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רוכב אופנוע שהפך לצמח בעקבות תאונה חזר לחיים באופן
מפתיע .משפחתו נאבקה במשך שמונה שנים בחברת הביטוח
כדי לקבל את המגיע לה
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זה סיפור על נס ,נחישות והרבה מזל :רוכב אופנוע שנפצע באורח אנוש בתאונת
דרכים ,הפך לצמח במשך חמש שנים והתעורר לפתע יקבל פיצוי של  11מיליון
שקל.
התאונה הקשה התרחשה לפני כעשר שנים כש-ג' היה בן  .25הוא רכב על אופנוע
במרכז הארץ ,נפגע מאוטובוס ועף לשולי הכביש .הוא פונה לבית חולים בלינסון
כשהוא מורדם ומונשם שם נותח בראשו .הוא אושפז בבית החולים במשך כמה
שבועות ולאחר מכן הועבר לשיקום בבית "לוינשטיין" .הוא נותר צמח כשהוריו ובני
משפחתו כל הזמן מנסים לתקשר עמו בתקווה שיתעורר.
לאחר חמש שנים במוסד סיעודי בהרצליה ,ג' התעורר באופן לא צפוי .הכרתו חזרה
אלו והוא החל לתקשר עם הוריו ובני משפחתו .הוא נותק ממכשיר ההנשמה אבל
נותר משותק ביד אחת ובשתי הרגליים .הוא תלוי בהוריו לחלוטין שמטפלים בו
במסירות רבה.

"הרופאים היו בהלם כשהוא התעורר" ,סיפר מקורב למשפחה" ,זה היה בניגוד לכל
התחזיות של הרופאים שלא האמינו שזה יקרה .זה נס גדול".
הוריו הגישו בשמו תביעה נגד חברת הביטוח .לכתב התביעה צורפה חוות דעת של
רופא מומחה בתחום השיקום לפיו כי הוא חייב בטיפול והשגחה בכל שעות היממה
ותוחלת חייו קצרה בשמונה שנים לעומת אדם רגיל.
בני משפחתו ניהלו מאבק משפטי במשך כשמונה שנים כשהם מתפללים ומקווים
שבנם יתעורר מהתרדמת .במידה ו-ג' היה נשאר צמח ,הוא והוריו היו מקבלים פיצוי
נמוך של  1.5מיליון שקל.
חברת הביטוח טענה כי בגלל ש-ג' טופל על ידי הביטוח הלאומי וקופת החולים
הפיצויים להם הוא זכאי נמוכים בהרבה ממש שתבע וכי העובדה ששהה חמש
שנים במוסד סיעודי לא מקנה פיצוי להוריו שעזרו לו ,שכן עזרתם הייתה מיותרת.
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השופט יחזקאל קינר שדן בתביעה פסק כי הוריו של ג' שסעדו אותו וטיפלו בו
לאורך כל שנים יקבלו פיצוי חודשי של  4,000שקל וכן הפסדי השתכרות בגלל
שנאלצו לעזוב את עבודתם .השופט פסק להם פיצוי של  3.44מיליון שקל בסעיף
זה.
בית המשפט פסק ל-ג' פיצוי של  11מיליון שקל.
עו"ד אריאל פרויליך ממשרד 'פרויליך פרחי' שייצג את הוריו של ג' בתביעה מסר
בתגובה ,כי מדובר במקרה נדיר שרק בזכות הטיפול היומיומי והמסור של הוריו ג'
שהם אנשים קשיי יום ששהו כל יום במשך חמש שנים ליד מיטתו וטיפלו בו בכל
דרך אפשרית הוא חזר להכרה וכי בזכות עקשנות ההורים ואהבתם הרבה לבנם
הוא התעורר לחיים בניגוד לכל התחזיות הרפואיות.
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