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תביעה

קרובי נער שנמחץ תחת עץ תובעים את קק"ל
אלראי יום טוב מקדומים נהרג כאשר ענף עץ איקליפטוס נפל
עליו בזמן שישן באוהל בשמורת פארק הירדן .משפחתו הגישה
תביעה שבה היא תובעת פיצויים וטוענת כי האירוע יכול היה
להימנע בקלות
אביאל מגנזי
עדכון אחרון00:37 ,11.02.13 :

פעילויות גולשים

"האירוע הטרגי יכול היה להימנע בקלות רבה ,לו רק הנתבעים היו נוקטים את
הפעולות הפשוטות והמתחייבות מהם לשמירת ביטחונם של המטיילים
הפוקדים את השטחים שבחזקתם" .כך נטען בכתב התביעה שהגישה אתמול
)א'( נגד קק"ל משפחת יום טוב מהיישוב קדומים ,שבנם אלראי בן ה13.5-
נהרג במהלך קמפינג בפארק הירדן ב 2009-לאחר שגזע עץ איקליפטוס נפל
עליו .סכום הפיצוי הרצוי לא צוין בתביעה.
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על פי המתואר בכתב התביעה ,המשפחה התמקמה בפארק בשני אוהלים:
אחד להורים ואחר לילדים .בסביבות  3:00לפנות בוקר ניתק מעץ
האיקליפטוס גזע ונפל על האוהלים .ההורים התעוררו נוכח קולות הילדים
והוציאו אותם מהאוהל ,אך אלראי התמוטט ,לסתותיו ננעלו והוא הפסיק
לנשום .אביו ניסה לטפל בו ,אך ללא הצלחה .מטוס פינה את הנער לבית
החולים אולם הוא לא שרד .בעקבות האסון סגרה מנהלת פארק הירדן את
האתר וכל העצים נבדקו.
בכתב התביעה ,שהוגש לבית משפט המחוזי בירושלים באמצעות עורכי הדין
עמיקם חרל"פ ומיכאל אלנתן ממשרד עורכי הדין עמיקם חרל"פ ושות' ,נטען כי
האסון יכול היה להימנע אם רק היו ננקטים אמצעי הזהירות הנדרשים.
לטענתם ,היה על האחראים לגזום את העצים שבקרבת שטחי הקמפינג או
לתחום את השטח בגדר ,באופן שירחיק את המטיילים מהעצים ויאפשר לינה
בטוחה ,אך אפילו שלטים לא הוצבו במקום.
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עצי האיקליפטוס בפארק הירדן )צילום :אביהו שפירא(

המשפחה תובעת פיצויים בגין ההוצאות ,ההפסדים והנזק הכללי שנגרם" .לא
ניתן לתאר את הסבל הנורא שפקד את אלראי ומשפחתו ברגעיו האחרונים עד
לפטירתו" ,נטען בתביעה" .במותו השאיר אחריו אלרואי משפחה שלמה
שחייה נופצו לרסיסים ולא יתאחו עוד לעולם".
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לטענתם ,התיק המשטרתי מגלה "תמונה עגומה והתנהלות קלוקלת" ,שבגינה
יש לקבל את התביעה .הם טוענים לאחזקה וסדרי בטיחות לקויים והיעדר
קיום וביצוע נהלים בפארק ,אשר אמורים היו להבטיח את בטיחות המטיילים
ולמנוע את האסון .לטענתם ,חוסר תיאום בין האחרים על אחזקת השטח,
היעדר פיקוח ,היעדר שילוט ותחימת אזורים מסוכנים הביאו לאסון ומציינים כי
"הכתובת הייתה על הקיר".
משפחת יום טוב טוענת כי לא מדובר בפגיעה הקשה הראשונה בשטח קק"ל
בגין נפילת ענפי איקליפטוס .לדבריהם,
בזמן האסון התנהלה
תביעה דומה אך היא
לא שינתה את
התנהלות קק"ל ,מה
שהופך את הרשלנות
"לפושעת ממש" .לחיזוק
גרסתם הגישה
המשפחה דו"ח ,שנכתב
שנתיים לפני התאונה
על ידי מנהל אזור הגליל
מערבי כרמל בקק"ל ,ובו
מצוינת הנטייה של ענפי
האיקליפטוס ליפול.
לטענתם ,הדבר מעיד
על כך שהפארק מוגדר
כבעל רמת סיכון גבוהה
במיוחד בסוגיה זו ,נוכח
סיבות שונות .כך ממליץ
הדו"ח על גיזום
בטיחותי בפארק ,מה
שלא נעשה לטענת המשפחה והביא לתאונה.
תגובת קק"ל לא התקבלה עד לשעה זו.
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פתיחת כל התגובות

