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האב הזניח את בנו בן שנתיים, שמת במכונית
הלוהטת

האב, עבד עדאווי תושב הכפר טורעאן, שהגיע לסידורים בחיפה, שב לרכבו
 שעות - וגילה את גופת בנו, ריאד. צוות מד"א ניסה לבצע4החונה אחרי 

בפעוט החייאה, אך לשווא. שופטת שלום בחיפה דחתה את בקשת המשטרה
להאריך את מעצרו, ושלחה את האב למעצר בית

16:25 , 21.06.04עדכון אחרון:   ושרון רופא-אופיר ynetכתב 

פעוט בן שנה ועשרה חודשים נמצא בשעות הצהריים (יום ב') מת במכונית,טרגדיה בחיפה: 
שהשאיר אביו סגורה בשכונת הדר בחיפה, בעת שיצא לסידורים. האב נחקר ונשלח לחמישה

ימי מעצר בית.

המשטרה ביקשה מבית משפט השלום בחיפה להאריך את מעצרו, אולם שופטת סירבה
לבקשה, והורתה לשלוח את האב למעצר בית.

, תושב הכפר טורעאן שבגליל, הגיע עם בנו ריאד לסידורים35אבי הפעוט, עבד עדאווי, בן 
בחיפה והשאיר אותו במכונית, מדגם סיאט איביזה, בחום הלוהט. כעבור ארבע שעות שב  -

וגילה לתדהמתו את גופת בנו.  

עוברים ושבים שהבחינו במתרחש הזעיקו עזרה. אורן גולדשטיין, חובש מד"א שטיפל בילד,
סיפר: "הגענו למקום וראינו תינוק עם כוויות קשות מהחום. אביו לא נתן לנו בהתחלה לטפל

בו. הוא רכן מעליו וצרח. חובש אחר הדף אותו בכוח, ניסינו לבצע החייאה בתינוק - אבל הוא
מת".  

האב, עבד עדאווי (צילום: רוני שיצר)

האב המבוהל נטל את הילד בזרועותיו והבהיל אותו למרכז שיקום סמוך. אתי, עובדת במרכז
השיקום, סיפרה: "הוא היה נרגש ונסער. הוא אמר לי, 'הבן שלי מת, הבן שלי מת', וביקש
סיוע". גופת הפעוט נלקחה לנתיחה במכון הפתולוגי באבו-כביר, לקביעה סופית של סיבת

המוות.  

המשטרה עיכבה את האב לחקירה. סגן-ניצב בני אבליה, ראש משרד החקירות במשטרת
 כי הוא יואשם בגרימת מוות ברשלנות. כשהוצא לניידת שהמתינה לו מחוץynetחיפה, אמר ל-

למרכז השיקום, סיפר האב: "אני, ששילמתי מחיר בפיגוע במסעדת מצה, לא הרגשתי אף
פעם כאב כמו שאני מרגיש עכשיו".

הסב: "זה מאלוהים"

סבו של התינוק, ריאד עדאווי, אמר כי הוא מתקשה להאמין כיצד בנו, אדם אחראי, השאיר
את הילד במכונית וציין: "אני מאמין גדול באלוהים וזה כנראה מספר הימים שהוא נתן לילד

לחיות". 

אבי הפעוט הוא עובד סוציאלי במקצועו, המועסק כמנהל מעון גמילה מסמים, ולו ולאשתו
ארבעה ילדים - שלוש בנות, וריאד, הבן היחיד לו המתינו שנים

ארוכות. "זו היתה שמחה גדולה
כאשר נולד הבן. אני הייתי קשור

אליו במיוחד, ומדי יום הייתי איתו", סיפר הסב בכאב. הפעוט החל ללכת לאחרונה לגן ילדים
בנצרת, אולם הבוקר נסע עם אביו לסידורים.

ריאד עדאווי
צילום רפרודוקציה: עמית מגל

גופת הפעוט שנשכח ברכב
1צילום: ערוץ 

צילום ארכיון

שתף בפייסבוק

הדפסה

שלח כתבה

הרשמה לדיוור

תגובה לכתבה

עיתון שישי לחודש מתנה!

