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מלאכות1/ הטבעיים הצמחים הוחלפו האירוע לאחר

 בלנבי־ החזיי־ק
החעד את תבע1

 ההשקייה, ממערכת שלולית על בלובי שהחליק נתניה תושב
שלו הבית ועד את תובע נכות, אחוזי 28 לו ונקבעו נחבל

 עו״דענת
קאופמן (כהן)

k * תביעה הגיש ,65 בן נתניה, תושב 
 על מעירה עקב הבית, וער נגר

 לבניין הכניסה בתחום שלולית
מתגורר. הוא שבו

 הפיצוי וסכום גוף נזקי שעניינה התביעה,
 שקל, מיליון 2.5 בסך לתקרה מוגבל בגינה
הש משפט לבית שבועיים לפני הוגשה

 (כהן) ענת עו״ד באמצעות סבא בכפר לום
קאופמן.

 שנים, כשלוש לפני התביעה, כתב פי על
 הדייר יצא כאשר ,2014 יוני חודש במהלך

 הוא הכניסה, לובי לכיוון הבניין ממעלית י׳
 מים שלולית עקב בראשו, ונחבל החליק

ומקו מהמעלית, ליציאה בסמוך שהייתה
 בלובי. היו אשר עציצים השקיית במי רה
 ובשל התאונה, אירוע לאחר כי מציין י׳

 הוחלפו ההשקיה, מי כביכול שיצרו המפגע
מלאכותיים. בעציצים הטבעיים העציצים

 שכניו הגיעו י', של נפילתו לאחר מיד
 ביקש הוא אך אמבולנס, לו להזמין וביקשו

 התביעה בכתב לדירתו. בכניסה סיוע רק
וש נפיחות ראש, מכאבי סבל י׳ כי מתואר,

יח שאלה סבר שהוא אלא בראשו, דם טפי
 לבדיקה פנה הוא הכאבים, משהחמירו לפו.
 נפילתו מאז כי והתלונן משפחה רופא אצל
 משקל, שיווי וחוסר מסחרחורות סובל הוא

"לניאדו". החולים לבית והופנה
 למחלקת י׳ הופנה בדיקות, סדרת בתום

 השומר", "תל החולים בבית נוירוכירורגיה
 הוא הניתוח לאחר גם לדבריו, נותח. שם

שו נוירולוגיות מתופעות לסבול המשיך
והמטומות, ברגלו נימול ראש, כאבי נות,

שה רבים אשפוזים כך בשל לעבור ונאלץ
כמלגזן. מעבודתו אותו שביתו

 בדיקה מסמכי י׳ צירף התביעה לכתב
 ולפיהם תעסוקתית, רופאה אצל שעבר
 ביום, שעות מארבע יותר לא לעבוד עליו
מעבו הימנעות כמו שונות, מגבלות תוך
 היא בגובה. עבודה או חמות מכונות ליד דה
 לקבלת עד מנהיגה יימנע כי המליצה אף

 בדרכים, לבטיחות מהמכון מיוחד אישור
 מהן והנפשיות הנוירולוגיות התופעות עקב
סבל.
 פרופ׳ של רפואית דעת חוות י׳ צירף עוד

הקו שעברה, מהשנה לנוירולוגיה, מומחה
 בשיעור צמיתה נוירולוגית נכות לו בעת

אחוז. 28
 כושר באי י׳ נותר התאונה, "בעקבות

 זו, תקופה לאחר חודשים. כתשעה למשך
הת הרופאה להמלצת בהתאם לעבודה חזר

 קלות עבודות מבצע הוא וכיום עסוקתית,
 הסובבים ושל בסיכונו כרוכות שאינן בלבד,
 התאונה, "מאז התביעה. בכתב נטען אותו",
מעצ סובל הוא ביותר, ירוד הנפשי מצבו
 לתאונה, קודם נפשי... שקט אי יתר, בנות
 אשר מאוד, טוב בריאותו שמצב גבר י׳ היה

 לח־ ומלא עצמאי באופן עצמו את שירת
 בעצמו לבצע מתקשה הוא לוטין...(כיום)

 לעזרה ונזקק פשוטות יומיומיות פעולות
 ושקע צלקת לו נותרו בנוסף, תמידית...

 מהניתוחים כתוצאה בראשו, משמעותיים
 והוא רבה, לבושה לו שגורם מה שבוצעו,

קבע". דרך כובעים לחבוש נאלץ
■ תגובה. נמסרה לא הבית מוועד


