
תחקיר/ בירור תקציר אירועחטיבהתאריך התאונה

ד עם גורר בשטח "תתפעול2.1.15

הערוגה החליק סמוך לבנין מנהלהמינהל4.1.15

גוף זר בעין במהלך תפעול5.1.15

העבודה באוניית ברזל גוף זר בעין בעבודהתפעול5.1.15

תאונה בדרך לעבודהתפעול11.1.15

מפעיל גורר טולטל בעליה תפעול12.1.15

על מהמורה גוף זר בעין במהלך תפעול12.1.15

העבודה עם ברזל ארוך מעד וסובב את הקרסולתפעול22.1.15

נפגע מדלת גורר שנטרקה תפעול25.1.15

על כף ידו גוף זר בעין במהלך תפעול25.1.15

העבודה עם ברזל ארוך ד בדרך הביתה"תתפעול28.1.15

ד עםאופנוע בדרך "תמינהל1.2.15

להביא דואר גוף זר בעין בעת נהיגת תפעול8.2.15

מלגזה ד עם גורר בשטח "תתפעול9.2.15

הערוגה מעד בזמן ירידה מעגורןתפעול10.2.15

מעד על סיפון גוררתתפעול17.2.15

החליק במדרגות סידור תפעול1.3.15

עבודה (החלקה)ד עם גורר "תתפעול2.3.15

.ד עם רכבו בדרך הביתה"תתפעול5.3.15

ד עם מלגזה במהלך "תתפעול5.3.15

.העבודה מעד בירידה מגוררתפעול8.3.15

.חש כאבים בירידה מגוררתפעול10.3.15

אצבעו נפגעה מאביזר תפעול10.3.15

.קשירה של המנוף נפגע בעצירת חירום של תפעול13.3.15

עגורן גשר נעצר , בעת נסיעה בגוררתפעול13.3.15

.הגורר עקב תקלה .סובב רגל בעת העבודהמינהל13.3.15

גוף זר חדר לעין במהלך תפעול15.3.15

.העבודה .ד עם רכבו בדרך הביתה"תתפעול22.3.15

בעת נסיון לכבות דליקה תפעול24.3.15

.סובב רגל,  במשאית לדבריו בעת נסיעה בגורר תפעול25.3.15

.נחבל  בכניסה למהמורה .ד עם גורר בעבודה"תתפעול26.3.15

נחבל באצבעו בעליה תפעול29.3.15

.בסולם אוניה לדבריה חשה כאבים מינהל29.3.15

.בהקלדת נתונים .גוף זר בעיןתפעול31.3.15

ד עם גורר בשטח "תתפעול1.4.15

הערוגה ד עם גורר בשטח "תתפעול3.4.15

הערוגה ד בדרך לעבודה עם "תמינהל13.4.15

.רכבה הפרטי



מעד על הסיפון במעברי תפעול15.4.15

האוניה ד עם גורר בשטח הנמל"תתפעול21.4.15

מעד על סיפון אוניהתפעול22.4.15

נפגע מדלת משרד שנטרקה תפעול24.4.15

.עליו לדבריו מעד במהלך תפעול26.4.15

.העבודה סובב קרסול בירידה מגובהתפעול26.4.15

לדבריו מעד במהלך תפעול27.4.15

.העבודה נפגע במגע עם מטען ברזל תפעול30.4.15

.בעת פריקה נפגע מצרור ברזל ארוך תפעול3.5.15

.בפריקה נפגע מצרור ברזל ארוך תפעול5.5.15

.בפריקה .ד עם גורר בשטח הנמל"תתפעול5.5.15

.נפגע בעליה בסולם עגורןתפעול8.5.15

נפגע במגע עם שרשרת תפעול11.5.15

.קשירה .נפגע ממכסה מתכת בראשתפעול11.5.15

נפגע בעת נהיגה במלגזה תפעול12.5.15

.עלה על מהמורה מעד במדרגות מאזני קישוןמינהל18.5.15

.נפגע ממטען ברזל בעיןתפעול18.5.15

נפגע מקילשון מלגזה תפעול19.5.15

שנשבר .מעד בירידה מעגורןתפעול20.5.15

נדקר ממברג שחדר לכף תפעול26.5.15

.היד נפגע במשחק ליגת מקומות מינהל1.6.15

.עבודה נפגע מטוויסטלוק שנפל תפעול1.6.15

.עליו בעבודה , בהנחת מכולה בחוזקהתפעול3.6.15

.נגרמה היטלטלות לגורר מעד בירידה מגוררתפעול3.6.15

חש מתיחה בירידה מעל תפעול4.6.15

.מטען שקים חש כאב בגב בעת שהרים תפעול9.6.15

.גלגל . ד עם גורר בשטח הנמל"תתפעול14.6.15

ונתקל ,נסע עם נגרר נמוך בעת ירידה במדרגה עם תפעול15.6.15

חש מתיחה -מצבר בידיו  .ע"נפגע במשחק ליגת מתפעול18.6.15

נפגע במשחק ליגת מקומות תפעול18.6.15

.עבודה .החליק בירידה מגוררתפעול22.6.15

גוף זר חדר לעינו בנהיגה תפעול25.6.15

.בגורר נתפס הגב בעת שהרים תפעול26.6.15

גלגל .החליק בירידה משופלתפעול1.7.15

