
תחקיר/ בירור תקציר אירועחטיבהתאריך התאונה

כאשר עבד תפעול04/01/2016

נפגע , כמפעיל

מהיטלטלות בעת 

עצירת פתאום של 

.העגורן

לדבריו נתפס תפעול14/01/2016

הצוואר בעת 

.טילטול הכלי

נפגע ממטען ברזל תפעול19/01/2016

.בעבודה

נתקל בארגז תפעול22/01/2016

.מתכת ברציף

הגורר טולטל תפעול29/01/2016

בהנחת מכולה 

.החוזקה

נפל בירידה תפעול31/01/2016

ממשאית

לדבריו סובב תפעול11/01/2016

קרסול בדרך 

.לעבודה

ד עם גורר "תתפעול26/01/2016

בשטח הנמל

נתקל בחלון פתוח תפעול04/11/2016

בעבודות נקיון

גוף זר בעין בעת תפעול11/01/2016

.העבודה

גוף זר בעין בעת תפעול13/01/2016

.העבודה

מעד ונפל בעליה תפעול13/01/2016

למלגזה

בעת שהחזיר תפעול17/01/2016

שופל לאחר 

תיקון נטרקה דלת 

.הכלי על כף ידו

החליק במדרגות תפעול19/01/2016

.בנין תפעול



נפגעה במשחק מינהל20/01/2016

.ע"אימון ליגת מ

גוף זר בעין בעת תפעול25/01/2016

.העבודה

נפגע מחבל תפעול17/03/2016

במהלך קשירת 

מוט לאשינג 

.העבודה

מעד בירידה תפעול28/02/2016

.מגורר

ד עם רכבו "תתפעול19/02/2016

.הפרטי

מעדה סמוך מינהל29/02/2016

 בדרך 5לשער 

.לרכבת

נפגע במשחק תפעול02/02/2016

ליגת מקומות 

.עבודה

נפגע מידית דלת תפעול02/02/2016

.תא מפעיל

מעד במדרגות תפעול09/02/2016

.לחדר מכונות

נחבל במהלך תפעול17/02/2016

שיחרור גוררת 

.מקשירה

לדבריו החליק תפעול18/02/2016

.במקלחת

נחתך במהלך תפעול20/02/2016

.גילוף כבל חשמל

החליק על כתם תפעול21/02/2016

.שמן

גוף זר חדר לעין תפעול26/02/2016

במהלך עבודות 

.חיתוך

נפגע במשחק תפעול29/02/2016

בליגת מקומות 

.עבודה



נפגע תפעול03/03/2016

מהשתחררות 

מכולה שנתקעה 

במסילה שבורה 

בטעינה למחסן ,

.אוניה
סובב קרסול תפעול13/03/2016

.בעליה לגורר

בעליה בסולם תפעול13/03/2016

, מעבר אוניה

נטרקה דלת 

.מתכת על כף ידו

' נפגע מגאנצתפעול17/03/2016

שהועף אליו בעת 

.משיכת רצועה

נפגע משרשרת תפעול30/03/2016

מתכת 

שהשתחררה 

מאונקל העגורן 

.ונפלה עליו

הוקמה ועדת 

בדיקה

ד עם רכבו "תתפעול23/03/2016

הפרטי בדרך 

.הביתה

נחבל מדלת ארון תפעול01/03/2016

חשמל שנטרקה 

.עליו

בעת עבודות תפעול14/03/2016

, חשמל על השער

.גוף זר חדר לעין

גוף זר בעין תפעול23/03/2016

במהלך יום 

.העבודה

בעת קשירת תפעול30/03/2016

נתקל , אוניה

בברזל בנין בולט 

.על גבי הרציף

לדבריו טולטל תפעול01/04/2016

בעת הורדת 

.מכולה



נפגע בהתפוצצות תפעול03/04/2016

גלגל גורר תוך 

.כדי נהיגה

נפגע במגע עם תפעול08/04/2016

.כבל ומטען

נפגע בעצירת תפעול13/04/2016

.פתאום של הכלי

נתקל בברזל סוואר25/04/2016

לאשינג

בנסיון להתחבר תפעול13/04/2016

, עם גורר לעגלה

.פגע בה בחוזקה

ד בדרך "תתפעול15/04/2016

.לעבודה

בעת קריאת מונה תפעול10/04/2016

בשטח עם 

חדר , מפגעים

.מסמר לכף רגלו

נחבל במעבר תפעול12/04/2016

מאוניה לסירת 

.נתב

החליק ונפל על תפעול15/04/2016

.ידו

החליק מעל מנוע תפעול15/04/2016

, נסיעה של עגורן

.בנסיון לחזק בורג

החליק מסולם תפעול20/04/2016

.העגורן

החליק במעבר תפעול18/05/2016

בין מחסנים

גוף זר בעין תפעול22/05/2016

במהלך העבודה

נפגע במגע עם תפעול22/05/2016

אבזרי 

קשירה/הרמה

התהפכות עם תפעול30/05/2016

גורר ומכולה

ד בדרך לעבודה"תתפעול02/05/2016



נפגע בעצירת תפעול18/05/2016

פתאום של רכב 

.העברת מכוניות

מתיחה במפסעה תפעול26/05/2016

וירך בהפעלת  

.אופנוע

מעד בירידה תפעול11/05/2016

מעגורן

החליק בירידה תפעול16.5.16

.מגורר בסדנא

מעד בעת העבודהתפעול18/05/2016

בעת סגירת ידית תפעול26/05/2016

נחתך , מומנט

מהליפט עליו 

.נשען

לדבריו בעת תפעול03/06/2016

נסיעה 

התנתקה ,בגורר

והגורר ,העגלה 

.היטלטל

נתקל בברזל תפעול07/06/2016

