עזרה משפטית כפולה
העזרה המשפטית הכפולה הינה שיטה
אמינה ,המאפשרת לנפגעים  -קורבנות
(בלשון החוק) לאלימות ,איומים
מסוכנים ו/או כאלה שחוו פגיעה מינית
 לקבל תמיכה ללא עלות בצעדיםמשפטיים נוספים כמו גם תמיכה
פסיכוסוציאלית.
אם חווית אלימות כתוצאה מהמראה
שלך או מדתך (גם אם לכאורה) או
אם חווית איומים או פגיעה מינית,
עומדת לך הזכות לתמיכה משפטית
ופסיכוסוציאלית ללא עלות.
מוסדות מאושרים על ידי המדינה
להגנה על קורבנות ,כגון WEISSER
 ,RINGמוסדות ייעוץ ספציפיים
(לנשים ו/או גברים) כמו גם מגוון
מרכזים ומוסדות להגנה מאלימות
באוסטריה ,מציעים תמיכה משפטית
כפולה ללא עלות.

V-ST RT

למי לפנות?

אם יש לך שאלות או צורך בעוד מידע,
בבקשה אל תהסס.י ליצור קשר עם גוף
ייעוץ לבחירתך  -כגון  - ZARAעבודה
למען אומץ אזרחי ונגד גזענות ,הFGA-
 הפורום נגד אנטישמיותWEISSER ,( RINGטבעת לבנה  -תמיכה בנפגעי
פשע) ,במגוון יחידות ייעוץ ספציפיות
לנשים ו\או גברים או במשרד נגד
אפליה בסטיריה (.)Styria
שם תקבל.י ייעוץ נוסף ,עזרה בהגשת
תלונה ,ליווי לתחנת המשטרה ו/או
תוכל לדבר על החוויה ,לחלוק את
המחשבות והרגשות שלך ולדווח על
המקרה בסביבה חמה ובטוחה .יש לציין
שאת.ה תמיד יכול.ה לדווח על המקרה
שלך לארגון בלתי תלוי בצורה אנונימית.

FGA – Forum gegen Antisemitismus
info@fga-wien.at
+43 1 398 72 72
www.fga-wien.at

& Gewaltschutzzentren
Interventionsstellen Österreich
www.gewaltschutzzentrum.at

– WEISSER RING
Verbrechensopferhilfe
office@weisser-ring.at
www.weisser-ring.at

)Opfer-Notruf (24h/Tag

0800 112 112

& ZARA – Zivilcourage
Anti-Rassismus-Arbeit

Schönbrunner Straße 119/13
Eingang: Am Hundsturm 7
A-1050 Wien
T: +43 (1) 929 13 99
office@zara.or.at
www.zara.or.at

החוברת הזאת נוצרה כחלק מפרויקט  - V-STARTתמיכה לנפגעים דרך העלאת מודעות וחיבור בין
אנשים .האחריות הבלעדית על תוכן החוברת היא על יוצריה; הנציבות האירופית והמשרד לעניינים
חברתיים אינם אחראים לכל שימוש שיעשה במידע בחוברת זו.

Antidiskriminierungsstelle
in der Stadt Salzburg

Kirchenstraße 34
5020 Salzburg
office@antidiskriminierung-salzburg.at

Antidiskriminierungsstelle
Steiermark

Andritzer Reichsstraße 38/1.Stock
A-8045 Graz
T: +43 316 / 714 137
buero@antidiskriminierungsstelle.
steiermark.at
www.antidiskriminierungsstelle.
steiermark.at

AÖF – Verein Autonome
Frauenhäuser
Bacherplatz 10/4
1050 Wien
T: +43 (0) 1 544 08 20

אנטישמיות

מה לעשות?

אם נפלת קורבן לפשע
אנטישמי -
פשע שנאה.
את.ה לא לבד!

)Frauenhelpline gegen Gewalt (24h/Tag

0800 222 555

האם נפגעת ,הותקפת או נפצעת ,האם רכושך נפגע ואת.ה חושב.ת שהתוקף.ת
פעל ממניעים של דעות קדומות המבוססות על אנטישמיות?
זו עלולה להיות חוויה קשה ושונה מהותית מפגיעה „רגילה“  -קבל.י
תמיכה!

את.ה רוצה לעשות מעשה ,אך אינך יודע.ת למי לפנות? נפצעת ואת.ה
מעוניין.ת לתבוע מתוך הבנה שמדובר בפשע אנטישמי?
כאן תמצא.י מידע ואופציות לפעולה!

מומן בשיתוף משרד העבודה הפדרלי ,המשרד
לעניינים חברתיים ומשרד הבריאות והגנה על הצרכן.