תל אביב

מרחבי הרשת

הזדמנות כזאת להשקעה בשכונה הכי מבוקשת בניו יורק,

מגיעה לעיתים רחוקות
Cityr

הקופסה השחורה הקטנה שתציל את חייכם
Vooom

מרחבי הרשת

אם יש לכם סבלנות ואתם מחפשים נדל"ן במרכז הארץ,

אתם חייבים לקרוא את זה.
INSITEהשקעות 

 סיבות5הסרת שיער בלייזר עושים דווקא בחורף- 

שיפתיעו
American Laser

1RecommendRecommend

מרחבי הרשת

קופסא קטנה וחכמה בעלת

טכנולוגיה מתקדמת

…שמטרתה למנוע את תאונ
vooom

צברת מעל חצי מיליון? אפיק

שהבנק לא רוצה שתדע עליו
ריאלי - מגזין כלכלי

מה הישראלים מחפשים

כשהם יוצאים לחופשה כחול

לבן?
Rimonim hotels
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זירת הקניות

מפקד משטרת חיפה,
ניצב-משנה ניר מריאש, סיפר כי
בתחילה, האב טען ששכח שיש

לו ילד באוטו. אולם בהמשך
התברר כי השאירו שם ביודעין.
"מדובר במקרה מזעזע", אמר

מריאש, "אין זו הפעם הראשונה
שאנו עדים בקיץ למקרה טראגי
שכזה. אני קורא להורים לפקוח

עיניים, ולא להשאיר ילדים
באוטו כדי למנוע אסון". 

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו

,21.06.04פרסום ראשון: 

13:08
לפנייה לכתב/ת 

שתף ב-שתף ב-עיתון שישי לחודש מתנה!הרשמה לניוזלטרשלחו כתבה

by TaboolaSponsored Links

סופ'ש באילת- א.בוקר + טיסות
 ₪ לאדם499הלו"ש רק-

לרכישה >>

 הנחה בביטוח המקיף30%עד 
 תשלומים שווים!12לרכב ו-

להצעת מחיר >>

ידיעות אחרונות-מהדורת
סופ"ש לחודש מתנה!

היכנסו עכשיו >>

”5.2 מסך 32GBסמרארטפון 
Huawei P9דגם 

לרכישה >>

 מלכודות שטמנת לעצמך4
בראיון עבודה

לקריאה >>

 ₪ מתנה בקנייה מעל300
ynetart ₪! עכשיו ב- 1,800

היכנסו עכשיו >>

 הנחה בביטוח המקיף30%עד 
 תשלומים שווים!12לרכב ו-

להצעת מחיר >>

by TaboolaPromoted Linksכתבות נוספות

מהן השכונות הטובות ביותר לסטודנטים בירושלים? המדריך המלא

…קופסא קטנה וחכמה בעלת טכנולוגיה מתקדמת שמטרתה למנוע את תאונ
vooom

צברת מעל חצי מיליון? אפיק שהבנק לא רוצה שתדע עליו
ריאלי - מגזין כלכלי

מה הישראלים מחפשים כשהם יוצאים לחופשה כחול לבן?
Rimonim hotels

טראמפ ובתו טסו במפתיע לחלוק כבוד לחייל אמריקני שנהרג

לה פן עם טראמפ: "ישראלים מוחרמים במדינות האיסלאם"

מודעה

הדירה שלכם למכירה ואין קונים?
פנו עכשיו לחתול רחוב ובקשתכם תשוגר למתווכים באותם איזורים שבהם אתם

מתעניינים
streetcat.co.il

פתיחת כל התגובות דיונים292 תגובות ב-292לכתבה זו התפרסמו 

הצג:תגובה חדשה

292.

291.

290.

289.

288.

287.

מעצבן

)07.05.06תושב הכפר (

האבא מונה לאחרונה לאחראי על מחלקת החינוך בכפרו

)27.05.05מרמר, טורעאן (

ממש כמו בעולם השלישי

)23.06.04עולם שלישי (

יסורי אב

)22.06.04דניס, מרכז (

לכ המגיבים והחכמים

)22.06.04אמיר, חיפה (

 שעות אף אחד לא הבחין בילד שסובל4ב

)22.06.04רביע, חיפה (

מתלהבים מהמחיר הנמוך

באתר סיני? חכו רגע
תכל'ס- מגזין ישראכרט

מהן השכונות הטובות ביותר

לסטודנטים בירושלים?

המדריך המלא

מהסוף להתחלה
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279תגובה חריפה ל 

)22.06.04ערבי (

רשלנות פושעת!!

