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הנאשמות:

כתב אישום
הנאשמות מואשמות בזאת כדלקמן:

א .העובדות:
.1

א .בתקופה הרלוונטית לכתב האישום עבדה נאשמת  1כגננת בגן עירוני המשמש כגן
טרום – טרום חובה (להלן" :הגן").
ב .נאשמת  2עבדה כסייעת המחליפה את הסייעת הקבועה בגן אחת לשבוע בימי שני.

.2

א .בסמוך לגן ,מצוי גן עירוני נוסף ,בו מתנהל מדי יום צהרון ,בין השעות - 16:33
.12:33
ב.

.0

בצהרון נמצאים ילדים השייכים לגן וכן ילדים המועברים לצהרון מהגן.

הנפגע ,קטין כבן  ,0היה בתקופה הרלוונטית לכתב האישום ,אחד הילדים שעברו מהגן
לצהרון בשעות הצהריים ושהו בצהרון עד לשעה ( 12:33להלן" :הקטין") .

 .6במועד הרלוונטי ,בסמוך לשעה  ,16:33הבחינה נאשמת  1בעת מפגש הסיום שנערך אותה
עת בגן לקראת סיום יום הלימודים ,כי הקטין מנמנם ושלחה אותו לשטוף את פניו על מנת
להתרענן.

 .5בסמוך לאחר מכן ,נרדם הקטין באחת מפינות הגן ולא שב למפגש מבלי שמי מהנאשמות
שמה ליבה לכך.
 .4בהמשך למתואר לעיל ,בשעה  16:33או בסמוך לכך ,הוציאה נאשמת  1את ילדי הגן מהגן
אל החצר והעבירה אותם לידי אחת הסייעות בצהרון .במהלך העברת הילדים כמפורט
לעיל ,לא שמה נאשמת  1ליבה לעובדה כי הקטין לא נמנה עם הילדים שעברו לצהרון וזאת
בניגוד למתחייב ממנה.
 .2בסמוך לאחר השעה  ,16:33עזבה נאשמת  1את הגן מבלי שוידאה כמתחייב ממנה כי לא
הושארו ילדים בגן .אף נאשמת  2שניקתה את הגן וסרקה חלקים ממנו ,לא הבחינה בקטין
שנם אותה עת באחת מפינות הגן .לאחר מכן ,כיבתה נאשמת  2את האורות בגן ,נעלה את
דלת הגן ועזבה ,תוך שהותירה את הקטין ,לבדו בתוך הגן.
 .6בהמשך למתואר לעיל ,רק בסמוך לשעה  ,12:33עת הגיעה אמו של הקטין לאסוף אותו
מהצהרון ,הסתבר לה ולצוות הצהרון כי הקטין לא הועבר לצהרון .או אז ,פתח צוות
הצהרון את דלת הגן ואיתר בגן את הקטין יושב לבדו בחושך.
 .4במעשיהן ובמחדליהן המפורטים לעיל ,הותירו הנאשמות את הקטין ,שטרם מלאו לו שש
שנים ,בלא השגחה ראויה במשך  0שעות ובכך סיכנו את חיי הקטין ועלולות היו לפגוע
פגיעה ממשית בשלומו או בבריאותו.
ב .הוראת החיקוק לפיה מואשמות הנאשמות:
השארת ילד בלא השגחה ראויה ברשלנות – עבירה לפי סעיף ( 041אמצעיתא) לחוק העונשין תשל"ז
– .1422

ג .עדי התביעה:

תל אביב-יפו

קלאודיה בילנקה ,עו"ד
ממונה בפרקליטות מחוז פמת"א (פלילי)
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לייצוג המנויים בסעיף (31א) לחוק הסנגוריה הציבורית ,תשנ"ו – .3991
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