מומן בשיתוף התוכנית האירופית
לצדק ()2014-2020

מהי אנטישמיות?
אנטישמיות היא צורה של גזענות ,הממ
ניחה הנחות לגבי יהודים שיכולות לבוא
לידי ביטוי כשנאה כלפיהם„ .אנטישמ
מיות היא פנייה בדיבור או במעשה כנגד
אדם יהודי או שאינו יהודי ו\או כנגד
רכושו ,כמו גם נגד מוסד קהילתי או דתי
יהודי“1

מהו פשע שנאה?
← ←“פשעי שנאה הם פעולות פלי־
ליות בעלי מניע 2של דעה קדומה כנגד
קבוצה מסוימת“
על כן פשעי שנאה אנטישמים חייבים
לעמוד בשני מאפיינים:
•מניע אנטישמי של התוקף.ת
•פשע פלילי של התוקף
← ← פשע שנאה ,על כן ,הינו פגי־
עה על בסיס של דעה קדומה וחוסר
סובלנות

מהו מניע המבוסס
על דעה קדומה?
מניע המבוסס על דעה קדומה הוא
הסיבה לפעולה של אדם .הפשע (פשע
שנאה) מבוצע אך ורק בגלל שהתוקף
 1הגדרה המבוססת על הנוסח של הפורום נגד אנטישמיות:
https://www.fga-wien.at/fileadmin/
user_upload/FgA_Bilder/Berichte/
Antisemitismusbericht-2017_FgA.pdf
 2זוהי הגדרה מבוססת מעשה ,שנוסחה ע“י  - OSCEה�מ
שרד למוסדות דמוקרטיים וזכויות אדם ()ODIHR

מחזיק בדעות קדומות ומבצע את הפשע
בשמן .ללא אותן דעות הפשע לעולם לא
היה מתבצע!
סעיף  5 )1( 33לחוק העונשין האוסטרי
 “גורמים מחמירים מיוחדים”סעיף  5 )1( 33לחוק העונשין האוסטרי
 "גורמים מחמירים מיוחדים" מכתיב,בין היתר ,באילו מקרים חל גורם מחמ
מיר מיוחד (על הפשע) .בין היתר אם
התוקף.ת...
"...פעל מתוך גזענות ,שנאת זרים
או מניעים אחרים הראויים לגי־
נוי חריף ,במיוחד כנגד אדם השייך
לאחת הקבוצות המופיעות בסעיף
 1 )1( 283לחוק העונשין או כנגד
חבר בקבוצה כזאת במיוחד על
בסיס השתייכותו לאותה קבוצה".
בהקשר האוסטרי ,אנו מניחים על כן
שאותם אנשים או קבוצות המוזכרים
בסעיף  1 )1( 283לחוק העונשין ,בשל
שיוכם האמיתי או לכאורה לקבוצה,
עלולים להפוך לקורבנות לפשעי שנאה|
פשעים הנובעים מדעה קדומה| אלימות
הנובעת מאפליה
פשע שנאה  -בהקשר האוסטרי הלאומי
 הינו פשע ש…"...נעשה כנגד דת או זרם דתי או כל
קבוצת אנשים המוגדרת על ידי צבע
עור ,שפה ,דת או אידאולוגיה ,לאום,
מוצע לאומי או אתני ,מין ,נכות ,גיל או
נטייה מינית או כנגד כל אדם המשתייך
לאחת מהקבוצות הללו באופן מפורש
על בסיס השתייכותו לקבוצה כזאת".

אילו פעולות אני יכול לנקוט
אילו מעשים (פליליים) יכולים
להיחשב כפשעי שנאה באוסטריה אחרי שנפגעתי ,הוטרדתי,
אוימתי או הותקפתי -
 וכפשעי שנאה אנטישמים?מטעמים אנטישמים?
•תקיפה מטעמים אנטישמים
(סעיפים ,86 ,85 ,84 ,83
 87לחוק העונשין)
•איום מטעמים אנטישמים
(סעיף  107לחוק העונשין)
•פגיעה ברכוש מטעמים אנטישמים
(סעיפים  126 ,125לחוק העונשין)
•הצתה מטעמים אנטישמים
(סעיף  169לחוק העונשין)
•עלבון מטעמים אנטישמים
(סעיף  115לחוק העונשין)
•הסתה לשנאה או אלימות מטעמים
אנטישמים (סעיף  283לחוק
העונשין)
אל מול המון אדם ברחוב
\ או באינטרנט
•מעורבות בפעילות נאצית (חוק
איסור על פעילות נאצית )1947
אל מול המון אדם ברחוב
\ או באינטרנט (סעיף
 189לחוק העונשין)
•הפרעה לפולחן דתי
מטעמים אנטישמים
רשימה זו כוללת רק דוגמאות .אם אינך
בטוח.ה האם מה שחווית הוא פשע
פלילי ,יש להתייעץ עם עורך דין או קבוצת
תמיכה המתמחה בנושא בכל זמן.