לאשינג בעבודה

נחתך במגע עם תפעול14/06/2016

אבזרי קשירה

נתקל בברזל תפעול16/06/2016

.לאשינג ונפל

נפגע מקילשון תפעול19/06/2016

מלגזה מגע עם 

.מטען

נפגע בנפילה תפעול20/06/2016

.מסולם באוניה

סובב רגל ביציאה תפעול27/06/2016

מספנת אוניית 

תפזורת

לדבריו כאשר תפעול10/06/2016

עבד כמפעיל 

טולטל , גורר

.בנסיעה



נפגע במשחק מינהל03/06/2016

.ע"ליגת מ

חולשה ודימום מינהל08/06/2016

לדבריו , מהאף

עקב לחץ בעבודה

נחבל בעליה על תפעול13/06/2016

מלגזה

נכווה בעת פתיחת תפעול19/06/2016

.מצנן שופל

חש ברע לאחר תפעול19/06/2016

.ויכוח בעבודה

נפגע מגלגלת תפעול30/06/2016

.שנפלה עליו 

לדבריו כאשר תפעול05/07/2016

, עבד כמפעיל

בעת פריקת 

מכולה העגורן 

.היטלטל

במהלך פריקת תפעול28/07/2016

נקרע שק , שקים

ותכולתו פגעה 

.בעובד

ד בין גורר בו "תתפעול04/07/2016

.נהג לבין משאית

ד בדרך "תתפעול02/07/2016

.לעבודה

ד בדרך הביתה"תתפעול12/07/2016

ד בדרך לעבודה"תמינהל14/07/2016

נפגע בהחלפת תפעול04/07/2016

גלגל

לדבריו חש כאב תפעול03/07/2016

בגב

נפגע מדלת תפעול15/07/2016

.שנטרקה

דלת מלגזה תפעול25/07/2016

.נטרקה על כף ידו



לדבריו סובל תפעול10/08/2016

מכאבים בכפות 

רגליים עקב 

שימוש ממושך 

.בדוושות הגורר

לדבריו חש כאב תפעול15/08/2016

חד בעת עליה 

במדרגות כבש 

.אוניה

החליק במדרגות תפעול27/08/2016

.גורר

תאונת דרכים מינהל21/08/2016

בדרך הביתה

תאונת דרכים תפעול29/08/2016

בדרך הביתה

נפגע מסגירת תפעול10/08/2016

מגירה של ארגז 

.כלים

.החליק בשרותיםתפעול22/08/2016

לדבריו חש תפעול05/09/2016

כאבים בעבודה

גוף זר במהלך תפעול05/09/2016

עבודה

עגלה , ד"תתפעול14/09/2016

עמוסה ניתקה 

מגורר

נפגע ממנעול תפעול18/09/2016

לאשינג שנפל עליו

נפגע מכבל תפעול18/09/2016

קשירת מטען

נפגע בעליה תפעול23/09/2016

בסולם ספנה

בעבודה עם מטען תפעול25/09/2016

.ברזל נתקל ונפל

סובב קרסול תפעול05/09/2016

בעבודה

נתקל בחלון פתוחתפעול14/09/2016

נפל ונחבלתפעול14/09/2016



נפגע בפעילות תפעול19/09/2016

ימית

נפגע מנפילת תפעול21/09/2016

קבינת גורר בעת 

תיקון

נתקל בשטיח גומי תפעול05/10/2016

בתא מפעיל

לדבריו בעת תפעול09/10/2016

הרמת טוויסטלוק 

.נתפס הגב

סובב קרסול תפעול13/10/2016

בירידה ממלגזה

לדבריו חש כאבי תפעול16/10/2016

גב בעבודתו 

כמפעיל גורר 

.מכולות

לדבריו מעד על תפעול18/10/2016

.ברכיו

ברזל ' נפגע מחבתפעול19/10/2016

.שהתגלגלה עליו

' נפגע קשה מחבתפעול19/10/2016

עץ שהתגלגלה 

.עליו

הוקמה ועדת 

בדיקה

מעד בירידה תפעול20/10/2016

.מגורר מכולות

התעלף בעת תפעול24/10/2016

העבודה

בעת הרמת תפעול25/10/2016

מכולה גוף זר 

.חדר לעין

חש כאבים תפעול27/10/2016

במשיכת חבל 

.עכביש ידני

מעד בעליה תפעול30/10/2016

.בסולם אוניה

מעד במדרגות תפעול19/10/2016

.כניסה לביתו

נפגע מדלת גורר תפעול30/10/2016

.שנטרקה עליו



מעד וסובב רגל תפעול03/11/2016

בעת העבודה

לדבריו בעליה תפעול17/11/2016

לאוניה על גבי 

, מעד, הכבש

נתמך המעקה  

.וחש כאב חד בגב

מעד בירידה תפעול20/11/2016

ממלגזה ונפגע 

.ברגלו

ט "רכב קב,ד "תמינהל29/11/2016

פגע ברכבו

בירידה מהעגורן תפעול24/11/2016

נטרקה דלת 

המעלית בגלל 

.רוחות

החליק במדרגות תפעול04/12/2016

.העגורן

מעד ונפל מעל תפעול05/12/2016

.פאנטום אוניה

לדבריו מעד על תפעול12/12/2016

סיפון אוניה

מעד מסולם ספנת תפעול18/12/2016

.אוניה

ד רכב פרטי  "תתפעול01/12/2016

.עם גורר מכולות

מעד בדרך תפעול11/12/2016

.לעבודה

מעד בירידה תפעול04/12/2016

במדרגות

דלת גורר נטרקה תפעול16/12/2016

.עליו

נתקל בקרש עץ תפעול19/12/2016

.מ ונפל"בחצר ב

נחבל בעת משיכת תפעול25/12/2016

.חבל




