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רשימת תזכורת לועדה רפואית
בן 57 - מהנדס בנין במקצועי בוגר הטכניון 1970רקע כללי

להוציא התקופה של שרותי הצבאי (1970-1977)  מהנדס וקבלן עצמאי  
ומומחה המופיע בבתי משפט

חולה פרקינסון  7 שנים +מחלת פרקינסון
למרות הפרעות של המחלה עבדתי וסחבתי  את משך כשירותי עד שהמחלה 

גברה על כישורי בחודשים האחרונים בצורה שאיני מסוגל לעבוד.

היתי במעקב  בקופ"ח כללית, בבית  חולים איכילוב  ובבית חולים תל השומר

אני עושה פיזיותרפיה  פעמיים בשבוע במועדון ספיבק של אילן בסבסוד עמותת 
פרקינסון בישראל  כל פעם שעתיים  בשעות הבוקר

 -   Hoehn &Yahr Staging לאחרונה הובחנתי  שלב 3 לפי
איטיות משמעותית בתנועות הגוף, הפרעה בשווי משקל -

בעמידה או בהליכה, ירידה תפקודית בינונית או חמורה. -בבית 
-מצ"ב אישור  5 . חולים תל-השומר  

כמו כן יש לי בעיות גב בגלל פריצת דיסק - ראה צילומי רנטגןבעיות פריצת דיסק

אני מבקש לאשר לי קצבת נכות לאור מצבי
עד עתה הכנסותי ירדו במשך שבע השנים האחרונות בצורה 

דרסטית עד  לחוסר אפשרות להתפרנס מעבודה.

מיגבלות הפרעה

נתקל בדברים (כגון  ברזלים בבנין ,דלתות וקירות)לא יכול לפקח בבנין1
לא יכול לשמש קבלן או 

מהנדס מפקח                 לא 
יכול למדוד אלמנטים בבנין

 ועמידה של   שעה  מתחילה להכאיב  לגב.                                       
בחלק מההיתקלויות מאבד שיווי משקל

גורר רגליים
הגוף נוקשה ומתעייף מהר

לפעמים  יש התכווצויות בשרירי  רגל תחתונה  מלווה בכאבים
ראיה  כפולה - המשקפיים לא עוזרות

דיבור דק משתנה ולא מובן -בייחוד במשפטים ארוכים
בפגישות עם אנשים ובמצבי מתח -רעידות  מוגברות בשתי הידיים

שוכח דברים ויכול לגרום לנזק לעצמי ול מזמין העבודה
הכתב מיקרומטרי - לא ברור וזעיר  לא מסוגל להבין מה כתבתי  בשטח

מתקשה לעמוד הרבה זמן  ולהתכופף בגלל פריצת הדיסק
ידיים רועדות + כפוף וגורר רגליים +לא יכול לעבוד כמהנדס מתכנן2

דיבור דק משתנה ולא מובן -ביחוד במשפטים ארוכים- משבש הופעה בבתי וכמומחה מטעם בתי משפט
משפט

הכתב מיקרומטרי - לא ברור וזעיר  לא מסוגל להבין מה כתבתי  בשטח
לא יכול לבדוק אתרי בניה  ולא יכול למדוד

לא מסוגל להדפיס הדוחות או לחשב קונסטרוקציות- ידי רועדות
נוזל לי רוק מהפה כשאני רוכן לקרא חומר

בפגישות עם אנשים ובמצבי מתח -רעידות  מוגברות בשתי הידיים
בגלל הרעידות לא יכול לעבוד עם תוכנות AUTOCAD או תוכנת שרטוט ותכנון 

אחרות-אני רוצה ללחוץ על עכבר שמאל והרעידות לוחצות גם על הימין

לפעמים איני זוכר נוסחה ורק לאחר דקות אני נזכר
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גם היכולת למכור את עצמי  נפגעה בגלל הרעידות ההליכה והדיבור והדבר 
בולט אפילו בטלפון

לאחר מס' דקות ליד המחשב אני מרגיש כאילו הר געש מתפרץ בתוכי ואני 
מוכרח לקום וגם הגב כואב מהישיבה
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