אם חווית אנטישמיות בצורת אחד מהמ
פשעים המוזכרים למעלה את.ה יכול.ה
להגיש תלונה ולקבל תמיכה כדי לנקוט
בצעדים משפטיים.
ניתן להגיש תלונה…
•ישירות בתחנת משטרה
•ישירות לתובע ,אם זה רצונך
•בעזרת ארגון ייעוץ או תמיכה
לפני הגשת תלונה במשטרה ,יש באפשמ
רותך לקבל ייעוץ.
ישנם מגוון גופים אליהם ניתן לפנות
לייעוץ בחינם  -לדוגמא:
 - ZARAעבודה למען אומץ אזרחי ונגד
גזענות,
ה - FGA-הפורום נגד אנטישמיות,
( WEISSER RINGטבעת לבנה  -תמיכה
בנפגעי פשע),
במגוון יחידות ייעוץ ספציפיות לנשים
ו\או גברים או במשרד נגד אפליה בסטימ
ריה (. )Styria
שימו לב :אם תחליט.י לה־
גיש תלונה במשטרה ,לא יהיה
ניתן לשנות אותה לאחר מכן.
שימו לב :אם תחליט.י להגיש
תלונה במשטרה ,יהיה עליך למסור
הצהרה פעם או פעמיים לפחות.

ללא בקשה מיוחדת ,תתוייגו כ"עדים"
בתחנת המשטרה .המשמעות היא
שלא יהיו לכם.ן כל הזכויות השמורות
ל"קורבנות" כמו שהם מצוינים בחוק
הפלילי.
אם  -מכל סיבה שהיא  -אינך מעוניין.ת
לפנות למשטרה לבד ,שמורה לך הזמ
כות לקחת איתך אדם קרוב .אלה יכומ
לים להיות חבר.ה ,קרוב.ת משפחה או
יועץ.ת מקצועי.ת.
שימו לב :אותו אדם קרוב
שתביאו איתכם כליווי לתחנת
המשטרה לא יכול להיות באותו זמן
העד לפשע שחוויתם .זה אסור.

מה אני יכול.ה לעשות אם
נפצעתי (באופן קל או קשה)?
אם נפצעת באופן קל או קשה בעקבות
פשע שנאה אנטישמי ואת.ה מפונה
לבית החולים ,אנו ממליצים לשמור על
כל המסמכים שתקבל.
כמובן שהדבר החשוב ביותר הוא שתמ
בריאו .לאחר מכן ,אם תרצו לנקוט
בצעדים משפטיים כנגד התוקף ,תצטמ
רכו את אותם מסמכים כראייה לפציעה
ולעבירה שחוויתם.
צוות בית החולים מחוייב לדווח במקמ
רה שניתן טיפול רפואי לאדם ויש להם
סיבה להאמין שהפציעות נגרמו על ידי
אדם אחר.
במצב רגיל ,המשטרה תיצור איתך קשר

במהירות אם צוות בית החולים דיווח
על התקרית ,על מנת להזמינך לשימוע
ומתן עדות .אם זה לא קרה ,שמורה לך
ההזדמנות לתת הצהרה משלימה כדי
ליידע את המשטרה שחווית פשע אנמ
טישמי.
לפני הכל דאג.י לעצמך ,אך
ברגע שאת.ה חש.ה בטוב,
אנו ממליצים לך לתת הצה־
רה משלימה באופן מיידי.
את.ה יכול.ה ללכת למשטרה לבדך ולמ
בקש לתת הצהרה משלימה .אם את.ה
חש.ה שלא בנוח או אינך מעוניין.ת
ללכת לבדך ,צור.י קשר עם ארגון מייעץ
בכל זמן  -כגון  - ZARAעבודה למען
אומץ אזרחי ונגד גזענות-,ה - FGA-הפ�ו
רום נגד אנטישמיותWEISSER RING,
(טבעת לבנה  -תמיכה בנפגעי פשע),
במגוון יחידות ייעוץ ספציפיות לנשים
ו\או גברים או במשרד נגד אפליה
בסטיריה ( - )Styriaבכדי לקבל ייעוץ,
תמיכה ו/או אוזן קשבת.

