
04.05.18 32www.emeknews.co.il פתרונות דפוס ופרסום מתקדמיםערוץ החדשות של העמק |

< מאת  מערכת עמקניוז

באזור  שארעה  קשה  דרכים  בתאונת 
עפולה לפני זמן מה נפגעה אישה פגיעה 
קשה עד כדי כך שהיא נדרשה לאשפוז 

למשך מספר שבועות.
בתום האשפוז הגברת שבה לביתה באמבולנס 
ועדיין לא יכולה הייתה לצאת מביתה ולהתנייד. 
גם בימים אלה האישה נמצאת עדיין בהליך 

שיקום ודרך ארוכה לפניה.
נאלצה  האישה  מהאירוע  ישירה  כתוצאה 
להיעדר מעבודתה והיא ובני ביתה נותרו ללא 
מקור הכנסה ראוי. כמו כן, בעקבות הפסקת 
העבודה המאולצת והיעדר הכנסה כספית, החלו 
להיערם למשפחה חשבונות רבים ובין היתר 
תשלומי המשכנתא, הוצאות שוטפות לכלכלת 

הבית והוצאות רפואיות. 
אם לא די בכך האישה החלה לקבל מכתבים 
ושיחות טלפון מנציגי הבנק ומכתבי התראה 

מההוצאה לפועל.
האישה פנתה אל משרד עו"ד וגישור שרון גליק 
ושות' בעפולה. למרבה הפתעתה של האישה 
משרד עו"ד וגישור שרון גליק ושות' הודיע לה 

כי יש דרך לצאת מהחוב ולמצות זכויות 
משפטיות.

מחלקת הנזיקין של המשרד פנתה מיידית 
אל חברת הביטוח ואל המוסד לביטוח 
לאומי והסדירו מקור הכנסה ראוי למשך 
ששת החודשים הקרובים. כמו כן מחלקת 
ההוצאה לפועל במשרד פנתה אל הנושים 
שעומדים  ראויים  להסדרים  והגיעה 
בקנה אחד עם יכולת ההחזר הכספי של 

האישה.
בעקבות הטיפול המהיר והיעיל הייתה 
האישה אסירת תודה למשרד על הטיפול 
המסור לו זכתה והיא חשה רגועה יותר 
ונושמת לרווחה בעקבות קבלת הכספים - 

שהסתבר כי הם מגיעים לה לפי חוק. 
ממשרד עורכי הדין שרון גליק ושות' נמסר: 
"הענקנו לאישה את הטיפול המקצועי 
והמהיר ביותר והצלחנו במשימה. כמו 
תמיד הלקוחות שלנו בראש מעייננו. 
נפגעי תאונות דרכים צריכים לדעת שיש 
שלהם זכויות על פי חוק וצריך רק למצות 

אותם".
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אחרי שנקלעה למצוקה קשה: נפגעת תאונה זכתה 
לתמיכה מחברת הביטוח והמוסד לביטוח לאומי

ממשרד עורכי הדין שרון גליק ושות' נמסר: "הענקנו לאישה את הטיפול המקצועי והמהיר ביותר והצלחנו במשימה. כמו תמיד הלקוחות שלנו בראש מעייננו. נפגעי תאונות דרכים 
צריכים לדעת שיש שלהם זכויות על פי חוק וצריך רק למצות אותם"
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