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קשישה שרגליה נקטעו בתאונת מעלית
תפוצה
בית משפט השלום בתל אביב אישר את הסדר הפרשה בין בית הדיור
המוגן בו אירעה התאונה לבין הקשישה ,והיא תקבל פיצוי ע"ס מיליון
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קשישה בת  ,92שנפצעה לפני כשלוש שנים בתאונת מעלית מחרידה בה נקטעו שתי
רגליה ,תפוצה במיליון שקלים לאחר שבית משפט השלום בתל אביב אישר את הסדר
הפשרה בינה לבין בית הדיור המוגן בירושלים בו התגוררה.
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המקרה אירע בשנת 2009
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הקרקע על מנת לעלות
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סיפרה כי הרגישה כיצד
רגליה נמשכות" ,כאילו
עוברות דרך מטחנה",
לדבריה.

יונתן הללי9:59 4/4/2012,

נזקי פייסבוק :יותר בני נוער פונים לעזרה
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כחלון מחלק מזון ע"י ארגון שחושף נזקקים
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ספר האזרחות מסית נגד העלייה מרוסיה

מדוברים

במשך  20דקות שכבה
האישה בתא המעלית הקטן
וחיכתה לכוחות ההצלה
שיגיעו .אך גם כשהחובשים
הגיעו לבנין הם לא הצליחו
להגיע אליה ,עד להגעת אנשי
הכיבוי.

"היא הפכה לשבר כלי" ,עו"ד חרל"פ -

10.73%
עדיין לא ניצחון
אמיתי

"ניסינו לפתוח את דלתות המעלית לבד ,אבל לא יכולנו" ,סיפר אז אחד החובשים שהוזעק
לזירה .אך גם כוחות הכיבוי נתקלו בבעיות ונאלצו להשתמש במכשור מיוחד על מנת
לחלץ את הקשישה" .היא לא יכלה לדבר מרוב כאב" ,תיארו החובשים שפינו אותה במצב
קשה לטיפול הנמרץ של בית החולים הדסה עין כרם.

הכי נקרא

6.23%
אל תחפשו לקח
לאומי מהזכייה של
קותי

הכי מטוקבק

6.13%
ספר האזרחות
מסית נגד העלייה
מרוסיה

"לפני התאונה התובעת היתה עצמאית ותפקדה בכוחות עצמה" ,כתבו עורכי הדין עמיקם
חרל"פ ומיכאל אל-נתן בכתב התביעה שהגישה הקשישה" ,אך בעקבות התאונה ,היא
הפכה
לשבר כלי והיא סובלת מכאבי
פנטום וממצב נפשי ירוד".
לפי התביעה ,מאז התאונה
הקשישה איבדה כל יכולת
לתפקוד עצמאי ,גם של כמה
מהפעולות הבסיסיות ביותר.
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