
תיאור האירועחטיבהתאריך
/ בירור 

תחקיר

תפעול02/01/2018
מעד בין חבילות 

עצים בספנה

תפעול02/01/2018

נפגע בעת פירוק 

ברגים עם פטיש 

.אויר

תפעול03/01/2018

לדבריו חש כאבים 

בגבו לאחר שמכולה 

הונחה על הנגרר 

.בחוזקה

תפעול03/01/2018
חש כאבים בעת 

.קשירת אוניה

תפעול08/01/2018
נפגע במגע עם 

אביזר קשירה

תפעול11/01/2018
לדבריו החליק על 

.מכסה מחסן אוניה

מעד בעליה לאוניהתפעול14/01/2018

תפעול15/01/2018
נפגע מאביזר 

.קשירת מטען

תפעול15/01/2018
נפגע בעת כניסת 

.המלגזה למהמורה

43116

תפעול

נפגע מחבילת ברזל 

שהשתחררה בעת 

ששיחרר את 

.הקשירה

הוקמה 

ועדת בדיקה

תפעול17/01/2018

לדבריו נפגע בעת 

הנחת מכולה 

בחוזקה על גבי 

.הנגרר שלו

תפעול18/01/2018

לדבריו נפגע בעיניו 

מגוף זר במהלך 

העבודה עם מכולות

תפעול23/01/2018

לדבריו בעת הנחת 

מכולה בחוזקה על 

גבי הנגרר שלו 

התרגז וחש כאבים 

.בחזה
מעד בירידה ממלגזהתפעול23/01/2018

תפעול28/01/2018
ד עם רכבו הפרטי "ת

.בכניסה לנמל

תפעול28/01/2018
ד עם גורר "ת

במהלך העבודה

תפעול28/01/2018
נפגע בעת משחק 

כדורגל

תפעול31/01/2018
מעדה במדרגות 

המשקל

מעד בירידה מעגורןתפעול04/02/2018

תפעול07/02/2018

חש כאבים בגב  

בהרמת שרשרת 

.קשירת מטען
החליק עם אופנייםתפעול07/02/2018

תפעול12/02/2018
ד עם נגרר בעת "ת

נסיעה לאחור

תפעול18/02/2018
מעד אל תוך גומחה 

.על סיפון אוניה

תפעול23/02/2018
נפגע ממטען ברזל 

בולט

תפעול25/02/2018
מעד בירידה 

ממלגזה



תפעול26/02/2018
ד בין גורר "ת

.למשאית

נהג ברכב יבוא-ד "תתפעול12/03/2018
נערך בירור 

משמעתי

תפעול22/03/2018

לדבריו טולטל 

מהנחת מכולה על 

עגלת הגורר בו נהג

 גוררים2ד בין "תתפעול26/03/2018
נערך בירור 

משמעתי

תפעול27/03/2018

נתקל בברזל בולט 

מבטונדה בעת 

.העבודה

תפעול27/03/2018
חש כאבים ביד בעת 

.עבודתו 

תפעול29/03/2018

רגלו נתפסה בתא 

בקר בעת נסיעת 

.עגורן
נפל בין חבילות ברזלתפעול29/03/2018

תפעול29/03/2018
נפגע בעת משחק 

קטרגל

תפעול01/04/2018

סובב קרסול בירידה 

במדרגת יציאה 

ממשרדו

תפעול15/04/2018
מוט לאשינג נפל עליו 

מגובה

תפעול16/04/2018
נפגע במשחק ליגת 

ע"מ

תפעול17/04/2018
נפגע מטוויסטלוק 

.שנפל עליו

תפעול22/04/2018
קשיי נשימה , לדבריו

משאיפת גזים רעילים

תפעול23/04/2018
נתפס הגב בהרמת 

.מטען מצברים

תפעול24/04/2018
החליק ומעד מסולם 

באנית מכולות

תפעול24/04/2018
ד עצמית עם גורר "ת

מכולות

תפעול24/04/2018
, ד עם גורר"ת

ומשאית

תפעול29/04/2018

נפגע בעת תיקון 

חוסר תיאום -ספרדר

עם מפעיל עגורן
ד עם מלגזה"תתפעול03/05/2018

תפעול06/05/2018

ניסה לדחוף רגלית 

מתכת בעזרת 

דחיפה עם הרגל 

.וחש כאבים

תפעול13/05/2018

לדבריו חש כאבים 

בחזה בעת עבודה 

(ללא פגיעה)פיזית 

תפעול15/05/2018
, נפגע בגב מפטנט

.בעת קשירת ברזל

תפעול17/05/2018

נחבל בראש כאשר 

שהה בתא מפעיל 

.כאשר קם ממקומו

תפעול18/05/2018

נפגע מרכב סוכן 

אניה ברציף כאשר 

נסע לאחור

תפעול20/05/2018
לדבריו כאבי גב 

.בנסיעה הביתה



תפעול21/05/2018
לדבריו החליק 

בירידה מסולם ספנה

תפעול22/05/2018

לדבריו נחבל 

בירידה במדרגות 

.עגורן

תפעול22/05/2018

לדבריו נתפס הצוואר 

בעת שעשה תנועה 

.לא נכונה

תפעול23/05/2018
