
ת/ה קורבן?  
אלה הן הזכויות שלך!



+=

מהם פשעי שנאה?
כל אחד ואחת עלולים להפוך לקורבן של פשעי 

שנאה 
הנושא  או  הקורבן  את  בוחרים  העבריינית  או  העבריין 
באופן מודע. הם יוצאים מתוך הנחה, שהקורבן או  הנושא 
קיומם.    עם  להשלים   מסרבים  שהם  לקבוצה  משתייכים 

פשעי שנאה
הם פעולות הכפופות לענישה על-ידי בתי המשפט.  •

מכוונים בדרך כלל לפגיעה בגופו של הקורבן, בחייו,  •
רכושו או בכבודו.  

הם פשעים המבוצעים נגד קורבנות המדגימים  •
מאפייני זיהוי מסוימים.  

שולחים מסר של דחייה לכל קבוצת הזיהוי פשע ודעה  •
כוללים דברי שטנה, הן מקוונים (=פוסטים של שנאה    
והן כאלה המפורסמים מחוץ למרשתת (=שיח שנאה  

מניע של  פשע שנאה
דעה קדומה

עבירה

גישה מבזה או דוחה כלפי 
הקורבן על

בסיס ההשתייכות בפועל או 
המשוערת 

לקבוצה הזכאית להגנה מיוחדת



מה אני יכול/ה לעשות?
החוק  אכיפת  לרשויות  והן  למשטרה  הן  מסייע  טוב  תיעוד 
מניעה צעדי  לתכנון  חשוב  והוא  שנאה,  פשעי  של  בחקירה 

וליישומם בשטח.

במקרה של איום מיידי וחמור, צלצל/י למספר 133!           •
המשטרה תעשה את כל הנדרש כדי להגן עליך/יך.   

דאג/י לקבל טיפול רפואי בפציעות הגופניות שנגרמו לך    •
ותעד/י אותן!  

הגש/י תלונה על ביצוע העבירה בתחנת משטרה.  •
גם עדים או עדות יכולים להגיש תלונה.  •

איך תוכל/י לתרום למעצר העבריין או 
העבריינית? 

שים/י לב לפרטים הבאים ותעד/י אותם:

מהלך העבירה, פרטיה והנזק/ים שנגרם/ו לך.  •
מאפיינים מיוחדים, כמו מראה וביגוד העבריין/   •

ית )תספורת, קעקוע, משקפיים...(  
דרכי מילוט/כיווני מילוט של העבריין/ית   •

)כלירכב, אופניים, רכבת...(  
פרטי יצירת קשר של עדות או עדים, אשר    •

הצהירו על נכונותם לתאר את מה שהם ראו    
)שם, מספר טלפון...(  



מאפייני זהות מוגנים

מאפייני זהות

השקפת 
עולם

מעמד ח 

נטייה 
מינית 

 דת 
 מוצא 
לאומי, 

אתני

צבע 
עור 

מוגבלות

מין

גיל 

זכויות הקורבנות – סעיף 66 והבאים אחריו של 
הקודקס הפלילי כלל הקורבנות

ככל  מהירה  וקביעה  להערכה  זכאים 
מיוחדת.  בהגנה  שלהם  הצורך  של  האפשר 
קורבנות  לסווג  נדרש  הספציפי,  המקרה  הערכת  לאחר 
אם  מיוחדת  להגנה  שזכאים  כמי  במהירות  שנאה  פשעי  של 
סוג  אם  לחילופין,  או,  הבריאותי,  או  הנפשי  מצבם  גילם, 
זאת. מחייבות  המקרה  נסיבות  גם  כמו  חומרתה,  או  העבירה 



הבסיס החוקי
העלבה – סעיפים 115 בקשר עם 117 ס"ק 3 של 

הקודקס הפלילי
בנוכחות  או  בפומבי,  אחר  באדם  שנוזף  מי  העלבה  מבצע 
או  בפגיעה  עליו  מאיים  או  בו  מזלזל  נוספים,  אנשים  כמה  
בהתעללות. כאשר אדם סופג עלבון עקב השתייכותו לקבוצת 
לחקור  המדינה  רשויות  נדרשות  אחרת,  או  כזו    אדם  בני 
זו לאחר   שהנפגע מגיש תלונה מתאימה. התלונה  התנהלות 
היא המאפשרת  למשטרה לפעול במקרה של חשד להעלבה.  

הסתה – סעיף 283 של הקודקס הפלילי
רבים,  אנשים  בנוכחות  או  בציבור,  שמסית  מי  בהסתה  נוקט 
לנקיטת אלימות או לשנאה נגד אנשים בשל הגזע שלהם, צבע 
העור, השפה, הדת, השקפת העולם שלהם או המוצא הלאומי/
אתני, המגדר שלהם או עקב היותם בעלי מוגבלות גופנית או 
גם  מתקיימת  הסתה  המינית.  נטייתם  או  גילם  עקב  שכלית, 
ננזפים באופן מקניט,  כאשר קבוצות אלה, או אחד מחבריהן 
בפרהסיה. מזלזלים  ביטויים  לעברם  מושמעים  כאשר  או 

נימוק להחמרה – סעיף 33 ס"ק 1 שורה 5 של 
הקודקס הפלילי

הראויים  מניעים  גם,  או,  זרים  שנאת  מניעי  גזעניים,  מניעים 
הענישה.  קביעת  בעת  יתרה  בחומרה  מוערכים  מיוחד  לגנאי 
מקבוצות  אחת  נגד  המכוונים  במניעים  במיוחד,  מדובר, 
מחבריה אחד  נגד  או   283 בסעיף  המצוינות  האדם  בני 



סיוע, עצה ותמיכה
פשעי שנאה משאירים אחריהם גם סימנים 

שאינם ניכרים לעין 
הנפגעים מפשעי שנאה חשים לעתים קרובות נחותים, בלתי רצויים, 
נרדפים, או מבוזים והם מאבדים את תחושת הביטחון העצמי.  

WEISSER RING – הארגון, שהוקם ביוזמת 
משרד המשפטים הפדרלי, מפעיל אתרי סיוע 

לקורבנות או למתן ייעוץ, כמו גם, לדוגמה, קו טלפוני 
ואתר אינטרנט לסיוע לקורבנות: 

https://www.opfer-notruf.at

אם תהי/ה מעוניין/ת בכך, המשטרה תסייע בידך        
ליצור קשר.  

מידע על אודות הפרסום   
משרד הפנים הפדרלי 

מחלקה III/10 – נושאי זכויות יסוד וזכויות אדם
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איפה אוכל לקבל ייעוץ ותמיכה?

•

•


