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דעות

הישרדות בכביש

להיות הורים
טלטלה במזרח התיכון
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וידאו
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וידאו
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גלוש ב  nrg -מעריב מהסלולר

 4.5מיליון למשפחות הנספים בנחל
קומראן
ארבע שנים וחצי אחרי ש 4-גולשי סנפלינג נסחפו למוות בשיטפונות
במדבר יהודה קבע ביהמ"ש :רשלנות רשות הטבע והגנים גרמה לאסון
זוהר שחר לוי | 11:11 25/11/2011

תגיות :נחל קומרן,מדבר יהודה,רשלנות
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ארבע שנים וחצי אחרי שארבעה מטיילים נספו בשיטפון העז שפקד את נחל קומראן
במדבר יהודה ,אישר בית המשפט המחוזי בירושלים הסדר פשרה בין רשות הטבע
והגנים לבין משפחותיהם של עמית גוטליב ,דרור קורן ,טל אלון ונועה שפירא .לפי
ההסדר ,הרשות תפצה את המשפחות בסכום של  4.5מיליון שקלים ,וכן נקבע שהיא
אשמה במחדלים שהביאו למותם של ארבעת הצעירים.

עוד ב''בארץ''
העבריין חיים גבריאלי נעצר בחשד שניסה לפגוע בבכיר
בעיריית ת"א

ארבעת הצעירים ,מתנדבים
בצוותי חילוץ בשנות העשרים
לחייהם ,יצאו להתאמן
בגלישת מצוקים )סנפלינג(
במדבר יהודה עם חברים
נוספים ב 12-במאי .2007
בעת שגלשו בנחל קומראן
הגיע השיטפון אל חברי
הקבוצה ,וכמה מהם נסחפו
בזרם אל ערוץ הנחל .יחידות
חילוץ שהוזעקו למקום
הצליחו להציל כמה
מהנסחפים ,אולם ארבעה
מהם נהרגו.

אבי אשכנזי9:30 25/11/2011,

מאות מסמכים נעלמו מהספרייה הלאומית
יוסי אלי8:19 25/11/2011,

אושרו ההשתלות לישראלים בקולומביה
זוהר שחר לוי9:01 25/11/2011,

מדוברים

זמן קצר לאחר האירוע
פרסמה רשות הטבע והגנים
את תוצאות התחקיר
הראשוני שביצעה ,ולפיו
האזור היה שטוף שמש באותו יום ,וכשמזג האוויר החל לפתע להשתנות  -היא הנחתה
את המטיילים לעזוב את האתר .הרשות הוסיפה וטענה אז כי פקח מטעמה ביקש
מהמטיילים לעזוב את האזור ,אך הם התעקשו להישאר.
חילוץ גופותיהם של הנספים בנחל קומראן ב 2007-צילום ארכיון:
פלאש 90

15.51%
בתגובה לירי
הקסאם :חיל
האוויר תקף שני
מוקדים ברצועת
עזה

הכי נקרא

10.99%
"אם נותקף –
נפציץ את מתקן
נאט"ו בטורקיה"

למרות זאת החליטו משפחות הצעירים להגיש תביעת פיצויים נגד רשות הטבע והגנים,
המדינה והשירות המטאורולוגי בטענה כי מחדלים ורשלנות מצד אותם גורמים הם
שהובילו למות יקיריהן.

"להסיר את אשמת הרשלנות שהוטחה בילדינו"
בתביעה ,שהוגשה באמצעות עורכי הדין עמיקם חרל"פ ומיכאל אלנתן ,טענו בני
המשפחות כי אלמלא אותם מחדלים ייתכן שהיה נמנע האסון .הם הוסיפו וטענו כי
בכניסה לאתר נמכרו באותו יום כרטיסים למטיילים ,ואף נאמר להם במפורש כי מזג
האוויר נוח ,אין חשש משיטפונות וכי הם יכולים לטייל באזור .זאת למרות התרעות על
שיטפון שכבר היו בידי רשות הטבע והגנים.

