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 תירגמה לידיה גרינפלד

 0202, פברואר Aodhan O Faolainהכתב: 

 

 ת רוחילדים קיבלו פיצוי כתוצאה מנזקים בריאותיים של טורבינו 3
 פיצוי! ₪המשפחה תקבל כמיליון 

 
 , בקרבת ביתם רוח תמחוות טורבינו לנטוש את ביתם בגלל מחלות שנגרמונאלצה ם שמשפחתם טועני

 . כהסדר לתביעתם בבית המשפט לי״ש 000,222קיבלו פיצוי של 
 קו מבלי להודות באשמה, ללאורה, דוד וג׳אק קלהר.נומים הם חלק מפיצויים שהועכהס

, חודשים ספורים 0202האחים טענו שהם, יחד עם הוריהם, עזבו את בית המשפחה בקורק )אירלנד( בסוף שנת 
 טורבינות. 02אחרי שהחלה לפעול חוות טורבינות רוח של 

ל ממחלות ומטר מחוות המשפחה, גרמו להם לסב 022ת, שמרוחקות רק נהם טענו שהרעש, הרעידות והריצודים 
 שונות.

בגפיים, הפרעות שינה וכאבי חולשה עור, ידיים נפוחות וכואבות, בימומים מהאף, כאבי אוזנים, פריחות בין היתר, ד
 ראש.

באמצעות אביהם, ולנטיין קלהר, שלושת האחים תבעו את חברת גרין אנרג׳י סופליי בע״מ, שהיא בעלת חוות 

 בקורק, אירלנד. Knockduff Wind Farm חווה ששמה הטורבינות ומפעילה

 ׳י סופליי.גגרין אנר תתבעו גם מנהל החברה, מיכאל מורניין מקורק, שהוא הבעלים של חברנ

 רשלנות שכתוצאה ממנה האחים נהיו חולים.הנתבע דחה את כל התביעות בנוגע ל

 דה שרעש, ריצוד ורעידות מחוות הטורבינות הפריעה לחוות המשפחה.בכמו כן הם דחו את העו

 ם שהוגשו.את המסמכים הרפאוייכחו הם 

התביעה טופלה בידי השופט לאוני ריינולדס ביום ג, והסנגור של הנתבעים, ג׳ון רוג׳רס הודיע לו שהצדדים הגיעו לידי 
 הסדר.

מסמכים הרפואיים שתמכו ם מערערים על התביעה והתובע אמר שהבהחברה לא הודתה באשמה בשום סעיף 
 של משפחת קלהר. התביעתב

 הרפאויים והאשמה נותרו במחלוקת, ותיאר את ההסדר כ״טוב״. השופט רשם לפניו שהדוחות

פיצויים בגלל הפרעות לכאורה ונזק אישי שנבע מכישלונם של הנתבעים לנקוט  הבתביעתם, משפחת קלהרס ביקש
 וריצודים מן החווה. שיםבאמצעי זהירות מספיקים למנוע רעש, רע

צורה כזאת שתמנע רמות רעש לא סבירות, רעידות ים שהנתבעים כשלו בהפעלת החווה בעכמו כן טענו התוב
 שהנתבעים לא התייחסו לתלונות.טענו וריצודים וגם 

 האישיות וזכויות הקניין שלהם.האחים טענו שהחווה הופעלה בצורה כזאת שלא כיבדה את המשפחה, ואת הזכויות 

 .0202בעיות בריאות בחוות המשפחה ממאי סבול מבני הבמשפחה טענו שהחלו ל

 .0202הם טענו שנאלצו לעבור דירה בנובמבר 

 אחרי שבילו זמן מה במלון, המשפחה עברה לנכס אחר בקורק, שמרחקו כשמונה מייל מהחווה שלהם.

הצטמצמו אחרי שעברו דירה, אבל חזרו אם הם בילו זמן כלשהו בעבודה או בעזרה החולניות הם טענו שהתופעות 
 בחוות המשפחה.

 ות וטענו שלא הופרו כל זכויות חוקתיות ושהחווה הופעלה בצורה חוקית.הנתבעים דחו את התביע

היה בעקבות גישור בין הצדדים שנוהל בידי השופט  ,הסנגור אמר לבית המשפט שההסדר שהושג, כולל הפיצויים
 בפנסיה פול גיליגן.

המליץ שההסדר שהוצע הוא אמר שבנסיבות המקרה, במיוחד שההוכחות הרפואיות עמדו במרכז ויכוח נוקב, הוא 
 יקבל את אישור בית המשפט.

( שהמחלות שלה היו חמורות יותר מאלה של אחיה, תקבל 01רי שלורה )בת ההוא אמר שכחלק מההסדר, 
 לירות שטרלינג. 12,222, וג׳אק, בן עשר, יקבלון 00. אחיה, בן גלירות שטרלינ 001,222

י חברי משפחת קלהר בנוגע להפרעות כביכול, עדיין עומדות, ולו בידעהתובע אמר שתביעות נפרדות אך קשורות שה
 אבל הוא מקווה שגם הן ייפתרו.

 התיק נדחה לתאריך בחודש מארס.
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