המערך הלאומי לנתוני היפגעות ובטיחות ילדים )(NAPIS

שלום לכולם,
מצ"ב סיכום היפגעות שבועי מהתקשורת ,לשבוע שבין ה7-13.07.2019 -
מקרי מוות:
1
1

חנק
תאונת דרכים – רכב

סה"כ מקרי מוות2 :
מקרי היפגעות:
5
4
4
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

תאונת דרכים – רכב
תאונת דרכים – הולך רגל
נפילה
נכה/חבלה
הרעלה
כוויה
תאונת דרכים – ממונע אחר
הילכדות
הרעלה/כוויה (למקרה של שריפה)
חתך/דקירה
סיבה לא ידועה
פגיעת בעל חיים
טביעה
תאונת דרכים – אופניים או גלגלים קטנים

סה"כ מקרי היפגעות30 :
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:
מאלק בן השלוש אכל ענב בביתו שבגליל המערבי  -ונחנק למוות
https://news.walla.co.il/item/3246581
קבע מותו של הפעוט בן ה 3-שנחנק מעינב בגליל
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5546784,00.html
בן שלוש נחנק מעינב ומת
https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/943536-%D7%91%D7%9F%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9-%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%A7/%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%91-%D7%95%D7%9E%D7%AA
ימים לפני גיל  :18עמית וחברו הלל נהרגו בתאונת דרכים
https://www.msn.com/he-il/news/other/%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%92%D7%99%D7%9C-18-%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA-
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%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95-%D7%94%D7%9C%D7%9C%D7%A0%D7%94%D7%A8%D7%92%D7%95-%D7%91%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D/ar-AAEe2QN?li=BBqrXX3
"לקחו את המוצלחים ביותר" הובאו למנוחות שני ההרוגים מהתאונה בכביש 1
https://www.kan.org.il/item/?itemId=55275
התאונה בכביש  :1שני הצעירים שנהרגו הובאו למנוחות
https://www.israelhayom.co.il/article/673547

