
 שהוזמנה מכונית־המערבל נהג אשתו), (עם 33ה־ בן סופר חייםהמציל
באתר־ המיקלט ליציקת בטון להביא גבסו האחים הקבלנים עלי־די

 נקברה שהפעוטה אחרי הדלת את פרץ טופר התינוקת. ישנה שבו לבית הסמוך הבנייה
התרגשות. מרוב התעלף הביתה, בדרך כך, אחר שם. אותה וגילה הבטון, תחת

 כבר חזרה החודשים ארבעת בת רומא
 בחולון. הוז דוב בשדרות הוריה, לבית
הרופ בה מבצעים שבועות שלושה מדי
ההת את לבדוק כדי צילום־גולגולת, אים

 ברור לא עדיין הניתוח. שלאחר פתחויות
גורלה. יהיה מה

 ה־ בזמן הוצא הגולגולת מעצם חלק
יצ שלא בטוחים אינם והרופאים הניתוח,

 פלטינה חתיכת לגולגולת להכניס טרכו
שהוצאה. העצם תחת

רופ לה. שנגרמו הנזקים מהם לדעת קשה
 של הוריה שמספרים כפי טוענים, אים

 לדעת יהיה קשה 17 גיל שעד רומא,
זו. מתאונה ניזקה כיצד
 מה על האחריות את להטיל יש מי על

?13 תרצ״ו ברח׳ שאירע
 רשלנות על לדין להעמיד יש מי את
 האסון? גרימת ועל פושעת

ש הם מבת־ים גבסו הקבלנים האחים

ב מבלוקים ישן קיר על לסמוך אין פן
בעובי לקיר-בטון כתמיכה ס״ם 7 של עובי

• ״מ.״0 40

 התרשלות
הקבלן מצד

 יעקב הקבלנים, האחים משני חד
£ לב עבודה .״קיבלתי :הצהיר גבסו, \
 ברטולד בשם מרפא־שיניים של וילה נות

הצ הקיר טיב את בדקתי לא אקשטיין.
 שאולי ניראה לי הקיים. הבניין של מוד

עב התפוצץ. הסמוך הקיר הבטון, מלחץ
 טכנאי או מהנדס שום התוכנית. לפי דתי
 מבלוקים הוא הקיר כי אותי הזהיר לא

חי קיר להקים ושנחוץ ס״מ, 10 בעובי
מבלוקים. הבניין, של צוני

 מישרד־ מהנדס־בניין, כל, חנן
אד אלי ״פנה תל־אכיב: העבודה,

קונ תיכנון, עבודת והזמין ציבורי ריכל
ש כך תוכנן המיבנה לווילה. סטרוקציה

ב הקיים, המיבנה עם ממגע מנותק יהיה
 חובה. חלה הקבלן על ס״מ. 2 של מרחק
 חייב הוא יציקה כל שלפני לי וידוע

 יצק זה במיקרה שיבדוק. למהנדס לקרוא
 רשות שום ללא עצמו, דעת על הקבלן

 עשה לא הקבלן המהנדס. של ובדיקה
 אילו שדרוש. כפי מתאימה תבנית־עץ

 המיקרה קורה היה לא לי, קורא הקבלן היה
 יציקה לו מאשר הייתי שלא מאחר הזה,
 את שנוגד דבר ופיגומים, תבנית ללא

הת כאן הייתה לדעתי, היציקה. עקרון
הקבלן.״ מצד רשלות

 אקש־ כרטודד מרפא־חשיניים
 בשכונת־ העובד מחולון, מיין

קו שתי לבנות ״החלטתי ז התיקווה
הגש־ חודשים מיספר ולפני למגורים, מות

*י7רן '*11111 ל התינוקת של אמה צוברי, דליה ן141ו
# 111ע 1 1 1 ■ י השנייה, צוברי ודליה (מימין) רומא י

