בסגנון

ח

ופשי

מקבוצת ד .לבקוביץ  -א.ד.ל .יעוץ כלכלי בע"מ
רגולציה ,תכנון ניהול ופיקוח מיזמים ,ייעוץ בטיחות ורישוי עסקים לאתרי רחצה

חוות דעת מומחה
ת.א 42783/06 .בבית המשפט השלום בת"א
בעניין עיזבון המנוח ארביב ציון נ' רשות שמורות הטבע ואח'

נסיבות ומקום המקרה

1

מהמסמכים שברשותי )המפורטים בעמוד הקודם( עולה כדלקמן:
 .1בתאריך  2/8/99הגיע המנוח לחוף הים הממוקם בחוף מול הכפר הפניקי הממוקם מצפון
לאכזיב כ 1 -ק"מ משפך נחל כזיב ,בסמוך לאנדרטה המכונה "אנדרטת המעפילים"
העשויה מחלקי אוניות שנבנה ע"י הפסל יחיאל שמי מקיבוץ כברי .

תמונה מס' " :1אנדרטת המעפילים" העשויה מחלקי אוניות מצפון לאכזיב מול החוף הפניקי
 1מתוך דו"ח הפעולה רס"ל דוד אבו חצירה ממשטרת ישראל  ,דו"ח נט"ן של פראמדיק ,דו"ח נט"ן של רופא,
הודעתו במשטרה של מאיר שדאי אחיין המנוח ,הודעתו במשטרה של עסאם עבאוי
1
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 .2האזור מהכפר אכזיב )קו רוחב  (2726עד ראש הנקרה גבול ישראל לבנון נמצא בשטח
שיפוט של מועצה אזורית מטה אשר ומהווה שמורת טבע מוכרזת ברשומות ,2המאופיינת
בחוף סלעי עם מספר בריכות טבעיות )לגונות קטנות( בהן חיים וגדלים בעלי חיים
ייחודיים )ראה תמונות מספר  2-3בעמוד הבא( .רשות הטבע והגנים אחראית במסגרת
החוק על שמירתם כערכי טבע מוגנים ויש להם הסמכות לתת היתרים לצורך מחקר כגון
עבודות ביוטיפ )בית גידול בו מתקיימים יחסי גומלין בין בעלי חיים ימיים לסביבתם
הטבעית(.

תמונה מס'  :2מבט על גזרת החוף שבו אירע המקרה

 2עפ"י חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה  ,התשנ"ח 1998 -
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