לדבריו סובב קרסול 

.בירידה מרכבו

תפעול27/05/2018

לדבריו טולטל בעת 

נסיעה במלגזה 

כאשר נכנס 

למהמורה

תפעול28/05/2018
החליק במדרגות 

.עגורן

תפעול29/05/2018
נתקל בברזל לאשינג 

.ונפל

תפעול29/05/2018

במהלך העבודה היה 

מעורב בכמעט 

כתוצאה חש . תאונה

חרדה- ברע 

תפעול30/05/2018
לדבריו מעד בירידה 

.מגורר מכולות

תפעול31/05/2018
לדבריו מעד בירידה 

.ממנוף גשר

תפעול01/06/2018

בעת שניסה להוציא 

טוויסטלוק ממכולה 

מפעיל , על גבי נגרר

גורר החל בנסיעה

תפעול01/06/2018

טולטל בעצירת 

פתאום של העגורן 

.בעת העבודה

תפעול01/06/2018

טולטל בעצירת 

פתאום של העגורן 

.בעת העבודה

תפעול03/06/2018

טולטל בעצירת 

פתאום של מלגזה 

- בעת העבודה 

נתפס ברקס
מעד בירידה מעגורןתפעול04/06/2018

תפעול08/06/2018
החליק במעבר אונית 

מכולות

תפעול11/06/2018

חש כאבים בפתיחת 

ידית דלת של תא 

.מפעיל

תפעול14/06/2018

בשכיבה מתחת 

למלגזה על מנת 

חש ,הסתובב , לתקן

כאב חד 

.(פריקה).בכתף

תפעול17/06/2018

נפגע בעת שקפץ על 

 MDFמטען 

שהתהפך ממלגזה 

במכולה

תפעול17/06/2018

בעת העבודה נפלה 

, מהספרדר מכולה

לדברי העובד זינק 

הצידה כדי להתחמק 

.מפגיעה



תפעול20/06/2018

טולטל בעצירת 

פתאום של העגורן 

.בעת העבודה
ד בדרך הביתה"תתפעול26/06/2018

תפעול29/06/2018
התנגש בעגלת , ד"ת

.נגרר בצד הדרך

תפעול03/07/2018

משאית פגעה 

בעגלת הנגרר שלו 

בעת המתנה

תפעול03/07/2018
נפגע מכבל הרמה 

בעבודה עם מטען

ד בשטח הנמל"תתפעול11/07/2018

תפעול11/07/2018

לדבריו טולטל בעת 

הנחת מכולה 

.בחוזקה

תפעול16/07/2018
לדבריו נתפס הגב 

.בירידה מאוניה

תפעול16/07/2018
עבר בין רגלי עגורן 

גשר ונפגע ברגלו

תפעול26/07/2018
נפגע מברזל בולט 

בכסא מפעיל גורר

תפעול29/07/2018

נפגע ביד בעת 

, משיכת סלינג ברזל

הסלינג נשמט לו 

והמרפק פגע במטען 

.מאחוריו

תפעול03/08/2018
חבלה בפנים במגע 

.עם מטען ברזל

תפעול05/08/2018
לדבריו גלגל מלגזה 

.השתחרר בנסיעה

תפעול05/08/2018

נחבל מקילשון 

שנחת על , מלגזה

.רגלו

תפעול07/08/2018

חש ברע לאחר ויכוח 

, ע וסדרן"עם מנ

.ח"פונה לבי

תפעול09/08/2018
ידו נתפסה בין פיר 

.מעלית למעקה

מינהל13/08/2018
מעדה במדרגות 

.ונחבלה

תפעול14/08/2018
גוף זר בעין במהלך 

יום העבודה

תפעול16/08/2018
מעד במעבר בין 

.סירת נתב לרציף

תפעול18/08/2018
ד עם רכבו בשטח "ת

הנמל

תפעול20/08/2018
לדבריו בירידה 

.ממלגזה חש כאב

תפעול22/08/2018

לדבריו טולטל בעת 

הנחת מכולה 

ג הנגרר "בחוזקה ע

.שלו

תפעול23/08/2018

עגלת הנגרר 

היטלטלה בעת 

.ניתוק

תפעול23/08/2018
מעד בירידה מעגורן 

גשר

תפעול24/08/2018
סובב רגל בירידה 

.מעגורן



תפעול26/08/2018

לדבריו טולטל בעת 

הנחת מכולה 

ג הנגרר "בחוזקה ע

.שלו

מינהל27/08/2018
נפגעה מדלת 

.שנטרקה

תפעול27/08/2018
נפל עם מפתח 

.צינורות וידו נמעכה

.ד בדרך לעבודה"תתפעול30/08/2018

תפעול30/08/2018
לדבריו מעד בדרך 

.לעבודה

תפעול02/09/2018

לדבריו נקע את 

רגלו ביציאה מרכבו 

.לפני המשמרת

תפעול05/09/2018

עגורן כבה והיטלטל 

כתוצאה מעצירה 

פתאומית

מינהל06/09/2018

נתקלה בשפת 

מדרכה מעדה 

ונפגעה

תפעול21/09/2018
ד עם רכבו בשטח "ת

הנמל

תפעול25/09/2018
נחבל בנפילה מסולם 

עגורן