נקברה -בחולון13 תרצ״ו ברח׳ שבביתה, הילדה של דודתה

 שנחסמה הדלת חלון את שברה הדודה המלט. תחת התינוקת
 שיכבת תחת נעלמו והמיטה שהילדה ■וגילתה הבטון, על־ידי
המצילים. את והביאה עזרה, להזעיק יצאה אז הכבדה. החומר

 ניצלה שבו ,14.11.76 יום, באותו
 שפרצה לשיכבת־המלט מתחת רומא

 אחד גבסו, יעקב הקבלן נעצר למיטתה,
 המישטרה מבת־ים. גבסון חברת מבעלי
 לשפיכת רשלנות, עקב שגרם, בו חשדה
הפעוטה. של למיטתה הבטון

 רשלנות
פושעת

 ב- קבלו שוברי, יוחנן התינוקת, בי
 מעורך- ביקש מזוקקים, למים מיפעל <£
 מישפטית תביעה להכין מקרין דרור הדין
 שגרמו כך על שלו, והחברה הקבלן נגד

עדיין אך התינוקת. של הטראגית לפציעתה

 מילאו שלא בכך לאסון, כנראה, גרמו,
 שמסתבר כפי -הדרושים, התנאים אחר

עדו בפרשה. המעודכנים של מעדויותיהם
 מישטרת חוקרי על־ידי נרשמו אלה יות

הלשון: בזו חולון,

עיר מהנדס לוקסנכורג, אברהם
 הבית תוך אל פרץ ״הבטון חולון: יית

ליצי ערוך היה לא שנוצק הקיר הסמוך.
 להבטחת הדרושים לכללים בהתאם קה

 היצוק. הבטון לחץ בפני התבניות עמידות
 כשני של במפלס נמצא הסמוך הבית

 הנבנה. הבניין מאשר יותר נמוך מטרים
 הישן, לבניין צמוד החדש הבניין מיקלט

 הקיר של תמיכה סימני כל נמצאו ולא
ל תמיכה להיות היתה צריכה המשותף.

ואו פנים בשום המשותף. הקיר תבניות

ההנ מחלקת חולון, לעיריית תוכנית תי
 ביקרו רישיון. לי נתנו חודש לפני דסה•

 את לי נתנו אז ורק המקום, את ובדקו
 מ- באל בשם מהנדס לבנות. הרישיון

 את ואישר העבודה, את בדק רמת־אביב
ה את עשה זאבי האדריכל הכמויות.
תוכנית.
 שנאמר ״כפי :באל חנן המהנדס הוסיף

 יצק הקבלן לוקסנברג, מר על-ידי לי
 ש- מאחר עליו, שנאסר דבר כמשאבה,

התבניות.״ על לוחצת משאבה יציקת
 על־ לחקירה נעצר גבסו יעקוב הקבלן

,נאל שעבר בשבוע אולם המישטרה. ידי
 נוספת. פעם לעצרו חולון מישטרת צה

 שהשליך על המישטרה אותו עצרה הפעם
 הזה העולם צלם של ראשו על גדולה אבן

לא האבן ברחוב. אותו צילם שזה שעה
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 מהנדס־ על־ידי ברשלנות שהואשמו האחים
 על־ידי צולם כאשר זעם הקבלן העיר.

אבן. עליו השליך ובתגובה העיתון, צלם

 הקבלן, רדף יותר מאוחר במטרתה. פגעה
 התלוו במכונית פועלים, שלושה עם יחד
 וניסה הזה העולם וצלם כתב אחרי שלו

 את להשמיד כדי ממכוניתם, להוציאם
 פגעו ועוזריו הקבלן צילמוהו. שבו הסרט

ה על לעלות שנאלץ הכתב, במכונית
 שחסמו התוקפים מן להתחמק כדי מדרכה

דרכו. את
 נגד חדש פלילי תיק פתחה המישטרה

גבסו. הקבלן
!■ זוהר ־מרסל

 ברחוב 13 מס. הבית
ואתר־ ,בחולון תרצ״ו

 על מורה החץ הבטון. נשפך שבו הבנייה
 החדר. תוך אל הבטון פרץ שדרכו הקיר

״