צרכנות -מבצעי החודש

סל הכביסה מלא? חפשו
מכבסות בדפי זהב

כאמור ,לאחרונה הגיעו
הצדדים להסדר פשרה שבמסגרתו תפצה הרשות את בני המשפחות ב 4.5 -מיליון
שקלים .בנוסף לכך קבע בית המשפט כי הרשויות הנוספות שנתבעו לא ישתתפו בפיצוי.
"מאז האסון ניסתה רשות הטבע והגנים להתנער מכל אחריות ועשתה כל שביכולתה
לגלגל את מחדליה על המטיילים ,דהיינו על ילדינו" ,אמר מידד גוטליב ,אביו של עמית.
"אנו ההורים היינו משוכנעים מהרגע הראשון שילדינו היו זהירים ,אחראים ושקולים ,ומאז
האסון טענו שאילו הרשות הייתה אחראית ,אכפתית ,ערה לסכנות ומקיימת את חובת
אחריותה ונהליה  -ילדינו היו
היום איתנו" ,הדגיש גוטליב.

הכי מטוקבק

10.06%
האדם המושחת
ביותר בוושינגטון
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היום איתנו" ,הדגיש גוטליב.

ב₪ 299-

רק לגולשי
בזקסטור !Online
לרכישה <<

עם Jobbing
תמצא עבודה מהר

יעוץ חינם
במטבחים

מבצע ארונות
הזזה

יעוץ חינם
בלימוד
אנגלית

יעוץ חינם
באלמיניום

פתרונות
ריהוט לחדר
ילדים

ייעוץ חינם
בדלתות

פתרונות
ריהוט לעיצוב
הבית

ייעוץ חינם
בשערים
פרסומת

עו"ד עמיקם חרל"פ" .לא רק נחמה כספית ,אלא גם
מוסרית" צילום ארכיון :אלי דסה

בוא למצוא עבודה
בפחות משעה ובחינם!
לפרטים <<

מיני לפטופ רק 59
 ₪לחודש

"ההחלטה לתבוע את הרשות
נבעה בראש ובראשונה
מהרצון להסיר את אשמת
הרשלנות שהוטחה כלפי
ילדינו ,ולהוכיח את אחריותה
המלאה של הרשות לתוצאות
האסון .פסק הדין קובע באופן
חד-משמעי שכך היו הדברים" ,הוסיף.
עו"ד חרל"פ הוסיף" :פסק הדין והפיצוי הגבוה שקבע מבהירים יותר מכל כי מי שאשם
באסון הזה באופן מוחלט זו הרשות .אני רואה בזה לא רק נחמה כספית ,אלא גם
מוסרית".

ב 24 -תשלומים עכשיו
בבזקסטור !Online
לקנייה <<

Be the first of your friends to recommend this.
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חופשות סקי
באירופה

פייסבוק

הוסף תגובה

כתוב לעורך

הגיבו

שלח לחבר

שתף

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

דעות וטורים
הגולשת חוקרת :הלן האנט
על גלשן ובביקיני

אחרי  2,000שנה :הגלעין
מהמרד הגדול הפך לעץ

יש לכם מסר מסחרי הקשור לכתבה?

תגובות

 61ימים של סקס :ענבל
ואודי ניסו ונהנו

הוספת תגובה ממומנת | פרטים

ישראל זיו
ההסכם הבלתי
כתוב בין טהרן
למוסקבה

עפר שלח
מאבק גמלאי צה"ל
חושף חוסר צדק
פנסיוני

נועם שרביט
הערעור הנוסף של
קצב היה צפוי אך
חסר סיכוי

עד כה 12 :תגובות ב 7-דיונים

הוספת תגובה
שם
נושא  /כותרת
תוכן

בחר מרשימת הכותבים הקבועים:

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

nrgטורס

רגע אחרון

שלח שאילתה

בחו"ל

בארץ

לקריאת כל התגובות ברצף

27/11/2011
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 .7למה לא ממצים את הדין עם פקידי ציבור רשלנים?
ישראלי 19:21 26/11/11 ,1
אף אחד לא יענה לך,
גם ישראלי20:03 26/11/11 ,
אתה יכול לבזבז זמנך בנסיון להשיג בטלפון פקיד ציבור,
עוד ישראלי20:52 26/11/11 ,

 29/11/11עד
-4 03/12/11לילות

 11/12/11עד
14/12/11

 07/12/11עד
10/12/11

$553

$371

$544

קופונים

מסעדות חופשות ספא אופנה ילדים עוד..

