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 אצלנו

הורוסקופ וידאו בלוגים מקומי ירוק להיות הורים דעות רכילות סגנון תרבות ספורט עסקים חדשות ראשי
 

 הצג את כל הערוציםוידאוטלטלה במזרח התיכוןהישרדות בכביש היומיהראיוןבריאותחדשות מוזרותמדעבעולםבארץצבא וביטחוןמדיני/פוליטימבזקים

מבזקים

 שרגליה נקטעו בתאונת מעלית קשישה
 תפוצה

 משפט השלום בתל אביב אישר את הסדר הפרשה בין בית הדיור בית
ס מיליון "והיא תקבל פיצוי ע,  הקשישההמוגן בו אירעה התאונה לבין

 שקל

 מעלית מחרידה בה נקטעו שתי שנפצעה לפני כשלוש שנים בתאונת, 92קשישה בת 
 אביב אישר את הסדר תפוצה במיליון שקלים לאחר שבית משפט השלום בתל, רגליה

  .הפשרה בינה לבין בית הדיור המוגן בירושלים בו התגוררה
 

 2009המקרה אירע בשנת 
כאשר הקשישה נכנסה 

 הבניין בקומת למעלית
הקרקע על מנת לעלות 

משלב זה היא לא . לדירתה
אך בהמשך , זכרה דבר

 כי הרגישה כיצד סיפרה
כאילו ", רגליה נמשכות

, "עוברות דרך מטחנה
 . לדבריה

 
דקות שכבה  20במשך 

האישה בתא המעלית הקטן 
וחיכתה לכוחות ההצלה 

 אך גם כשהחובשים. שיגיעו
הגיעו לבנין הם לא הצליחו 

עד להגעת אנשי , להגיע אליה
 . הכיבוי

 
סיפר אז אחד החובשים שהוזעק , "אבל לא יכולנו,  את דלתות המעלית לבדניסינו לפתוח"

 כוחות הכיבוי נתקלו בבעיות ונאלצו להשתמש במכשור מיוחד על מנת אך גם. לזירה
תיארו החובשים שפינו אותה במצב , " לא יכלה לדבר מרוב כאבהיא. "לחלץ את הקשישה

 .  החולים הדסה עין כרםקשה לטיפול הנמרץ של בית

כתבו עורכי הדין עמיקם , " ותפקדה בכוחות עצמהלפני התאונה התובעת היתה עצמאית"
היא , אך בעקבות התאונה",  שהגישה הקשישהנתן בכתב התביעה-פ ומיכאל אל"חרל

 הפכה 
לשבר כלי והיא סובלת מכאבי 

".  ירודפנטום וממצב נפשי
מאז התאונה , לפי התביעה

הקשישה איבדה כל יכולת 
 גם של כמה, לתפקוד עצמאי

 . מהפעולות הבסיסיות ביותר

  - להמשיך לדבר על זה בפורום אקטואליה בואו

 

11:49 4/4/2012 | נתיב נחמני

0 מעלית, השלוםבית משפט :תגיות Like 0

  -  פ"ד חרל"עו, "היא הפכה לשבר כלי"

0 Like Be the first of your friends to like this.

שתף לחברשלח לעורךכתובהגיבוהוסף תגובה

''בארץ''עוד ב

  הפורציםהשיטה הייחודית של: מפתח גנבים
  9:59 4/4/2012,יונתן הללי

  לעזרהיותר בני נוער פונים: נזקי פייסבוק
  7:59 4/4/2012,יובל גורן 

  נזקקיםי ארגון שחושף"כחלון מחלק מזון ע
  9:59 4/4/2012,יובל גורן 

  מרוסיהספר האזרחות מסית נגד העלייה

מדוברים

10.73%
 עדיין לא ניצחון

אמיתי

6.23%
אל תחפשו לקח 
 של לאומי מהזכייה

קותי

6.13%
ספר האזרחות 

 מסית נגד העלייה
מרוסיה

מבצעי החודש -צרכנות

מעריב מהסלולר  nrg -גלוש ב בארץ»   בארץחדשות»  חדשות » ראשי

  מטוקבקהכי הכי נקרא

 allsearchבאתר 

 לעמוד הביתהפוך
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בית הדין האיזורי
הקפיא את פיטוריהם של