מהסוף להתחלה | מההתחלה לסוף | מומלצות גולשים |

עוררו עניין

 .15איזה אסון נוראי -תביעה מוצדקת ללא ספק!
שיר )(11.02.13
 .14בולשיט) .לת(
מיכאל )(10.02.13
 .13זה כי הממשלה מסרבת לגייס עוד עובדים שיעבדו בשטח
(11.02.13) .........
 .12לתומר השונא מאמינים
אחי  ,תל אביב )(11.02.13
 .11אם כבר שיתבעו את קב"ה ,לא את קק"ל .מי שולט באיתני הטבע? )לת(
גם ילדי ט"ו בשבט  ,שהתרשלו בנטיעה(11.02.13) .
 .10אין בסיס לתביעה
ברלה )(11.02.13
 9יהי זכרו ברוך ! אבל נו באמת !?
.
יוסי ) , 11.02.13נשלח מהאנדרואיד(
 8זה באמת אשמת קקל  ,עם הם לא דואגים
.
רועי )(11.02.13
 7מוזר
.
אני  ,פה )(11.02.13
 6יש לתבוע את כוח הכבידה !
.
ניוטון )(11.02.13
 5צודקים מאה אחוז .שילמדו לקח ויטפלו בשמורות הטבע.
.
א ) , 11.02.13נשלח מהאנדרואיד(
 4משפחת יום טוב -שלא תדעו עוד צער! )לת(
.
)(11.02.13
 3אולהים ישמור )לת(
.
אחמד )(11.02.13
 2מי יתן ותדעו רק שמחה לעולמים! )לת(
.
יהודי  ,מרכז ) , 11.02.13נשלח מהסלולרי(
 1הטבע כמנהגו נוהג...
.
כי האדם עץ השדה  ,בין שמיים וארץ )(11.02.13
סייג לחוכמה שתיקה...
דוד אלקטנשוילי )(11.02.13
צודק
אישה )(11.02.13
כל התגובות לכתבה קרובי נער שנמחץ תחת עץ תובעים את קק"ל

פרויקטים חדשים בכל הארץ מהחברות המובילות

דירות חדשות ב
החל מ ₪ 899,000

וילה במושב סלעית

 SOLOבמבצע מדהים

החל מ₪ 949,000 -

קוטג' במושב מצליח

דירת  3חד' מול הים
במחיר שלא יחזור
בפרויקט ייחודי על הטיילת

הזדמנות חד פעמית
להגשים חלום במרכז ,בית
פרטי מ ₪ 1,499,000-

 ₪ 180,000הנחה על
דירות  5חד' ענקיות
במיקום הטוב בקריית אונו

דירת  4חדרים בפרדס
חנה עם חניה פרטית
לאיכלוס ביוני !2013

רבע שעה ממרכז ת"א
בתכנון מושלם ועיצוב
מתקדם בשיא האיכות

עוד בפרויקט

עוד בפרויקט

עוד בפרויקט

עוד בפרויקט

עוד בפרויקט

אודות ועזרה
כתבו אלינו
עזרה
מדיניות פרטיות
תנאי שימוש
מפת האתר
ארכיון

11/02/2013

ערוצי תוכן
אודות האתר
RSS
הפוך לדף הבית
 ynetבסלולר
ניוזלטרים
פרסמו אצלנו

חדשות
כלכלה
ספורט
תרבות
בריאות
מחשבים

כלים ושירותים
יהדות
דעות
צרכנות
תיירות
אוכל
רכב

יחסים
קהילות
אסטרולוגיה
מעורבות
ירוק
לאשה

כלכליסט
בלייזר
Go
מנטה
משחקים
mynet

קניות
מניות
דרושים
מחירון רכב
דירות להשכרה

דירות למכירה
לוח רכב
יד שניה
בעלי מקצוע
משחקים Games

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4343347,00.html

 ynetקרובי נער שנמחץ תחת עץ תובעים את קק"ל  -חדשות

עמוד  4מתוך 4

לאתר הסלולרי
Israel News

אנציקלופדיה
באבלס

נופש
Xnet

בעלי חיים
קטלוג אופנה

דילים
כולסטרול

מפות
מוסכים

קופונים
רכב חדש

עבריתevrit.
דירות חדשות

© כל הזכויות שמורות לידיעות אינטרנט

11/02/2013

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4343347,00.html

