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 חוות דעת מומחה
 בנצרתמשפט השלום בבית ה 4542/02 .א.ת

 020726014ז "עפיף זאיד ת בעניין המנוח

 נסיבות המקרה 

. )הסחנה( הגיע המנוח ובני משפחתו לביקור באתר גן השלושה 29/7/1995ביום 

 שעומק  של הגן באזור הבריכה הטבעית העליונה  המנוח שהה  16:30בסמוך לשעה 

י אחד המתרחצים כשהוא שרוע "נמצא עהוא .  מטר 6.0 מטר ועד 2.5המים נע בין 

עוברי , י צוות המצילים"במנוח בוצעו פעולות החייאה ע. על קרקעית שטח המים

  .  אורח  וצוות טיפול נמרץ שהוזעק למקום

 

 

                                                   הבריכה הטבעית העליונה                                                          . המקרהם מקו: בתמונה
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  ) הסחנה(אתר גן השלושה תיאור 

י חוק גנים "עפ "גן לאומי"הוא ) בערבית" חמה "– הסחנה(אתר גן השלושה  .1

. 1998 –ח "התשנ, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה,  טבעשמורות, לאומים

פעילות לפיה משאושרה תוכנית ל קיימת הגבלת " לחוק הנ25י סעיף "עפ

בדבר ייעודו של השטח כגן לאומי לא תעשה בו כל פעולת בנייה או פעולה 

כדי לסכל , לדעת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, אחרת שיש בה

ככזה הוא  מהווה ערך טבע מוגן עם כל .  את ייעודו של השטח כגן לאומי

ה במתכונתו הטבעית ולמנוע המשמעות הכרוכה ברצון לשמירת ערך טבע ז

 משתרע גן השלושה.  גידור שילוט שאינם מתאימים לערכי הטבע,  בינוי

למרגלות הגלבוע בעמק בית שאן על גבול עמק יזרעאל ונחשב לאחד 

י מגזין טיים כאתר "מהמקומות היותר יפים בארץ וגם בעולם שנבחר ע

 .  האתרים היפים בעולם20 -היפה ביותר בישראל ואחד מ

 ממעיין המצוי בחלקו המערבי  שניזונה" טבעית"בריכת מים מרכז האתר ב .2

 .  מעלות צלסיוס28של ' שלו נביעה קבועה וחזקה של מים חמימים בטמפ

 את הגן וממשיך הלאה מזרחה כשהיא  בנחל עמל החוצהוברת ענביעה זו 

, גשרוני אבן, מפלי מים,  מספר בריכות טבעיות נוספותבדרכה תיוצר

 . ואתרי שחזור ההתיישבותלנופש ומרגוע שמסביבן מדשאות רחבות ידיים 


