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שלחו להדפסה

פיצויים בדרך

משפחות נפגעי רמדיה מגיבות :נדרוש פיצוי מירבי
במשפחתו של גיא גולדמן-אולנובסקי ,אחד משני התינוקות שמתו מאכילת רמדיה,
קיבלו ברגשות מעורבים את ההסכם שנחתם בין רמדיה להומנה הגרמנית" :כסף
לא יעזור .את מי שנפטר אי אפשר להחזיר אותו בשום סכום" ,אומר אביו של גיא,
אלי .עו"ד צבי ילינק ,המייצג  16מהמשפחות" :אנחנו לא צד להסכם  -נדרוש
פיצויים מקסימליים"
עופר מאיר
"כסף לא יעזור למשפחה שלי ,בכאב שעובר עלינו"  -כך הגיב אמש )שבת( אלי ,אביו של גיא
גולדמן-אולנובסקי ,אחד משני התינוקות שמתו מאכילת רמדיה צמחית ,לאחר שנודע על ההסכם
שנחתם בין רמדיה להומנה הגרמנית .פרקליטם של המשפחות מבהיר שהנפגעים אינם צד להסכם,
והם יידרשו פיצוי מירבי.


הנפגעים יפוצו צילום:
מאיר פרטוש

פרויקט מיוחד :פרשת רמדיה

ל ynet-נודע כי ההסכם בין הומנה לרמדיה נחתם ביום שישי בצהריים במשרדיה של חברת הביטוח
של הומנה בשיקגו שבארה"ב .על-פי ההסכם ,תשלם הומנה כל סכום שעליו יוסכם בין משפחות
הנפגעים ורמדיה .לדברי דובר חברת רמדיה ,סכום זה מוערך כיום ב 70-100-מיליון שקל שיועברו ל-
 17משפחות שנפגעו.

לחצו כאן להגדיל
הטקסט

קברו של גיא גולדמן-אולנובסקי )צילום :ג'ו קוט(
אלי ,ששכל את בנו ,גיא גולדמן-אולנובסקי ,כשהיה בן שלושה וחצי חודשים ,אמר" :אני מאוד שמח
שזה קרה ,אולי מאוד שמח זה קצת מוגזם ,אבל כבר כמעט שנה עברה מאז שהפרשה הזו החלה,
וזה כאב שלא עובר .הפרשה הזו עוקבת אחרינו ,וזה כואב .זה כואב זה כואב .ההסכם בין החברות לא
הקל לנו על האבדן של גיא ז"ל ,אבל בכל זאת אנחנו רוצים לצאת מזה ,לשכוח ולפתוח דף חדש .אי
אפשר להסביר במילים מה אני חש ,וכמה הכאב גדול".
"כסף לא יעזור .מי שנפטר  -נפטר ואי אפשר להחזיר אותו בשום סכום .הקבר יישאר קבר ,וכל שנה
זה יכאב לנו שוב ושוב .הם לא עשו לנו טובה בהסכם הזה ,זה מה שהם היו צריכים לעשות .הם פגעו
ב 17-משפחות שמתוכן שני ילדים נפטרו.
"זה המעשה הצודק שהם צריכים לעשות ולא מגיע להם צל"ש על זה .אין בזה שום גאווה .השאלה אם
הכסף הזה יעזור לילדים לחיות גם כשההורים שלהם כבר לא יהיו כאן .רמדיה והומנה עשו את הדבר
שהן היו צריכות לעשות" ,הוסיף האב השכול.

"אנחנו לא צד להסכם הזה"
הלל ברויר ,אבא של נילי ,שנפגעה מאכילת רמדיה" :כל הנושא של ההסכמים בין הומנה לרמדיה הוא
לא מענייני כרגע .זה לגמרי ביניהם .את כל הנושא הכספי אנחנו משאירים לעו"ד שלנו ,אלי זהר,
וברגע שנדבר איתו אפשר לעשות את זה .אנחנו משקיעים את כל כוחותינו לטיפול בילדה .כל הכוחות
שלנו מופנים אליה ,לנסות להבריא אותה .היא לא ילדה בריאה ,אבל אנחנו עושים הכל כדי שהיא
תהיה כמה שיותר רגילה".
עו"ד צבי ילינק ,המייצג  16ממשפחות הנפגעים ,אמר בשיחה עם " :ynetההסכם הזה הוא הסכם
פנימי בין הנתבעים .מצד אחד ,אני שמח שהומנה וחברת הביטוח שלה לוקחים אחריות על מה
שנעשה ,אבל מצד שני  -אנחנו לא צד להסכם הזה ,ואנחנו נדרוש במסגרת המשא ומתן שנקיים עם
רמדיה והומנה את הפיצויים המקסימליים שמגיעים למשפחות על-פי מצבם הקשה של הילדים.
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לסכומים כפי שפורסמו אני לא מעוניין להתייחס כרגע ואני אתייחס אליהם במסגרת המשא ומתן".
רמדיה ,הומנה וחברת הביטוח של הומנה העריכו את הפיצויים ב 70-100-מיליון שקל ,על-פי מצבן
של המשפחות ועל-פי פסיקות קודמות שניתנו בנושאים דומים.

המטרה :לא להגיע לבית משפט
 15משפחות קיבלו עד כה מרמדיה  1.8מיליון שקל ,כפי שפורסם לראשונה ב .ynet-מצבן של ארבע
מהמשפחות קשה ,משום שהילדים נדרשים לעבור טיפולים רפואיים .הדבר משפיע בהכרח על מצבן
הכלכלי של המשפחות הללו.
מקור המקורב לרמדיה הסביר כי "הומנה בהסכם שנחתם לוקחת אחריות לכל המוצרים שהיא נתנה
לרמדיה לשווק וכל דולר של פיצוי הוא דולר של אשמה" .לדבריו ,הפיצוי יינתן לכל התביעות
הלגיטימיות והמוצדקות של המשפחות נגד הומנה.
"אם יש משפחה שמגיע לה מיליון דולר והיא תדרוש מאיתנו מיליון וחצי  -לא נגיע איתם לבית משפט,
אבל אם אותה משפחה שלפי הערכת כל המומחים נזקה לא עולה על מיליון דולר תדרוש מאיתנו
עשרה מיליון  -ניאלץ להתמודד איתה במישור המשפטי .המטרה שלנו היא שאף תביעה לא תוגש
לבית המשפט ושהמשפחות יזכו לסיוע כמה שיותר מהיר ועניינן לא ייגרר שנים בבית המשפט" ,אמר
הגורם.

חדשות ב - SMS-עדכונים מחדר החדשות של  ynetישירות לסלולרי שלכם.
חזרה
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