
תחקיר/ בירור תקציר אירועחטיבהתאריך התאונה

לדבריו נפגע מברזל ברציףתפעול01/01/2017

מעדה בדרך לעבודהמינהל01/01/2017

חש בלחץ וכאבים בעת ויכוחמינהל02/01/2017

חש ברע לאחר ויכוחתפעול06/01/2017

נתקל בברזל בולט על הסיפוןתפעול11/01/2017

ד בין גוררים"תתפעול12/01/2017

תפעול15/01/2017

במהלך קשירת אוניה לרציף 

במספנות ישראל נפתח 

מכסה ברזל על " פאיול"

ל "הרציף מתחת לרגלו והנ

נפל ונחבל

תפעול15/01/2017
חש כאבים בעת העבודה 

כמפעיל גורר

מעד בין מטעני צינורותתפעול16/01/2017

ד עם מלגזה"תתפעול17/01/2017

תפעול22/01/2017
לדבריו נפגע מברזל לאשינג 

.שנפל עליו מגובה(קשירה)

מעד בעליה למלגזהתפעול29/01/2017

מעד על ברזל בעבודתותפעול30/01/2017

מעד בעת העבודהתפעול30/01/2017

.מעד בירידה מגוררתפעול30/01/2017

ד עם רכבו הפרטי"תתפעול03/02/2017

נתפס הגב-בעת הרמת כבליםתפעול05/02/2017

.בירידה מרכב נתפס הגבתפעול06/02/2017

תפעול07/02/2017
סיגי מתכת חדרו לעיניו 

.בעבודה

ד עם גורר מכולות"תתפעול10/02/2017

ד בדרך לעבודה"תתפעול12/02/2017

תפעול13/02/2017
, בעת שעבד כמפעיל מלגזה

.התנגש במטען ברזל

.נפגע בהיטלטלות עגורןתפעול13/02/2017



תפעול13/02/2017
נפגע בהתפוצצות צינור שמן 

במלגזה

תפעול14/02/2017
בעת הרמת מטען נקרע כבל 

.מעקה אוניה ופגע בו

תפעול16/02/2017

לדבריו נפגע בהיטלטלות 

בהנחת מכולה על גבי עגלת 

.הגורר

.נפגע בירידה במדרגות עגורןתפעול17/02/2017

מעד בהליכה בין מטעני ברזלתפעול17/02/2017

ד בדרך הביתה"תתפעול17/02/2017

ד ברכבו הפרטי"תתפעול23/02/2017

01/03/2017
תפעול

הכלי , בעת שעבד כמפעיל

.היטלטל בעצירת פתאום

תפעול03/03/2017
נחבל בראש ובצוואר בעליה 

.בסולם באוניה

תפעול05/03/2017
מעד על הסיפון בעת פתיחת 

.לאשינג

תפעול09/03/2017
, לדבריו בעת הנחת מכולה

.הגורר היטלטל

.תאונה בין מלגזות בעבודהתפעול09/03/2017

.גוף זר בעין בעת העבודהתפעול10/03/2017

מעד במעבר האוניהתפעול19/03/2017

תפעול21/03/2017
לדבריו במהלך העבודה חש 

.לחץ בחזה

תפעול23/03/2017
הכלי , בעת שעבד כמפעיל

.היטלטל בעצירת פתאום

תפעול26/03/2017
לדבריו נתקל בדלת ארונית 

.מתכת

תפעול27/03/2017
, לדבריו בעת הנחת מכולה

.הגורר היטלטל

ד בדרך הביתה"תתפעול27/03/2017

תפעול29/03/2017
ד עם אופנועו בדרך "ת

.לעבודה

.מעד בירידה בסולם לספנהתפעול30/03/2017

תפעול02/04/2017

, בעת שעבד כמפעיל גורר

הונחה מכולה בחוזקה על 