לדבריו סובב רגל בעת תפעול5.7.15

.יציאה מתא מפעיל ' י עובד חב"לדבריו הוכה עתפעול6.7.15

.עגור לדבריו נתקל במדרכה תפעול8.7.15

.בדרך לרכב ד בדרך לעבודה"תתפעול8.7.15



מעד במעבר בין מטעניםתפעול14.7.15

י מכולה שהורמה "נמחץ עתפעול19.7.15

.ופגעה בו .מעד במדרגות עגורןתפעול19.7.15

ד בדרך לעבודה"תתפעול22.7.15

.נחבל מחלון גורר מכולותתפעול23.7.15

בעת שהועבר בעזרת תפעול26.7.15

, גונדולה מהאוניה לרציף . מעד ביציאה מתא מפעילתפעול26.7.15

בעת נסיעה העגורן עצר תפעול2.8.15

עצירת חירום כתוצאה  צריבה בעין כתוצאה תפעול3.8.15

.מריתוך .עקיצת חרק במרפקתפעול3.8.15

.החליק במהלך יום גיבושתפעול4.8.15

נכנס , ד עם רכב תפעולי"תתפעול4.8.15

.בקיר .נתקל בין משטחי שקיםתפעול9.8.15

לדבריו חש כאבים בצוואר תפעול9.8.15

.בזמן תנועה נפגע מברזל במהלך תפעול11.8.15

העבודה .סובב ברך בעליה במדרגותתפעול12.8.15

סובב רגל ביציאה מתא תפעול18.8.15

.בקר נתקל במהמורה על סיפון תפעול21.8.15

.האוניה ד בדרך הביתה"תתפעול1.9.15

נכווה ממים רותחים בעת תפעול2.9.15

.שפתח מצנן גורר .סובב רגל ביציאה ממשרדתפעול8.9.15

מעד בירידה ממלגזהתפעול9.9.15

.החליק במעבר בין מחסניםתפעול16.9.15

ד בשטח הנמל עם רכבו "תתפעול20.9.15

הפרטי .מעדה בעת הליכה רגליתמינהל22.9.15

בעת נסיעה ניתק גלגל תפעול24.9.15

.הגורר

נערך בירור משמעתי

לדבריו בעת העבודה נבלם תפעול27.9.15

העגורן פתאומית וכתוצאה  לדבריו הונחה מכולה על תפעול29.9.15

בחוזקה וכתוצאה ,הנגרר לדבריו הונחה מכולה על תפעול1.10.15

בחוזקה וכתוצאה ,הנגרר .מעד לאחור בעת העבודהתפעול11.10.15

נתקל בבור וסובב רגלתפעול11.10.15

ד בדרך הביתה"תתפעול12.10.15

כלי )נפגע ממפתח מומנטתפעול14.10.15

(עבודה נפל מכסא בעת העבודהמינהל16.10.15

תאונה בין עגורן שער תפעול19.10.15

CA4למלגזה 

ארנון- בוצע תחקיר אירוע 

גוף זר בעין בעת סגירת תפעול22.10.15

מחסן החליק בסולם עליה תפעול26.10.15

במעבר לאוניה נפגע בכף רגל בעת תפעול27.10.15

.שיחרור מטען ברזל



סובב רגל במעבר על מטען תפעול29.10.15

ברזל בזמן עבודה על מלגזה תפעול2.11.15

נכנס גוף זר לעין ימין במהלך עבודתו על הגורר תפעול4.11.15

הורדה מכולה בעוצמה על  , במהלך עבודה על מלגזהתפעול6.11.15

ל "המלגזה נתקעה והנ ד בדרך הביתה"תתפעול18.11.15

במהלך עבודתו נפל ברזל תפעול22.11.15

על אצבע ביד ימין נחבל בשוק שמאל במהלך תפעול24.11.15

משחק כדורגל לליגה  רכב פגע בגופו במהלך תפעול26.11.15

נסיעה לאחור במהלך עבודתו על הגורר תפעול30.11.15

הורדה מכולה בעוצמה על  במהלך עבודתו על הגורר תפעול2.12.15

השתחרר ספרדר בעוצמה  במהלך עבודתו על הגורר תפעול2.12.15

השתחרר ספרדר בעוצמה  לדבריו נפגע בהיטלטלות תפעול3.12.15

העגורן שבב מתכת חדר את כפפת תפעול4.12.15

העבודה וננעץ באגודל יד  במהלך עבודתו על גורר תפעול10.12.15

החל גירוד בגפיים עליונות  במהלך עבודתו בפסי תפעול13.12.15

רכבת בקישון מעד נפל  נפגע מהיטלטלות בעצירת תפעול17.12.15

.פתאום של העגורן החליק עם גורר - ד  "תתפעול17.12.15

מכולות מעד לתוך בור פיני עגינה תפעול18.12.15

ונחבל בכף רגל שמאל חש ברע לאחר ויכוח עם תפעול23.12.15

עובד במהלך עבודתו על הגורר תפעול23.12.15

הורדה מכולה בעוצמה על  נתפס הגב בעת שהרים תפעול24.12.15

שרשרת  החליק במדרגות גורר תפעול30.12.15

ונאחז במעקה