 .6החוק הוא המינימום של המוסר-אמר השופט חיים הכהן זל) .ל''ת(
אין מוסר בביהמש23:21 25/11/11 ,

 Croco-Dealמציע:
"מה משותף בין קובי פרץ ,חוליו
איגלסייס ורוברטו קאוולי? רק
 ₪ 159במקום  ₪ 400עבור
 15כניסות...

 .5ועוד מתפלאים למה בית המשפט לא מתחבר לעם?
דוריג22:18 25/11/11 ,
 .4אנשים זהב ,זיכרונם לברכה ,נזכור תמיד )ל''ת(
ג ,פלחה''צ רותם17:49 25/11/11 ,
מחיר₪ 159 :

 .3מי שעושה סנפלינג שישא בתוצאות אם היו נופלים גם הר
אורי12:20 25/11/11 ,

הנחה61% :

שווי₪ 400 :

לקנייה «

קבל את הקופונים הכי חמים ישירות למייל

סנפלינג זה ספורט בטוח יותר מחציית כביש
המפץ הגדול12:48 25/11/11 ,

שלח שאילתה

 .2חובבנות של ישראלים.
יאיר מוטס ,עו''ד12:09 25/11/11 ,

בלוגים

מקשקש על דברים שאין לך בהם מושג
מורה בישראל12:52 25/11/11 ,

איך גיא פינס השתלט על סדר היום הרוחני שלנו?

אף אחד לא אמר כי הם היו מושלמים.
ביל בול14:35 26/11/11 ,

מנחם בן

 .1בכל מקרה מקרה עצוב מאוד .כסף לא מנחם אך עושה צדק) .ל''ת(
הם לא יכלו להיכנס לשמורה אילו לא מכרו להם כרטיסים11:43 25/11/11 ,.

במשך שנים נהגה האליטה השיפוטית באטימות
ובדורסנות .עכשיו היא משלמת את המחיר
בן דרור ימיני

סכנה ברורה ומיידית :איראן? תסתכלו על הגרעין
של פקיסטן
חיים איסרוביץ

הסרת שיער השוואה

 Lipolysisלמראה צעיר

הסרת שיער לנשים למראה חלק

המסת שומן ממוקדת לחיטוב העור!

"אולי עוד שישים שנה נזכה לראות אישה נותנת
הערכות ביטחוניות"

לחצי וקבלי אזור נוסף במתנה!

www.perfect-skin.co.il

טל לאור

מילוי קמטים

השוואת ביטוח דירה

מלאי טופס למראה צעיר יותר.

השוואת מחיר חכמה לביטוח דירה

www.perfect-face.co.il

לחץ כאן להשוואה

שהגג לא ידלוף– איטום מוצאים בדפי זהב

Comment using...
Facebook social plugin

פורומים
הטירוף בהתגלמותו -בג"ץ לתאגידים בלבד!
פורום אקטואליה 00:17 27/11/11 ,

איכס איכס כלב זה "טומאה" צעקו הבנות במרכז ת"א
פורום אקטואליה 02:28 27/11/11 ,

האדם המושחת ביותר בוושינגטון  -ג'ק אברמוף
פורום אקטואליה 07:18 27/11/11 ,

האוליגארך ה'מזרחי' עם 'מגע יד הזהב'
בחר פורום:

שלח שאילתה

חזרה למעלה
ראשי

27/11/2011
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כתבו לנו עזרה תנאי שימוש מנוי לעיתון מעריב דרושים במעריב פרסמו ב nrg-מעריב
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