עובדי עיריית שדרות

15:39

המשטרה תגיש כתב
אישום נגד ברק הירשזון 
ותבקש להאריך מעצרו

15:30

: תנועת רגבים
לפנות מבנים פלסטינים

בדומה לפינוי בית המכפלה

15:25

: השרה לבנת
להקים ועדה לענייני 

ההתיישבות היהודית ביו

15:09

פינוי הבית: בן גביר
בחברון מעודד פעולות 

"מחיר

14:29

הפיגוע בסומליה
ראש המשלחת האולימפית

בין ההרוגים

14:19

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

 ? לכתבהיש לכם מסר מסחרי הקשור
 

 דיונים 6-תגובות ב 6: עד כה

 

 לקריאת כל התגובות ברצף

פרטים |   תגובה ממומנתהוספת

תגובות

 הוספת תגובה

שם

 כותרת /נושא 

 תוכן

לתנאי האתר ה/בשליחת תגובה אני מסכים

 ! לקטוע את רגליהם של האחראיםיש.6
 13:41 04/04/12, !הכל כאן מאולתר

 ? זה מיליון שקל לעומת חיים וזוג רגלייםמה.5
 13:11 04/04/12, מסתכלת מהצד

  הארץכדור.4
 12:55 04/04/12, מוטי קליפורניה

 בושה למדינה ולמשרד העבודה - המעליות בודקי.3
 12:20 04/04/12, יובל

  ואיום מחריד ו מזעזע ושלא נדע מצרות הבריאות זה הדבר הראשוןנורא.2
 12:14 04/04/12, פקק תנועה 

 )ת''ל( ? עם אחריותה של חברת המעליות והמהנדס שאמור לבדוק את המעליתומה.1
 11:55 04/04/12, אזרחית

 

 