)22.06.04(

 תתבייש לך279

)22.06.04מוסלמי מאמין (

86תגובה ל

)22.06.04(

כמה כואב

)22.06.04תושבת גוש קטיף (

 (לת)זה רצח בכוונה תחילה !!!

)22.06.04(

איפה האמא?

)22.06.04אילי (

אין אללה מלבד אלוהים

)22.06.04אומיה עואודה, כפר כנא (

ורק שתדעו...

)22.06.04טל מיהוד, אם לבן שנה (

אם על בנו אהובו נתגלה כרשלן

)22.06.04מיטל, ר"ג (

265תגובה ל-

)22.06.04תמימות או טיפשות (

יש לי חררה מריבוי ילדים

)22.06.04רות, גני אביב (

 (לת)להכניס אותו לרכב סגור במשך יום אחד ...

)22.06.04אבא, בית שאן החמה (

האם להעניש הורים לא אחראים?

)22.06.04רונן (

האב הזני את בנו

)22.06.04רחל, אילת (

 (לת)לא קרו מספיק מקרים דומים כדי להיזהר בנושא?

)22.06.04(

86המשך ל-

)22.06.04(

 (לת)הצילו!!! האפרוחים שלנו נקטלים בטרם עת!! מה יהיה???

)21.06.04הצילו!!, הורים תתעוררו !!! (

חברה שלי...

)21.06.04מה קורה לאנשים פה?! (

אם נגיד שאת העונש כבר קיבל לא נרתיע הורים אחרים!!!!!!!!!!!!!

)21.06.04שירלי (

איך?...

)21.06.04צבי סויסה, חדרה (

 ועוד כמה236ל 

)21.06.04, ירושלים (2אמא ל 

תשמעו מה עושים בארה"ב

)21.06.04אחת, לא מפה (

ולמה את החרד מנתיבות לא עצרו?

)21.06.04תמהה (

מזעזע!!! איך אפשר לשכוח ילד באוטו?

)21.06.04אמא מבוהלת (

האבא כבר שילם אזבו אותו בשקט באבלו!!!!

)21.06.04עידית, מרכז (

זוועה!!!!

)21.06.04ענבל (

אב השאיר את הילד

)21.06.04מירי, חיפה (

את העונש שלו הוא כבר קיבל-לא צריך

)21.06.04מירי (

הורות זה מקצוע!

)21.06.04(

יא בן אדם

)21.06.04יצחוק, חיפה (

 (לת)לא זכור לי שעצרו הורים יהודיים שעשו בדיוק אותו הדבר.

)21.06.04(

 (לת)יכול לקרות לכל אחד!!בלי פלצנות!

)21.06.04דני צור (

יהודי, ערבי, דרוזי - זה לא רלוונטי כולנו ישראלים

)21.06.04, מודיעין (2אמא ל 

בגלל חוסר אחריות
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)21.06.04אימן, עילבון (

שימו לב

)21.06.04נירית, מרכז (

236לתגובה 

)21.06.04(

102לתגובה 

)21.06.04(

מה נסגר איתכם???

)21.06.04סמי, אשקלון (

143תגובה ל

)21.06.04(

להעניש בחומרה?!

)21.06.04מוטק'ה (

 (לת)מתי ילמדו?

)21.06.04(

צילומי הטלויזיה

)21.06.04אכפת לי (

236תגובה ל-

)21.06.04(

 (לת)הורים שמתעללים בילדהם לא הולכים למעצר, למה הוא.

)21.06.04ת (

 (לת)עוד מעט אנשים יטוסו לחו"ח וישאירו את התינוק בחנה וסע!!!!!!!!

)21.06.04ללא שם (

אפשר לשכוח ילד במכונית, אבל להשאיר אותו ביודעין זה בלתי נסלח

)21.06.04(

זעזוע

)21.06.04אחת (

אם לא יחוקקו חוק???

)21.06.04(

 (לת)איך, איך אפשר לשכוח ילד!!????בלתי נתפס!!!!

)21.06.04(

צריך לסלק כבר את כל האמסטפים מכאן!!! כל יום תינוק אחר!!!

)21.06.04מו דג (

מה שנקרא, אם אין שכל אין דאגות.

)21.06.04אני (

 (לת)ולזה קוראים הורה. שלא נדע.

)21.06.04אני (

 (לת)די לערב את האמסטף בסיפור הזה! זה לא במקום!

)21.06.04(

מי בכלל משאיר תינוק באוטו?!