.גבי הנגרר והוא טולטל



.מעד בירידה בסולם אוניהתפעול04/04/2017

תפעול05/04/2017
בעת שעסק בחיזוק ברגים 

.כלי עבודה נפל על פניו,

נפגע ממצבר שנפל עליותפעול27/04/2017

תפעול04/05/2017

כאשר עבד כמפעיל גורר 

נפגע מטילטול בהנחה לא 

.נכונה של המכולה

תפעול05/05/2017
בירידה מכבש האוניה מעד 

.לאחור

תפעול11/05/2017
טולטל בעצירת פתאום של 

.העגורן

תפעול11/05/2017
נפגע מטוויסטלוק שנפל 

.מגובה

ד עם רכבו הפרטי"תתפעול13/05/2017

תפעול16/05/2017
בעת ,ד עם רכב חדש"ת

.העברת מכוניות

מעד בירידה מגוררתפעול17/05/2017

תפעול18/05/2017
סובב רגל בעליה בסולם 

.עגורן

סובב רגל בירידה מגוררתפעול24/05/2017

נחבל מברזלתפעול28/05/2017

.מעד בירידה בסולם אוניהתפעול29/05/2017

.ד עם רכב פרטי"תמינהל29/05/2017

מעד על סיפון אוניהתפעול06/06/2017

תפעול06/06/2017
התנגש בעגלת נגרר . ד"ת

עם רכבו הפרטי

בפריקת ברזל' נפגע מגאנצתפעול11/06/2017

תפעול13/06/2017
לדבריו חש ברע לאחר ויכוח 

.עם עמית לעבודה

תפעול17/06/2017
ע "נפגע במשחק ליגת מ

.ברומניה

מעד בעליה במדרגות גוררתפעול18/06/2017

.ע ברומניה"נפגע במשחק ליגת מתפעול18/06/2017

מעד בירידה מגוררתפעול20/06/2017

ד בדרך הביתה"תתפעול22/06/2017



תפעול27/06/2017
טולטל בהנחת מכולה על גבי 

.נגרר

תפעול27/06/2017

נפגע מברזל בולט על גבי 

- הסיפון בהליכה לאחור 

חוסר תשומת לב

02/07/2017

תפעול

- החליק בירידה מספרדר 

במהלך ירידה מעגלה החליק 

בגלל שמן שהיה על הרצפה

04/07/2017

תפעול

במהלך ירידה מטרקטור 

התדלוק דרך על הצינור 

אין עדים- וסובב את רגלו 

נפגע מדלת רכב תדלוקתפעול05/07/2017

תפעול07/07/2017
נפגע מכבל מתכת בעת 

.פריקת ברזל
הוקמה ועדת בדיקה

לדבריו מעד בירידה ממלגזהתפעול08/07/2017

חש ברע לאחר ויכוחתפעול09/07/2017

09/07/2017
תפעול

גוף - בעת עבודות ניקוי חול

זר חדר לעין

מעד בחדר אוכלתפעול10/07/2017

מעד בירידה ממשפך תפזורתתפעול12/07/2017

נחבל בעת פירוק גלגלתפעול18/07/2017

ד בדרך הביתה"תמינהל20/07/2017

ד בדרך הביתה"תתפעול23/07/2017

תפעול24/07/2017

גוף זר חדר לעין בעת 

לא מחויב במשקפי - העבודה

(מוטי)מגן באזור בו עבד 

נפגי מכבל שהשתחרר מחופןתפעול26/07/2017

הוקמה ועדת בדיקהנפגע מנפילת אביזר לאשינגתפעול30/07/2017

30/07/2017

תפעול

החליק בין מעברים באניה 

- בעת נעילת מכולה חריגה 

חוסר תשומת לב של העובד 

(מוטי)

