
תושב אשקלון הוכר כנכה עם 60 אחוזי נכות l בכתב התביעה שהוגש על-ידי עו"ד ישראל 
אסל מבקש התובע פיצויים בגין אובדן כושר עבודה והוצאות רפואיות

מאת: קרן-אור אזולאי, כתבת ׳סקופ׳
אלף   410 של  סכום  תובע  אשקלון  תושב 
בגין  מליבו',   - 'אורתם  מקבוצת  פיצויים  שקלים 

תאונת עבודה.
ניקיון  כפועל  עבד   )50( אברמוב  ויאצ'סלב 
כאשר  מלאכי,  בקריית  בנייה  באתר  קבלן  דרך 
מליבו'.   - 'אורתם  חברת  על-ידי  בוצעו  העבודות 
ניקיון  עבודת  אברמוב  ביצע  וחצי  כשנה  לפני 
בסמוך לאחד הקירות באתר העבודה. בעת ביצוע 
המופעלת  מנועית  הרמה  במת  הניקיון,  עבודות 
ע"י עובד של 'מליבו' התנגשה בקיר מצידו השני 
והפילה את אברמוב וחברו. כתוצאה מהפגיעה קרס 
קיר בלוקים בגובה של למעלה מארבע מטר ופגע 
באברמוב כמעט בכל חלקי גופו למעט ראשו. מאז 
ידו  נכות,  אחוזי   60 עם  כנכה  הוכר  הוא  האירוע 
הפסיקה לתפקד, הוא אינו עובד ונתמך על ידי בנו 

גרגורי בן ה-27.
אמור  היה  לא  ההרמה  במת  על  שהיה  "האיש 
התנגש  פשוט  הוא  שלי,  אבא  של  לאזור  להגיע 
בקיר ואף אחד לא יודע מדוע. כתוצאה מההתנגשות 
הקיר נפל על אבא בלי שיספיק בכלל להבין מה 

קרה לו", ציין גרגורי.
כעת, שנה וחצי לאחר המקרה, תובע אברמוב 
פיצויים מחברת הבנייה אותה הוא רואה כאחראית 
ישירה לפגיעתו. לאחרונה, הגיש אברמוב באמצעות 
עורך דינו ישראל אסל, כתב תביעה לבית משפט 
השלום בת"א. מלבד קבוצת 'מליבו', תובע אברמוב 
האחזקה  חברת  את  לביטוח',  חברה  'כלל  את  גם 
דרכה הועסק, וכן את 'אמיר במות הרמה', החברה 

האחראית על הפגיעה הישירה בו.
אברמוב מבקש פיצויים בסך 410 אלף שקלים 
רפואיות  הוצאות  עבודה,  כושר  אובדן  בגין 

וכדומה.
בשפה  בקיא  אינו  אברמוב  כי  לציין  "חשוב 
העברית וכי למעט עבודת כפיים אינו מסוגל לבצע 
חזרתו  על  מאוד  שיקשה  דבר  אחרת,  עבודה  כל 

למעגל העבודה", צוין בכתב התביעה.
עוד נכתב כי קיימים ליקויי בטיחות חמורים 
באתר בו נפצע אברמוב, לא נוהלו יומני עבודה, 
הכישורים  את  היו  לא  ההרמה  במות  למפעילי 
גם  הנפגעים,  במה,  הפעלת  לצורך  הנדרשים 
תקנות  הוראות  את  הפרו  חברו,  וגם  אברמוב 
הבטיחות בכך שעבדו במקום ללא ציוד מגן אישי, 
ולא ננקטו אמצעי בטיחות סבירים שיכלו למנוע 
התביעה  מפנה  כן  כמו  התאונה.  התרחשות  את 
אצבע מאשימה כלפי המעביד שהתרשל בכך ששלח 

את העובדים לעבודה באתר ללא אמצעי בטיחות.

ניצל מהתמוטטות קיר 
הקיר שקרס.ותובע מאות אלפים
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