עמוד 1

פחד גבהים
לפני

כשנה נהוג משה שעיה מרחובות בעת שעבד

על פיגום
משפחתו ממתינהעדייןלתוצאות
חקירת המקרה ותובעתפיצוי על מות בנם
משפחתו

חובות,
$DN2$מרחובות$DN2$,

עבודה

משה שעיה ז״ל מר־
$TS1$מרחובות$TS1$,

של

שנהרג

בשנה

כשהיה בן 25

בתאונת

שעברה

הגישה לאחרונה

כתב תביעה לבית
לא
בנם
רושלים,
הכשרה
כי
$DN2$בירושלים $DN2$,בטענה
עבר
בטרם התחיל
לעבוד ,מהשהוביל בסופו
של דברלמותו הטראגי.
לפי כתב התביעה ,שעיה התקבל
המשפט המחוזי בי־
$TS1$בירושלים$TS1$,

לעבוד

$TS1$עבודות$TS1$
עבו־
המתמחה בביצוע

בחברה

שעיהז״ל.נפילה

מה 14

את
$DN2$עבודות $DN2$בגובה ,ובעת שהחל
דות
$TS1$עבודתו$TS1$
עבוד־
תו
$DN2$עבודתו$DN2$

בחברה,

היה

חסר

לעבודה
$DN2$במהלד $DN2$עבודתו לאקיבל
לד

הכשרהלחלוטין

$TS1$במהלד$TS1$
במה־
בגבהים .עוד נכתב כי

חיים

בחייה,

הדרכהלגבי כללי
$DN2$סובלים$DN2$
לים

ובטיחות וכך גם העובדים האח־
$TS1$האחרים$TS1$

עבודה
$DN2$האחרים$DN2$
רים שעברועימו.

תקין .אלמנתו סובלת
ממשבר רגשי ונפשי

עורך דינם
מסר:

מאי יציבות

מחרדות ומעצבנות ,והוריו
$TS1$סובלים$TS1$
סוב־

״המקרה

של

קשה.

המשפחה,

ילינק,
צבי

מאוד

ומדבר בעד

חמור

בחודש אוגוסט שעבר ,תוך כרי שמ־
$TS1$שמנופאי$TS1$
עצמו .אנו ממתיניםלמיצוי החקירה על
נופאי
שנמשכתלמעלה משנה
ידי הפרקליטות
$DN2$שמנופאי $DN2$העביר פיגוםעליו עמד שעיה,
נתקע כבל הבטיחות
בחלון .שעיה עשה ולדאבוננו הרב עוד לא הושלמה .אנח־
$TS1$אנחנו$TS1$
נו
$DN2$אנחנו$DN2$
ניסיונות לסמןלמנופאילהפסיקלהוריד
את

הכבל

שמחזיק

הצלחה .לפתע

את הפיגום,
השתחרר

אר ללא

הפיגום

ומשך

דורשים

ככל

האפשר

החוק יעמידו

שהחקירה

תגיעלמיצוי

ומצפים
את

שגורמי

מהר

אכיפת

לדין״.
האחראיים

אחריו את כבל הביטחון וכן את שעיה
מחברות הביטוח נמסר בתגובה" :עד
ארצה .כתו־
$TS1$כתוצאה$TS1$
מקומה 14
שהועף ונפל
היום לא הועברהלחברתנו פנייה כלשהי
לקבלת פיצוי ,וכתב התביעה טרם התק־
$TS1$התקבל$TS1$.
מהתאונה הוא נפגע בכל חלקי גופו
צאה
$DN2$כתוצאה$DN2$
$TS1$למקום $TS1$בל.
באורח אנושולצוות מר״א שהגיע למ־
$DN2$התקבל $DN2$.אנו נלמד את הטענות המופיעות בו,
לקבוע את מותו.
קום
ותגובתנו תועבר באמצעות כתב הגנה
$DN2$למקום $DN2$לא נותר אלא
לבית המשפט״.
עוד נטען בכתב התביעה ,כי בעק־
$TS1$בעקבות$TS1$
בות
$DN2$בעקבות $DN2$המוות הפתאומי של שעיה ,המש־
$TS1$המשפחה$TS1$
יעל שני
$DN2$המשפחה $DN2$כולה לא הצליחה לשוב למסלול
פחה