מקרי היפגעות:
בת  15נפצעה בינוני בתאונת דרכים בכפר חב"ד
https://news.walla.co.il/item/3246209
ילד בן  11נפצע בינוני מנפילה מחלון בגג בכפר בצפון
https://news.walla.co.il/item/3246331
ילד בן  11נפל דרך חלון זכוכית בגג במתנ"ס בכפר מנדא מצבו בינוני
https://www.mivzaklive.co.il/archives/284175
עמנואל :פעוט נפל ממרפסת בקומה השלישית ,מצבו קל עד בינוני
https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/683251
נס בעמנואל :פעוט נפל ממרפסת בקומה השלישית ונפצע קל-בינוני
http://www.ch10.co.il/news/518932/#.XSb8XtSF7mg
נער בן  17הותקף עי שור בביצרון
http://9tv.co.il/news/2019/07/08/272422.html
שור השיג נער בדרום הארץ
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5545991,00.html
הר נוף :חרדי בן  8נפגע מרכב מצבו בינוני
http://actualic.co.il/%D7%94%D7%A8-%D7%A0%D7%95%D7%A3-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%91%D7%9F-8-%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%91/%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%95-%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99
ירושלים :ילד חרדי בן  8נפגע בתאונת דרכים
https://ladaat.co/archives/29677
בן  7נפגע ממים רותחים בבני ברק ,מצבו בינוני
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-707643
ילד בן  7נכווה ממים רותחים בבני ברק; מצבו בינוני
https://news.walla.co.il/item/3246732
נער בן  14נפל במהלך משחק עם כדור :מצבו בינוני
/http://www.93fm.co.il/radio/547560
נתניה :בן  14נפל במהלך משחק עם כדור ונפגע בראשו
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/6385-%D7%A0%D7%A4%D7%A6%D7%A2%D7%A2%D7%9D-%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8
בני ברק :בן  3איבד את ההכרה לאחר שבלע כדורים
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-707477
בני ברק :ילד נפגע מרכב חולף ונפצע באורח בינוני
/http://www.93fm.co.il/radio/547260
תלמיד ישיבה בן  14נפגע מרכב ליד חוף גנים בטבריה :פונה במצב קשה
/http://www.ch10.co.il/news/519886
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תלמיד ישיבה נפצע קשה בטבריה ופונה במסוק
https://www.bhol.co.il/news/1015231
נעצר אוהד ששיגר זיקוק באצטדיון סמי עופר ,ממנו נפצע קל בן 17
https://www.mivzaklive.co.il/archives/285004
בת  50נהרגה ושתי ילדות נפצעו קשה בתאונת דרכים סמוך לבית חגי
https://www.mivzaklive.co.il/archives/284945
התאונה בדרום הר חברון :אישה ושתי ילדות פונו לביה"ח במצב קשה
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-707809
פעוטה נכוותה ממים רותחים בבני ברק; מצבה בנוני
https://news.walla.co.il/item/3247105
בני ברק :בת שנה וחצי פונתה לבית חולים עם כוויות
https://www.bhol.co.il/1015359
גל גדול טלטל את הסירה במרינה באשקלון 10 ,נפצעו קל
https://www.mivzaklive.co.il/archives/285399
הסירה נפגעה 10 ,בני אדם נפצעו
/http://www.ashkelonim.co.il//articles/5055
בבי" ח וולפסון נמצאו שרידי סם בדמה של פעוטה בת שנה ,מצבה קשה
https://www.mivzaklive.co.il/archives/285208
בת שנה הובאה לבית החולים במצב קשה עם שרידי סם בדמה
https://www.maariv.co.il/news/law/Article-707949
קריסת לוח הזכוכית במסעדה בתל אביב :בן  4נפצע בינוני ו 3-קל
https://www.mivzaklive.co.il/archives/285199
פעוט בן  4נפצע בקריסת פלטת זכוכית במסעדת סיטארה בת"א
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001293293
בת  21נפצעה בינוני בהתהפכות רכב שטח סמוך לפתח תקווה
https://www.mivzaklive.co.il/archives/285116
פעוט בן  3החליק אצל הסבתא ונפצע באורח בינוני
https://ladaat.co/archives/29787
בת  4איבדה את ההכרה בביתה ברכסים מצבה קשה
https://ladaat.co/archives/29786
שתי פצועות בתאונה סמוך למושב תירוש
https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/683962
צעיר נפצע בינוני בשריפה בצריף בשכונה  3בתל שבע
https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/683955
פעוטה נפגעה מרכב בג'סר א זרקא ,מצבה בינוני
https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/684039
פעוטה כבת שנתיים נפצעה באורח בינוני מפגיעת רכב בג'סר א זרקא
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-708017
ילד בן ארבע טבע בבריכה בקיבוץ מגידו; מצבו בינוני-קשה
https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/684007
ילד כבן  4טבע בבריכה בעמק יזרעאל
http://www.mynetemek.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%9B%D7%91%D7%9F-4-%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C-393320/6
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רוכב אופניים בן  15נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב בכביש 40
https://www.maariv.co.il/breaking-news/Article-707823
רוכב אופניים נפצע בינוני מפגיעת רכב סמוך לצומת אוהלים
https://www.inn.co.il/News/Flash.aspx/683871
תאונה קטלנית ליד גדרה :בת  40ובנה התינוק נהרגו מפגיעת משאית
https://news.walla.co.il/item/3246947
תאונה מזעזעת :אימא ובתה הפעוטה נהרגו ,האבא והבת נפצעו
/http://www.93fm.co.il/radio/547817
התאונה בכביש  :7אם ובנה התינוק בן החודשיים נהרגו
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5548328,00.html

מקרי כמעט ונפגע:
נוף הגליל :צוות כיבוי אש והצלה חילץ פעוט שננעל ברכב
http://www.mynetemek.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%A0%D7%95%D7%A3%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A1%D7%94-%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%A9%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%95393157/4
תינוק ננעל בטעות ברכב בראשון לציון וחולץ בשלום
http://www.be106.net/231/31591
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