בריאות

ניצן ינקנ

נפילה כואבת
טיפוליב״חוות הפושים״ נמושנמזור ,דוושתלפצותה
ילדה מהאחו ,שנפלה מסוסנמהלו שיעור וכיבה
הזולת״ ,נטען בכתב
בכ־  660אלף שקלים ״היאמוגבלת בתפקוד ידההשמאלית ,ותזדקק בעתידלעזרת
החווה :אנחנו עומדיםבנהלים ובסטנדרטים מהמחמירים ביותו
התביעה
הוריה

של ילדה

$TS1$שיעור$TS1$
שי־
מהאזור טוענים כי

יעור $DN2$רכיבהטיפולי ב״חוות
עור

הפרשים״

במושב

מזור גרם להלנכות בירה השמאלית ,לכאבים
עזיםולהוצאות רבות בגיןטיפולים רפואיים.
המשפט נגד החווה הם
בתביעה שהגישו לבית
דורשים לפצותה בכ־  660אלף שקלים בטענה
לנזקי גוף שנגרמולה.
בכתב התביעה ,שהוגש על ידי עו״ד כרמי
בוסתנאי לבית משפט השלום בתל אביב ,נטען

טיפולית,
כיהילדה נטלה חלק בשיעורי רכיבה
מאמנת חרשה:״לפני כאר־
$TS1$כארבעה$TS1$
שהועברו על ידי
רבעה $DN2$חודשים ,במהלך שיעור רכיבה על סוסה
בעה
בהדרכת
המכונה׳פופוניטה׳ ביצעההילדה,
במטרה לתרגל שיווי
המאמנת ,תרגיל ׳טרוט׳
במסגרת
משקל ולחזק את שריריהרגליים.
המאמנתלעמוד על אר־
$TS1$ארכובות$TS1$
התרגול הורתה לה
ארכובות $DN2$האוכףולפרוש ידיהלצדדים ,כך שלא
כובות
תאחז במוס או במושכות".

החווה .התרגיל
השתבש .הילדה
הקרקע
הוטחה על
צילום:גיל לרנר

אלא שכאן החלו הענייניםלהסתבך.
התביעה נטען בנוסף כי ״בטרם החלההילדה
את התרגיל דהרה הסוסהקלות .כשהיא נעמ־
$TS1$נעמדה$TS1$
דה
התרגיל ,הצ־
$TS1$הצליפה$TS1$
עמדה $DN2$על הארכובות לצורך ביצוע
מהתאונה סו־
$TS1$סובלת$TS1$
על פי כתב התביעה ,כתוצאה
המאמנת במפתיע על אחורי הסוסה בחו־
$TS1$בחוזקה$TS1$,
ליפה
ליפה$DN2$
החווה עובדת כמרכז לרכיבהטיפולית וספו־
$TS1$וספורטיבית$TS1$,
בלת
חוזקה $DN2$,באמצעות שוט,וזו הרימה את שתירגליה
זקה,
רטיבית,
$DN2$סובלת $DN2$הילדה מהגבלה בתפקוד ידה השמאלית,
ובסטנדרטים מהמ־
$TS1$מהמחמירים$TS1$
$DN2$וספורטיבית $DN2$,ועומדתבנהלים
ומכאבים ספונטניים :״היא מוגבלת
האחוריות בפתאומיות .כתוצאה מכך הושלכה
$DN2$מהמחמירים $DN2$ביותר בכל הנוגעלבטיחות רוכביה.
חמירים
בתפקודה
מטבע הדברים רכיבה על סוס כרוכה בסיכון,
הילדה מעל גבה של הסוסה,הופלה על הקרקע היומיומי ,ובשל כך נזקקה ותזדקק בעתידלע־
$TS1$לעזרת$TS1$
$DN2$לעזרת $DN2$הזולת
זרת
ונפגעה באופן קשה בידההשמאלית״.
מראש הורי הילדים ואף חו־
$TS1$חותמים$TS1$
בפעולותפיזיות ,לרבות בעבודות
ועל כך מיודעים
להוריה
נגרמו
מהתאונה
כתוצאה
הבית.
משק
הובה־
$TS1$הובהלה$TS1$
הילדה
בכתב התביעה נטען עוד כי
המדריכה
תחילת
טרם
כך
תמים
$DN2$חותמים$DN2$
הפעילות.
על
לה
אובדן זמן והוצאותרפואיות״.
לה $DN2$על ידי אמה ,שנכחה במקום בזמן התאונה,
של הילדהלרכיבהטיפולית מוסמכתובעלת
למחלקה לרפואה דחופה בביתהחולים ״אסף
ותק של שבע שנים .היא עבדה בצורה מק־
$TS1$מקצועית$TS1$
בסיכום כתב התביעה נטען כי ״מצבהעלול
$DN2$מקצועית $DN2$ולפי הנהלים בשיעור הרכיבה .הסו־
$TS1$הסוסה$TS1$
הרופא״ ,שםהתלוננה על כאבים חזקים באמה להחמיר ,מה שיצריךטיפולים רפואיים ואש־
$TS1$ואשפוזים$TS1$
צועית
סה
פוזים
השמאלית :״בוצעצילום רנטגן בו נמצא שבר
$DN2$הסוסה$DN2$׳פפוניטה׳ שקטה ,מבוגרת ומאומנת היטב
$DN2$ואשפוזים$DN2$בעתיד״.
השברים וידה
של העצמות ובוצע שחזור של
מ״חוות הפרשים״ נמסר בתגובה :״התבי־
$TS1$״התביעה$TS1$
ועובדת כבעל חייםלרכיבהטיפולית עםיל־
$TS1$ילדים$TS1$
גובםה״.
דים
$DN2$״התביעה $DN2$התקבלה השבוע והועברהלטיפול משפטי.
$DN2$ילדים $DN2$צעירים ,פגועיםונכים״.
עה
בכתב