31/07/2017
תפעול

לדבריו חש כאבים בעת 

פירוק גלגל

07/08/2017
תפעול

נתקל בברזל בכניסה לתא 

אין עדים- מפעיל



ד עם מלגזה"תתפעול07/08/2017

החליק במעבר אוניהתפעול13/08/2017

נפגע ממגבהה שנפל עליותפעול16/08/2017

ד עם גורר מכולות"תתפעול18/08/2017

20/08/2017
תפעול

חש כאבים בטיפוס על סולם 

חבלים

החליק בתא מפעילתפעול23/08/2017

סובב קרסול בירידה מעגורןתפעול03/09/2017

04/09/2017
תפעול

חש ברע לאחר ויכוח עם 

סדרן עבודה

נפל מגובה מכולהתפעול06/09/2017

נתפס הגב בעבודהתפעול06/09/2017

מעד בירידה מגוררתפעול07/09/2017

ד עם מלגזה"תתפעול10/09/2017

נפל מגובה על גבי הסיפוןתפעול13/09/2017

ד בין גורר למשאית"תתפעול24/09/2017

נתפס הגב בהרמת מדפסתמינהל25/09/2017

26/09/2017
תפעול

נפגע ממטען ברזל שנפל 

.עליו

27/09/2017
תפעול

נפגע טראומה בעיקבות 

תאונה של עמיתו

10/10/2017
תפעול

נפגע במשחק אימון ליגת 

.ע"מ

מעד במעבר בין מחסניםתפעול11/10/2017

15/10/2017

תפעול

לדבריו בהמתנה עם 

המכולה , להעמסת מכולה

.נפלה על הנגרר

15/10/2017
תפעול

לדבריו נגרם לו בקע 

.בעקבות משא כבד

16/10/2017
תפעול

כאשר משך ,במהלך העבודה

.חש כאבים, חבל

חש כאב בעת העבודהתפעול19/10/2017

22/10/2017
תפעול

לדבריו מתח שריר בעליה 

.לעגורן



22/10/2017
תפעול

חש ברע לאחר ויכוח 

.בעבודה

ארוע לב בעת בעבודהתפעול25/10/2017

ד בדרך הביתה"תתפעול27/10/2017

27/10/2017

תפעול

נפגע במהלך עבודות תיקון 

מקריעת רצועת , העגורן

.מתיחה

הוקמה ועדת בדיקה

החליק במדרגות לתא מפעילתפעול30/10/2017

30/10/2017
תפעול

ט 'נפגע ממפתח ראצ

.שהחליק מידיו

החליק על סיפון האוניהתפעול02/11/2017

החליק במדרגות עגורןתפעול07/11/2017

08/11/2017

תפעול

פגיעה כתוצאה מהורדה חופן 

בפתאומיות על רצפת אוניה 

כאשר עבד בשופל בספנה

10/11/2017
תפעול

לדבריו חש כאבים בהפעלת 

.ידית הטרולי

נפגע מפטיש בעבודהתפעול12/11/2017

12/11/2017

תפעול

נפגע מכבל חשמל 

בנסיון לשחרר  (קירורים)

.אותו

החליק במעברי אוניהתפעול14/11/2017

17/11/2017
תפעול

נחבל ביציאת מילוט ממעלית 

.תקועה

סובב קרסול בדרכו לעבודהתפעול18/11/2017

נחבל בירידה מסולם אוניהתפעול19/11/2017

19/11/2017
תפעול

, בטיפוס אל מכסה המחסן

.נפל ונחבל

21/11/2017
תפעול

החליק בירידה במדרגות 

.עגורן

.בעת עבודתו כמפעיל מלגזהתפעול22/11/2017

22/11/2017

תפעול

נחבל בעת עבודתו כמפעיל 

גורר ממכולה שהתנתקה 

.ונפלה בחוזקה על גבי הנגרר

.ד בדרך לעבודה"תתפעול22/11/2017



.ד בדרך לעבודה"תתפעול24/11/2017

28/11/2017
תפעול

חש ברע לאחר ויכוח 

.בעבודה

30/11/2017

תפעול

נחבל בעת עבודתו כמפעיל 

גורר ממכולה שהונחה  

.בחוזקה על גבי הנגרר

נפגע בעת תיקון ספרדרתפעול23/11/2017

08/12/2017
תפעול

נפגע מדלת גורר שנטרקה 

.על כף ידו

.נחבל בפתיחת דלת גוררתפעול11/12/2017

21/12/2017
תפעול

לדבריו החליק עקב סולר על 

.מדרגת הטרקטור

19/12/2017

תפעול

לדבריו בעת עבודתו כאתת 

הורם באויר יחד עם מכסה 

.מחסן אוניה עליו עמד

27/12/2017

תפעול

, בנסיעה לאחור עם גורר

התנגש במכולה שהיתה 

.מיועדת לטעינה על הנגרר

28/12/2017
תפעול

נחבל כאשר עבר בין רגלי 

.העגורן

07/12/2017
תפעול

היה מעורב בתאונת דרכים 

.בעת העברת רכבים חדשים

ד בדרך לעבודה"תתפעול27/12/2017

11/12/2017
תפעול

לדבריו נתפס הגב בעת שקם 

.מכיסאו

11/12/2017
תפעול

לדבריו נחבל בעליה במדרגה 

.במקלחת

17/12/2017
תפעול

נפל וסובב קרסול בעת 

.העבודה

27/12/2017
תפעול

לגבריו החליק במקלחת 

.בתום העבודה

31/12/2017
מינהל

נחבל ממגירה שנטרקה על 

.כף היד


