ד .לבקוביץ אתרי רחצה מקבוצת בסגנוןח

ופשי

חוות דעת מומחה
ת.א 18661/06 .בבית המשפט השלום ת"א
בעניין עיזבון המנוח אלירן מוגמי ז"ל ואח' נ' רשות הטבע והגנים

נסיבות המקרה
ביום  ,24/8/2005בסביבות השעה  13:00הגיע המנוח ובני משפחתו לבילוי משפחתי בריכת
המשושים אשר בדרום רמת הגולן.
בכניסה הראשית לחניון קיבל את פניהם פקח השמורה אבישי צוקר שתדרך אותם לגבי המסלול
ודרישות הבטיחות במקום .התדרוך כלל איסור אכילה ליד הבריכה ,אורך המסלול ,זמן המסלול,
איסור קפיצה למים ,חובת ידיעת שחייה תוך ציון שהרחצה במקום היא על אחריות המטיילים.
המשפחה עברה גם בתחנת המידע הממוקמת לפני תחילת המסלול ושם קיבלה תדרוך נוסף
מפקחית השמורה תניא טימר.
בסביבות השעה  14:00נעלם המנוח במי הבריכה בסמוך למצוק הקטן שבמערב המפל )ראה
תמונה( ולאחר מספר שעות בסביבות השעה  18:00נמשה מהמים על ידי צוללנים מיחידת
החילוץ גולן.

מקום המקרה

מוצא הנחל לבריכת המשושים
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ד .לבקוביץ אתרי רחצה מקבוצת בסגנוןח

ופשי

תיאור אתר בריכת המשושים
כאמור ביקרתי באתר במקום המקרה על מנת ללמוד על מקום האירוע באופן בלתי אמצעי
ולהתרשם מאופן התפעול הבטיחותי של האתר ולהלן נקודות הראויות לציון כתוצאה מביקור זה.
 .1נחל משושים הוא אחד מנחלי מרכז הגולן הנשפכים אל הכנרת.

תחילתו באזור עין

זיון ,בכיוון דרום מערב .חלקו התחתון נחל איתן ,הארוך ביותר בגולן .מתאחד עם נחל
יהודיה ויוצר את הזאכי העובר בבקעת בית צידא שנשפך לכנרת.

 .2שמורת הטבע "בריכת המשושים" בערוץ נחל משושים ,בדרום רמת הגולן ,מהווה את
אחת מהתופעות הייחודיות של הטבע .מבקרים בה כ 60,000 -מטיילים בשנה .הבריכה
ממוקמת בתוך קניון בזלתי עטורת סלעי בזלת בצורת משושים המשתקפים במי
הבריכה .גובה המצוק של סלעי הבזלת שמצידה מגיע ל 10 -מטר.
" .3בריכת המשושים" היא בריכה "טבעית" )בשונה מבריכת שחייה מלאכותית( שרוחבה
כ  20-מטר ורוחבה כ 7 -מטר .מפל מים בצידה המערבי ומוצא בצידה המזרחי .הבריכה
מאופיינת במים קרים מאד יחסית ) 19-20מעלות( ובמיוחד בעונת הקיץ ביחס לטמפ'
הסביבה החמה מאד הקרובה ל 40 -מעלות .המים עכורים כתוצאה שהמים הם מי נחל
זורם ,עומקים משתנים המגיעים לעד  6-7מטר במקומות מסוימים במיוחד ליד המצוק,
סלעים ומדרגות בעומקים שונים במים.
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