונפצע בינוני
https://www.mivzaklive.co.il/archives/289114
אשדוד :שלושה ילדים נפצעו באורח קל עד בינוני מפגיעת רכב
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-710498
שלושה ילדים נפגעו מרכב באשדוד  -מצבם בינוני וקל
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%9C%D7%95%D7%A9%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%91%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%A7%D7%9C-398491/7
בן שנה נכווה ממים רותחים במודיעין עילית; מצבו בינוני
https://news.walla.co.il/item/3250649
תינוק כבן שנה נכווה ממים רותחים במודיעין עילית ,מצבו בינוני
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5561287,00.html
ילד בן  5נפצע בינוני מעקיצת עקרב באזור התעשייה בערד
https://news.walla.co.il/item/3250671
ילד בן  5נעקץ על ידי עקרב ,מצבו בינוני
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-710721
תינוקת בת  3נכוותה ממים רותחים בת"א; מצבה בינוני
https://news.walla.co.il/item/3250682
תל אביב :פעוטה בת  3נכוותה ממים רותחים בבית ,מצבה בינוני
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-710732
האוטובוס בלם ,אישה ותינוקת נפגעו קל
https://www.tzomet-hrz.co.il/news/23925
פעוט נכווה מקפה שנשפך בפתח תקוה ,מצבו קל עד בינוני
 http://mynetpetahtikva.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%A9%D7%A4%D7%9A-%D7%91%D7%A4%D7%AA%D7%97-
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%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%94-%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%95-%D7%A7%D7%9C%D7%A2%D7%93-%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99-398943/3
פעוט חרדי נכווה מקפה בפתח תקווה ונפצע קל עד בינוני
https://www.bhol.co.il/1020985
 3נפצעו ,בהם שני ילדים ,בהתנגשות רכב בעץ ליד ערערה
https://news.walla.co.il/item/3250819
מטבע שבלע בן שנתיים כמעט וגרם לחנק
https://www.zhk.co.il/%D7%9E%D7%98%D7%91%D 7%A2-%D7%A9%D7%91%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%9F-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D%D7%9B%D7%9E%D7%A2%D7%98-%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%9D/%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%A7
ילד בן  11נצע בינוני מפגיעת רכב בשכונת עיסוואיה בי-ם
https://news.walla.co.il/item/3250901
ילד בן  11נפצע באורח בינוני מפגיעת רכב בשכונת עיסאוויה בירושלים
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-710969
הולך רגל בן  15נפצע קשה מפגיעת טרקטור בגליל
https://news.walla.co.il/item/3250889
נער נפצע קשה מפגיעת טרקטור בגליל
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5562065,00.html
פעוטה פונתה לאחר ששהתה ברכב זמן ממושך; מצבה יציב
https://news.walla.co.il/item/3250969
פעוטה שהתה ברכב נעול באיזור התעשייה בצפת
https://www.kikar.co.il/326003.html
שלושה פצועים קשה ,בהם שני ילדים ,מפגיעת רכב בקרית גת
https://news.walla.co.il/item/3251060
ארבעה בני משפחה נדרסו בקריית גת ,אב ושתי בנות במצב קשה
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5562708,00.html
נהגת בת  14מעורבת בתאונה בקרית חיים
https://newshaifakrayot.net/?p=147201
קריית חיים :בת  14נהגה ברכב ופגעה ב 4-אנשים
https://krayot.com/archives/33246
 6פצועים בתאונה ליד שער הגיא בין משפחה חרדית לרכב של ‘ברינקס’
https://www.kikar.co.il/326015.html
גשר כחול :ילדה נדקרה ומצבה בינוני
https://www.bokra.net/Article-1417169

מקרי כמעט ונפגע:
רחוב הערבה :תינוק ננעל ברכב בשגגה
https://www.myavne.co.il/%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%94-%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7-%D7%A0%D7%A0%D7%A2%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%91%D7%A9%D7%92%D7%92%D7%94
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