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 חוות דעת מומחה
  השלום בנצרתמשפט בבית ה 5292/06 .א.ת

  ל "אפרים דרוק זבעניין 

 

  נסיבות המקרה

הגיע  המנוח אפרים דרוק עם משפחתו וקבוצת מטיילים , 11/8/2004יך תאר 'ביום ד

 . בחניון אליעד" על-אל"מבני ברק  אל נקודת המוצא למסלול של שמורת הטבע  

בהגיעם לאזור ראש המפל הלבן התפזרה הקבוצה וחלק מהנערים שיחקו לבדם 

 .   מטר מצפון לראש המפל50 - כהממוקמת הבריכה הטבעיתבתוך 

 בשם 13 נתקבלה הודעה ביומן תחנת משטרת ישראל לפיה נער בן 18:15ה בשע

י אחד "הנער נמשה מהמים ע. אפרים דרוק טבע בבריכה בסמוך למפל הלבן

למקום הגיעו כוחות של . י המטיילים"המטיילים ונעשו בו ניסיונות החייאה ע

ת החילוץ יחידות חילוץ גולן וכוחות הצלה ומשטרה מהאזור כולל מסוק של יחיד

י עדותו של הנער אפרים ליפשיץ במשטרה "עפ.  והרופא המוטס קבע את מותו669

 .אותה חשבו ללא עמוקה  ואפרים טבע ש"שלולית "-עולה כי הוא והמנוח נכנסו ל

לפי עדות אביו של המנוח  אפרים דרוק במשטרה עולה כי המנוח היה בקצה 

י ילדה " לא בסמוך למקום והוזעק ע והחליק וטבע והוא עצמו שהה"שלולית גדולה"

 . שהבחינה במקרה
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 מקום תיאור 

הינו נחל האיתן )  נחל ההרדופים-ואדי דופילה בתרגום (נחל אל על  .1

 השוכן בשטחה המוניציפאלי של מועצה רמת הגולןביותר בהדרומי 

, " אל עלנחל "שמורת הטבע הנחל זורם בתוך . אזורית גולן

שטח שמורת הטבע . אבני איתן מושב ועד לאליעד מושבשמשתרעת מ

הנחל עובר בשמורה בערוץ עמוק ויוצר במהלכו . דונם 3,000-הוא כ

 המפל". המפל השחור"ו" המפל הלבן"ביניהם , כמה מפלי מים

 למרגלות . הנשפך על סלעי גיר- הנשפך על סלעי בזלת והלבן -השחור 

המפלים בריכות טבעיות יחסית גדולות ועמוקות  וגם לאורך הנחל 

 .ניתן למצוא גבים ובריכות טבעיות בצורות ועומקים שונים

  22  לסעיףבהתאםי שר הפנים "ע" שמורת טבע "- כהוכרזה השמורה  .2

, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, שמורות טבע, לחוק גנים לאומיים

 . 1998 –ח "התשנ

, לציבור הרחב לפעילות בטבע ללא צורך בתיאום" פתוחה"השמורה  .3

 .  ואו תשלום, דיווח

מ המיועד למיטיבי לכת " ק5 -בשמורה מסלול הליכה  שאורכו כ .4

השביל היורד לנחל מסומן בצבע . י  כללי מפת השבילים"מסומן עפ

 .  שעות4-5 זמן המסלול המשוער. אדום

רחבת חנייה בכביש הגישה . בשני קצותיו של המסלול רחבות חנייה .5

רחבת  ).98( מטרים מהכביש הראשי 600 -למושב אליעד הנמצאת כ

 . הנמצא בקצה הצפוני של מושב אבני איתן" חניון המפלים"חנייה 

 וכן  במסלול הנחלבשני החניונים שילוט אזהרה לכללי התנהגות .6

שמורת טבע נחל "דפדפות מידע וכללי ההתנהגות  תיבות  המכילות 

 . לשימוש המטיילים, " מסלול המפל השחור והמפל הלבן–על -אל

שנקוותה " בריכה טבעית"מקום המקרה שבו אירעה בטביעה היא  .7

". המפל הלבן" מטר מצפון לראש 50 - הממוקמת כלאורך אפיק הנחל

 -אורכה כ. צעאמורפית צרה בקצוות ורחבה יותר באמצורת הבריכה 

עומק .  מטר2 - כי מטר ומינימאל5.50 - מטר  רוחב מקסימאלי כ26
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 . מעלות צלסיוס21 - טמפרטורת המים כ.  מטר2.5 -המגיע לכ

 וסימון שביל תיבת דפדפות הסברה, על-נחל אל  שילוט בכניסה לשמורת הטבע:2תמונה מספר 

 

 מבט על מקום המקרה וההבלטה לראיית עומק המים בעין  :4תמונה מספר 

 
                                         

 אזור בבריכה הטבעית שבין חלק רדוד לעמוק הנראה לעין בבירור

   

 מבט על המפל הלבן  :5תמונה מספר 

 