 
 חינם יעוץ

 במטבחים

 
 ארונות מבצע

 הזזה

 
 חינם יעוץ

בלימוד 
 אנגלית

 
 חינם יעוץ

 באלמיניום

 
מבצע  - ספא
 ח"ש 149רק 

 
 חינם ייעוץ

 בדלתות

 
 חדר מבצע

שינה קומפלט 

 
 חינם ייעוץ

 בשערים

פרסומת

פייסבוק

ShlomiהמצMaayanEladסוזי

ShaiIlanaEliSamiישראל

Nrg בפייסבוק  חדשות

. חדשות Nrgאנשים אוהבים את   4,613

אהבתי

דעות וטורים

דרור ימיני-בן
החלטת בית הדין 

 עדיין בהאג היא
לא ניצחון אמיתי

שי גולדן
אל תחפשו איזה 

 "לקח לאומי"
בזכייה של קותי

מזל מועלם
איומי ליברמן הם 

 יריית הפתיחה
בקמפיין הבחירות

שלח שאילתה:בחר מרשימת הכותבים הקבועים  

nrgטורס

שתף לחברשלח לעורךכתובהגיבוהוסף תגובה

 וילנאי עברה אירוע לב אורלי  בגידת השמאל
 ומאושפזת בטיפול נמרץ 

  של אייל גולן האלבום הגנוז

עושה כסף בבורסה 27בת 
יש לנו פתרון ?  בבורסה וחושש להפסידרוצה לסחור

 קרא עוד.בשבילך
www.Make-Money-With-Stocks.info 

Effeti& מטבחי זיו 
רק במטבחי .  שאנשים ממליציםמטבחים איכותיים

 !צרו קשר עוד היום -זיו 
Zivltd.com 

?חופשה בזנזיבר
 לחופשה כנסו לגלות את בחרתם ביעד הטוב ביותר

 חופשת חלומותיכם
www.menelik.co.il 

ביטוח רכב -השוואת מחירים 
 הכי זולות עבור ביטוח רכב תוך הצעות 4קבלו 
 !דקות

www.neto-bituah.co.il 

2012טיול מאורגן יוון 
 ,חצי פנסיון, מדריך מומחה, 5*,4*מלונות , לילות 7

1/6, 21/5, 7/5יציאות 
5656333-Wtc.Co.iL/03

ד יניב בקאל"עו
פגישת ייעוץ  03-6192200מומחה לתאונות ונזקי גוף 

וללא התחייבות חינם
www.bakal.co.il

Coach, ר ענת רוזן ליב"ד
מובילה  מאמנת אישית ועסקית) PhD(פסיכולוגית 

!השגת מטרות והצלחה, לשינוי
rosenliv.com-www.anat

 בארץ ל"בחו רגע אחרון
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 תל אביב  2קרליבך , כל הזכויות שמורות לקבוצת מעריב© 

 למעלהחזרה

 
 ראשי
 דעות
 יהדות

 בריאות
 ירוק

 בלוגים
 הורוסקופ

 חדשות
 מבזקים
 מדיני/פוליטי

 צבא וביטחון
 בארץ
 בעולם
 מדע

 בריאות
  היומיהראיון

 הישרדות בכביש

 כלכלה
 בארץ

 שוק ההון
 צרכנות

 טכנולוגיה
 מחשבונים

 ספורט
 ליגת העל

 כדורגל עולמי
 כדורסל

 טניס
 עוד ספורט
 לוח תוצאות
 סטטיסטיקות

 תרבות
 טלוויזיה
 מוזיקה
 קולנוע
 ספרות

 אמנות ובמה
 ארכיטקטורה ועיצוב

 סגנון
 אופנה
 אוכל

 תיירות
 'ניו אייג

  הוריםלהיות
 חודשים 9

  חלבטיפת
 ילדודס
 אבאמא

  איכותזמן

 רכילות
 לוקאלי

 אינטרנשיונל

 מקומי
 ירושלים

 מרכז
 שרון

 שפלה
 צפון
 דרום

 

RSS מעריב nrg-פרסמו ב  במעריבדרושים מנוי לעיתון מעריב  שימושתנאי עזרה  לנוכתבו

מדריך עסקים עיצוב פנים ספא מטבחים רהיטים רכב לימודי אנגלית ריצוף ואמבט

08/04/12

$371

לילות-3 16/04/12

$654

לילות-7 16/04/12

€558

בלוגים

  

לבני ,  עקף את מפלגת העבודה משמאלאולמרט
 המחירנדבקה בתסמונת אולמרט ושילמה את

 ימינידרור-בן

  

דווקא השר בני בגין ממליץ ?  מאמיניםהייתם
לאפשר לפורעי החוק הבדואים להמשיך לבנות 

 בלתי חוקיבאופן
 ליבסקינדקלמן

 

גם אם שאול מופז רוצה ,  לא תמוגרמיגרון
 בן מנחם

  

? ספרדים או אשכנזים - מי באמת מקופח יותר אז
 רלוונטיולמה לעזאזל זה עדיין

 לאורטל

 

פורומים

 מחקר מטעה של מחקר של רשות הלאומית עוד
 לבטיחות

 15:19 04/04/12,   אקטואליהפורום

  חויב לשלם מזונות על ילדה שלא שלובעל
 23:53 02/04/12,   אקטואליהפורום

 רואים מי שולט במדינה מתנחלים וחרד: הורביץיריב
 14:43 03/04/12,   אקטואליהפורום

שלח שאילתה:בחר פורום   

 

Warning: http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/353/384.html is unreachable.

Facebook social plugin

Add a comment...

Post to Facebook
 

ד לזכויות יוצרים"עו
ד לוינטל מתמחה בזכויות יוצרים פנה לייעוץ בכל "עו

של הפרה או הגנה מקרה
Amutot.info/Copyright_law

=לחץ כאן  -הוצאה לפועל = 
חייבים בהוצאה  משרד עורכי דין ניומן מתמחה בייצוג

!צור קשר מיד  -לפועל 
639-46-46-Lapoal.com/052-Hozaa

ממתין לועדה רפואית
טיפול חלקי ! קבל ייצוג משפטי מעורכי דין מומחים דע

לפגוע בזכותך עלול
law.co.il-www.samara
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