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שכחת ילדים ברכב  -האם מדובר בעבירה
פלילית?
שכחת ילדים ברכב היא תופעה שלמרבה הצער גוברת עם הזמן .לרוב ,ככל שמדינה
מסוימת מפותחת והאנשים בה עסוקים יותר כך התופעה מתרחשת בשכיחות גבוהה .עו"ד
אסף דוק מסביר כיצד החוק מתמודד עם תקריות אלו והאם הן נחשבות לעבירה פלילית
אשר בצידה סנקציה עונשית.
אורח החיים המודרני מעגן בתוכו קצב נמרץ שלעיתים מצריך את האדם לעבד גירויים רבים בזמן מועט.
נקודה זו מצטרפת לנהיגה שנחשבת לפעולה אוטומטית ,ועלולה לייצר תאונות טרגיות .התהליך האוטומטי
מונע מאיתנו לראות אירועים חריגים ,כדוגמת הוצאת הילד מהרכב בהגעתנו למקום העבודה ,ובחודשי הקיץ
הלוהטים השארת ילד ברכב עלולה ליצור אירוע ברמת חריגות גבוהה .הדבר נכון במיוחד כשבחודשים אלה
אחריות המבוגרים על ילדיהם גבוהה מהרגיל בשל חופשת הקיץ הארוכה.

כיצד המחוקק מתייחס לשכחת ילדים ברכב?
על פי סעיף  361לחוק העונשין ,כל מקרה של השארת ילד מתחת לגיל  6ללא השגחת מבוגר באופן העלול
לפגוע בשלומו ,לסכן את חייו או את בריאותו  -הוא עבירה פלילית והדין על כך הוא מאסר שלוש שנים.
במידה ומבוגר נטש ילד בכוונה תחילה )קרי  -במטרה לנטוש אותו(  -הדין הוא מאסר חמש שנים .אם
מדובר בחוסר השגחה הנובעת מרשלנות ,הדין על כך הוא מאסר שנה.
בהקשר של שכחת ילד ברכב ,לעיתים הנהג מואשם בנטישת הילד ולעיתים ,על פי חומרת האירוע ,אף
בגרימת מוות ברשלנות .במידה וההורים ללא עבר פלילי והילד שנשכח נותר ללא פגיעה ,בדרך כלל בית
המשפט נמנע מהרשעה ,כדוגמת האב שהותיר את בנו ברכב למשך מספר דקות כדי לבצע סידורים בבנק.
במקרה זה הוטל על האב עונש קל של עבודות לתועלת הציבור .כאשר מדובר במקרים בהם הורים התירו
את ילדיהם ברכב בכוונה ,החוק רואה בכך מעשה חמור.

כיצד החוק מתייחס לנהגי הסעות?
לאחר שנהג ההסעה מסיים את עבודתו ,החוק מטיל עליו לסרוק את כל מושבי הרכב כדי לוודא שלא שכח
אף ילד .במקרה בו נהג הסעות שכח ילד ברכב ,הפרקליטות צפויה להגיש נגדו כתב אישום ואף להעביר את
עניינו לבית הדין לעבודה שיקבע כי ביצע עבירת משמעת חמורה .למרות שהילד נותר ללא פגע ,ניתן לפטר
את הנהג ללא פיצויים וללא הודעה מוקדמת.

האם הורים שגרמו למוות ילדיהם בשל שכחתם ברכב עומדים לדין?
בניגוד לארצות-הברית ,שם הורים עומדים לדין בגין שכחת ילדיהם ברכב ,בישראל הנטייה היא לא לעשות כן
בטענה כי הורים ששכלו ילד בשל כך ,קיבלו כבר את עונשם .יחד עם זאת ,כאשר ילד הושאר בכוונה על ידי
הוריו ברכב ,הפרקליטות צפויה להגיש כתב אישום.
לדוגמא ,במקרה בו הורים ללא עבר פלילי נעלו למשך עשרים דקות את ארבעת ילדיהם ברכב ,הוחלט לא
להרשיע אותם ונקבע כי האב ירצה שעות שירות לתועלת הציבור ,ולאם הוצא צו מבחן למשך שנה .ההורים
טענו במקרה זה כי האב עזב את ילדיהם למשך מספר דקות כדי לעזור לאשתו שהייתה בדרכה לדיון בבית
המשפט ,כדי למצוא את הכניסה לאולם הדיונים.

כיצד ניתן למנוע מצבים כאלו בעתיד?
ברוב המקרים ,בתי המשפט היו מעדיפים להימנע מלתת עונש להורים בגין שכחת ילדיהם ברכב .על מנת
שלא להגיע למצב זה בכלל ,יש להקפיד בנקיטת כללי בטיחות כשנוהגים ברכב עם ילדים ,ולא להשאיר
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ילדים ברכב ללא השגחה אפילו אם מדובר בזמן קצר .כשיוצאים יש לסרוק את המושבים האחוריים לפני
נעילת הרכב ,וניתן להשאיר חפץ חיוני ליד מושב הילד כדי לעודד את סריקת המושב לפני היציאה.
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