)21.06.04גיל האליל (

רשלנות נפשעת פשוט מזעזע לשכוח תינוק

)21.06.04יפה, בת-ים (

לערביה

)21.06.04יוכי (

למה?

)21.06.04מת, ירושלים (

האם המסנה

)21.06.04ראני בולוס, נצרת עילית  (

אני משתתפת בצערם אבל....

)21.06.04וופא (

הכל מאלוהים

)21.06.04חיפה (

יש לחוקק חוק

)21.06.04איש (

אני לא מצליחה להבין!

)21.06.04גילה (

רשיון לנהיגה יש רשיון לבנות בית יש

alanis (21.06.04)

אפלייה יהודים ערבים

)21.06.04דנה (

טרגדיה מה שהולך בארץ !!!!!!

)21.06.04חסוי, מרכז (

 (לת) מה אתה מקשקש?149

)21.06.04יאיר (

 (לת)להרוג רת האמסטף..אה..זה לא שייך..להרוג את האבא...זה שייך.

)21.06.04לא חשוב (

יש אנשים שלא ראויים להיות הורים

)21.06.04עצובה (
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188.

187.

186.

185.

184.

183.

 (לת)האם אני מריח גזענות בתגובות???

)21.06.04אחמד (

דמעות בעיניים

)21.06.04(

 (לת)לא משאירים ילד ברכב, אפילו לשניה !!!!!!!

)21.06.04(

פיקוח

)21.06.04שושי, ירושלים (

חוסר אחריות

)21.06.04ליאת, בת-ים (

אתך אנחנו אבא למגיבנים אל תהיו עוקצניים זה יכול לקרות לכל אח

)21.06.04מאת ערבייה (

 (לת) שעות הוא לא שם לב שהילד לא איתו??4

)21.06.04אמיר (

לגלות אחריות !!!!!!

)21.06.04(

: הפשע הוא גם העונש? לא האב נענש אלא הפעוט שאב רשלני גרם71ל-

)21.06.04רחל (

25ל-

)21.06.04אני (

תיכנסו תקראו ותסכילו

)21.06.04לא חשוב, לא חשוב גם (

 (לת)אם היה לו הרבה כסף באוטו בטח לא היה שוכח, אבל ילד....

AAA (21.06.04)

 (לת)לא רק אצלנו קורים דברים מהסוג הזה.

)21.06.04(

תגובה לאליאן

)21.06.04חסוי (

אייך אפשר לעזוב ילד לבד ועוד ברכב

)21.06.04לילך , דרום (

עד מתי , אנשים לא לומדים !

)21.06.04גיל, חולון (

117תגובה ל

)21.06.04לילך (

מי משאיר ילד באוטו?

)21.06.04עדי, מרכז (

אבות אכלו בוסר

)21.06.04עח (

עם כל הצער, ישר לכלא

)21.06.04דייב, מערת המכפלה (

 (לת)האב צריך לשבת במאסר עולם למען יראו אחרים .

op (21.06.04)

 - אורי: באמת, זה לא המקום או הזמן לבדיחות חסרות טעם160ל 

)21.06.04(

להמציא מנגנון שיאפשר איוורור של הרכב

)21.06.04י., תא (

 (לת)לקחת לו את הילדים אם יש לו

)21.06.04אורי (

רשיון להיות הורה

)21.06.04(

אבא מסוכן

)21.06.04גיל , הרצליה (

 (לת)פתרון כאשר גלאי יזהה תנועה ברכב חלון ירד וצופר יופעל

)21.06.04לחייב רכבים (

ילד נחנק למוות

)21.06.04ניסו, בת ים (

168תגובה ל-

oren (21.06.04)

מזעזע

)21.06.04לילך, ב"ש (

אני לא שופטת, אבל פשוט לא מבינה

)21.06.04תנחומים למשפחה, איזה אסון.... (

 (לת)שאלוהים יעזור לאבא לעבור את זה ולהשאר שפוי!

)21.06.04(

רחמנות על אם התינוק

)21.06.04מ.ק, נתניה (

טרגדיה

)21.06.04ענת, מרכז (

כלב שנשך הורגים, אב ששכח מרחמים עליו
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152.

151.

150.

149.

)21.06.04יעל, "ארץ נהדרת" (

מאסר עולם לא פחות

)21.06.04אחריות, בגרות (

 (לת)חייבים להפסיק להרשות לגדל מכוניות מסוכנות בארץ !!!!

)21.06.04אבי (

מזעזע

)21.06.04נעמונת (

 (לת)מעניין מי הבא בתור...

)21.06.04אסי, מרכז (

 (לת)מזעזע

)21.06.04אורי יוסף, חולון (

הורים- מה אתם חושבים לעצמכם?!

)21.06.04מישהי, ת"א (

אני באמת לא מבין

)21.06.04בני, נתניה (

אסון כבד

)21.06.04אבי, מרכז (

 (לת)פשוט נורא

)21.06.04(

תחשבו על הילד המסכן שאבא שלו השאיר אותו באוטו

)21.06.04יעל (

אנשים לך תבין...

)21.06.04איזה הורים מטומטמים (

לא צריך רישיון

)21.06.04צביקה  (

ר-ש-ל-נ-ו-ת!!!

)21.06.04שושנית, ראש פינית (

אולי נוציא מחוץ לחוק את כל המכוניות הסגורות

)21.06.04רן, רעננה (

עד לאן?

)21.06.04אבי (

 (לת)לעשות מבחנים לרשיון להורות!!!!!!

)21.06.04אמיר, רמת-גן (

96מסכימה עם תגובה 

)21.06.04ריטה (

 שעות??? ו"גילה לתדהמתו??"4

)21.06.04תומר, מרכז (

הורים קחו אחריות!!!!!!!

)21.06.04אמא לתינוק, ראשון לציון (

 (לת)עוד לא הבנתם הוא השאיר אותו שם לא שכח אותו!

)21.06.04אמא! (

מי יותר גרוע האב או האמסטף

)21.06.04אלי , ר"ג (

 (לת)פשוט רשלנות פושעת

)21.06.04(

איפה הראש

)21.06.04אבי, יבנה (

החוק דורש להוציא רשיון על כל שטות.

)21.06.04אופיר (

 (לת)צריך לשים את האבא הזה בבית סוהר לכמה שנים טובות

)21.06.04(

 (לת)טוב שלא היה גם כלב באוטו

)21.06.04אסף (

 (לת)פשוט רוצח - אין הגדרה אחרת!!

)21.06.04אזרח, חיפה (

עד מתי?

)21.06.04תמי (

 (לת)בשביל האוטו צריך רשיון, ילד - כל אידיוט יכול

)21.06.04יויו גם (

בשביל כלב צריך רשיון

)21.06.04אורן מוריס, צפון (

מזעזע

)21.06.04ערן (

 (לת)מזעזע. אין מילה אחרת. איזה אבא משאיר את בנו במכונית כך?

)21.06.04(

כלב אמסטף שעבר במקום גרם לאב לאבד את ריכוזו ולשכוח את הילד

)21.06.04אורי, תל אביב (

הילד בגן עדן

)21.06.04חנאן, שפרעם (
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120.

119.

118.

117.

116.

115.

114.

מי נתן לו רישיון?!

)21.06.04קרן (

, יש גם אמהות מטומטמות, לא רק אבות! ואם התכוונת להצחיק-3ל-

)21.06.04יעל (

אלוהים ישמור...

)21.06.04נטע, חיפה (

 (לת), למה בדיוק אתה מאחל לפושע כזה עוד ילדים?!2ל- 

)21.06.04(

 (לת)למה את האמסטף ממיתים ואותו לא?

)21.06.04(

מי מת?

)21.06.04אילן בוקובזה, אילת (

יש יותר אבות מסוכנים מאמסטפים מסוכנים

)21.06.04גילה (

זה בדיוק כמו האמסטף ! צריך להכחיד את המכוניות !

)21.06.04(

עם כל הצער

)21.06.04י, חיפה (

בכל זאת צריך להעמיד את האב לדין

)21.06.04אזרח, צפון (

 (לת)שעתיים לשכוח מהילדה

)21.06.04(

מה קורה פה?????.

)21.06.04מזועזעת (

הורים מסוכנים יעלמו מישראל

)21.06.04בוכה על האמטסף (

מזעזע

)21.06.04רויטל, אשדוד (

 ..100% .. צודק ב 61למס' 

)21.06.04נינו , חיפה  (

כולי צמרמורת וכעס

)21.06.04תמי (

טרגדיה

)21.06.04נס ציונית (

מי משאיר באוטו ילד בן שנתיים גם אם הוא הולך לסידורים?????

)21.06.04ענת (

חוק כמו בארהב השארת ילד במכונית היא תיק פלילי..

)21.06.04תנחומי הכנים (

איך לעזאזל אפשר לשכוח ילד באוטו זה פשוט לא נתפס במיוחד כאשר

)21.06.04ימית, תל אביב (

אבא אדיוט אבל משהו מוזר כאן...

)21.06.04שלומית (

אני לשנייה לא משאריה אותם! שנייה!!!

)21.06.04 (5אמא לתואמים בני 

 - אתה רציני???1למס' 

)21.06.04אופיר (

גם להורות צריך רשיון

)21.06.04מעיין בר, מרכז (

לכאלו אנשים בדיוק לא מגיע ילדים!

)21.06.04רונן (

 (לת) גם בחורף בסתיו ובאביב לא משאירים ילד ו/או כלב באוטו!!!103ל 

)21.06.04לא חשוב (

התינוק באוטו

)21.06.04אלי, רמה"ג (

רחמים....

)21.06.04אורית (

 (לת)ירקות אני לא שוכחת האוטו ---ילד??

)21.06.04שולה (

 (לת)מות כפול..מוות פיזי לתינוק ומוות נפשי לאב..כואב הלב

green hell) !21.06.04, כואב(

איך אפשר?

)21.06.04מיכל, ירושלים (

86תגובה ל-

)21.06.04יוסי (

אני בוכה מכאב....

R.A (21.06.04)

לתבוע בגין הזנחה ורשלנות פושעת

)21.06.04(

שום כלא ושום עונש!
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ההזדמנות שלך לדירה בלב

 חד' במחירים4,3נתניה.דירות 

מפתיעים

פרטים נוספים

ההזדמנות באשקלון
צרפתי באגמים - בנייני

הגן-דופלקס החל

 1,590,000₪מ-

פרטים נוספים

הכל בשביל הילדים!
 חד'3,4,5מחירים מיוחדים ל- 

ברחובות הירוקה והצומחת

פרטים נוספים

משקיעים בהוד"ש!
בשכונה הכי טובה רק ב-

 ₪, הקרקע אינה320,000

זמינה לבנייה
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קדימה

)21.06.04אבירם/, פ"ת  (

לא כתוב בכלל שהוא שכח את הילד באוטו

)21.06.04לילוש, ת"א (

 (לת)הוא שרף/בישל את הילד חי - איזה עונש מספיק חמור? 

)21.06.04(

להורות לא נולדים, זה מקצוע נלמד!

)21.06.04(

לא בקיץ ולא בחורף ואפילו לא לכמה דקות

)21.06.04רייצ'ל (

להשאיר את האבא באמצע אוגוסט באוטו סגור

)21.06.04(

מה פירוש גילה לתדהמתו ?מה הוא חשב

)21.06.04ארז, פיאט איביזה (

שכח את ילדו ברכב

XXX) 21.06.04, פ"ת(

עכשיו תגידו לי איך שוכחים ילד ברכב???

)21.06.04(

אני נקרע מצחוק.......אבל בוכה מבפנים

ziv (21.06.04)

אני בוכה

)21.06.04ירושלים (

 (לת)כל קיץ אותה טעות!!! כמה דבילים הורים יכולים להיות????

)21.06.04(

פשוט מזעזע

)21.06.04(

9זה לא אבא זה מפלצת צריך לשלוח אותו לגיהנום

)21.06.04אברהם (

יש אנשים שפשוט אסור לתת להם לגדל ילדים.

)21.06.04עמית (

חוסר אחריות!!!!!!!!!!!!!!!

)21.06.04סיגל (

 (לת)מה הוא חשב לעצמו? איך הורים יכולים לעזוב מאחור את ילדיהם?

me (21.06.04)

משהו מוזר פה ..

)21.06.04(

 (לת)פשע!! העונש הראוי והמרתיע:קנס כבד.ביטול רשיון.החרמת הרכב.

)21.06.04הורה, שחושב ודואג (

למה?! למה הורים כולאים את ילדיהם באוטו?!!

)21.06.04מודיעין (

"רצח" בכוונה תחילה

)21.06.04אזרחית מהשורה, צפון (

 שעות ברכב סגור בחום הזה, שיל4צריך לגזור עליו עונש של ישיבה 

)21.06.04א. (

כל התגובות לכתבה "האב הזניח את בנו בן שנתיים, שמת במכונית הלוהטת"
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