Office for the
Prevention of
Hate Crimes
פשע שנאה הוא פשע אשר מונע בכולו או בחלקו
המהותי מגישה מוטה כלפי מאפיינים אישיים מסוימים.
על פי חוקי מדינת ניו יורק ,חייב להיות פשע בבסיס
האירוע בכדי שניתן יהיה לסווג את התקרית כפשע
שנאה .משום כך על הרשויות תחילה לקבוע כי אכן
התבצע פשע .והיה ונקבע כי המניע לפשע הנו הטיה
כזו ,אזי ניתן יהיה להוסיף את הסיווג פשע שנאה
לאישום המקורי.
עונשים מוחמרים אלו קיימים מאחר ובזמן שלכל פשע
יש השפעה שלילית על הקרבן ,פשע שנאה משפיע על
הקרבנות ברמה יותר עמוקה ורגשית ,וההשפעה גם
נרחבת יותר  -הוא יוצר פחד ואי-נחת קהילתית בקרב
אלו אשר חולקים במאפיינים אלו של הקרבן .יש סוגים
רבים של פשעים אשר ,בשילוב עם כוונה מוטה ,ניתן
להחשיבם לפשעי שנאה ,לרבות תקיפה פיזית ,איומים
מילוליים ,שוד ופריצה ,ונזק לרכוש כגון גרפיטי.
החוק בניו יורק גם מציין באופן ספציפי כי כל מי שממקם
צלב קרס או חבל תלייה  -שניהם ביטויים היסטוריים של
שנאה  -עם הכוונה להטריד ,להציק ,לאיים או להתריע,
ניתן להעמידו לדין בגין הטרדה בנסיבות מחמירות.

מהו פשע שנאה?
דוגמאות לפשעי שנאה
נוסע ברכבת אומר" ,אני שונא הומואים ",ומאיים להכות
בני-זוג מאותו מין המחזיקים ידיים.
קבוצת בני-נוער מרססים צלב קרס על בניין או תולים
חבל תלייה על עץ.
הולך רגל יורד בפניו של מישהו וצועק" ,אתם האסייתיים
הפצתם את נגיף הקורונה!"

אלו קבוצות מוכרות תחת חוקי פשעי
השנאה של ניו יורק?
חוקי מדינת ניו יורק מתחשבים בזהויות הבאות בעת הקביעה
אם פשע מסוים הנו עם מניע מוטה:
•גזע או צבע
•דת או אמונה

מה אם אין פשע שבוצע בפועל?
אדם עדיין יכול להיות וקרבן של אפליה ושנאה אם לא
התבצע פשע בפועל .תקרית מוטה יכולה להיות כאשר
מישהו מציק מילולית או מפלה כנגדך בהתבסס על
זהותך ,אך התקרית אינה כוללת התקפה פיזית ,איום
להתקיף או נזק לרכוש.
תקריות מוטות נלקחות ברצינות כדוגמאות לאפליה ,אך
הן אינן בהכרח פשע .ייתכן כי חלק מהתקריות המוטות
יהיו מוגנות תחת חוקי חופש הדיבור על פי החוקה.
אחרות ייתכן ויובילו לעונשים אזרחיים בעיר ניו יורק
תחת חוק זכויות האדם של ניו יורק ,אשר מנוהל על ידי
הוועד לזכויות האדם בניו יורק.

•מוצא או
מקום הלאום
המקורי

•זהות או ביטוי
הקשורים
במגדר

•מגדר

•נכות

•נטייה מינית

•גיל

דוגמאות לתקריות מוטות
מישהו הולך ליד אדם ממוצא לטיני ברחוב
וצועק" ,אני שונא מקסיקנים ",וגם "תחזרו חזרה
למדינה שלכם!"
קבוצת בני-נוער צועקים אל עבר צעיר שחור את
מילת הגנאי "כ" (בלעז ".)"N
בעלי מסעדה אומר ללקוח בטורבן,
"מוסלמים אינם רצויים כאן".
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מה עליי לעשות...

...אם מישהו תוקף אותי מילולית בנוגע
לזהותי ,אך אינו מאיים עלי או נוגע בי?

...אם אני נתקל בגרפיטי הכולל דברי
שנאה או סמלי שנאה ,כגון צלב קרס?
גרפיטי הוא פשע בניו יורק ,וגרפיטי אשר כולל דברי
שנאה או שמלי שנאה יכול להיחשב לפשע שנאה .צלבי
קרס וחבלי תלייה הנם סמלי השנאה הנפוצים ביותר.

אם אדם מטריד אותך בשל גזע ,לאום מקורי ,דת ,מגדר,
נטייה מינית או זהות מגדרית ,נכות ,או כל קטגוריה
מוגנת אחרת ,יכול הדבר להיחשב להטרדה מפלה
ובאפשרותך להתקשר אל  311ולומר "זכויות האדם"
(" )"human rightsאו לדווח על תקרית מוטה לוועד
לזכויות האדם של ניו יורק ()CCHR

אם מצאת גרפיטי הכולל דברי שנאה או סמלי שנאה ,יש
להתקשר אל  911ולומר "פשע שנאה" (".)"hate crime
יעזור גם אם באפשרותך לצלם את הגרפיטי כדי לשתף
עם רשויות האכיפה.

אם אין לך וודאות בנוגע להאם ההטרדה מפלה או האם
היא מבוססת על זהותך ,עדיין באפשרותך להתקשר
או לשלוח דוא"ל אל  CCHRוהם יעזרו לך להכיר את
זכויותיך ויסייעו לך בהגשת תלונה.

...אם מצאתי סטיקרים או פליירים
המקדמים קבוצת עליונות לבנה על גבי
עמוד תאורה?

...אם אין לי וודאות בנוגע להאם חוויתי
פשע שנאה או תקרית מוטה?
אם מישהו פגע בך פיזית או איים לפגוע בך ,יש להתקשר
אל  .911באפשרותך גם להתקשר אל  911 ,311או אל
שניהם במקרה בו אין לך ודאות לגבי מי הגורם אשר אליו
יש להתקשר.

למרות שסטיקרים ,פליירים ופוסטרים מוגנים על ידי
התיקון הראשון ואין להחשיבם לפשעי שנאה ,חשוב
לדווח על הודעות מוטות או המקדמות שנאה.
אם הפליירים כוללים תמונות כלשהן כגון צלב קרס או
חבל תלייה ,ייתכן כי יהיה בכך משום עבירה כנגד אנשים
אשר מפיצים את החומרים ויש לדווח על כך לרשויות
החוק המקומיות.

בין אם פנית אל  311או  ,911התלונה שלך תועבר אל
המקום הנכון .חשוב יותר לדווח על התקרית מאשר
לדאוג בנוגע לאיזה מספר הוא הנכון ליצירת קשר.

...אם מישהו מאיים עלי פיזית בעודו מבטא
הערות מוטות?
איום פיזי ,אפילו ללא מגע ,יכול להיחשב לפשע .ברגע
שמישהו כולל איום פיזי לצד שפה מוטה ,הדבר יכול
להיות מסווג כפשע שנאה.
אם מישהו צועק" ,אני הולך לדפוק לך אגרוף בפרצוף
האסייתי שלך ",לפני שהוא מבצע פעולה פיזית כלפי
הקרבן ,ייתכן כי הדבר נחשב לפשע שנאה ויש לדווח על
התקרית למשטרה על ידי התקשרות אל  911או פנייה
למשטרה המקומית.

מה קרה?
אירוע שנאה

פשע שנאה

מה עלי לעשות?
יש להתקשר אל  311ולומר
"זכויות אדם" ("HUMAN
 )"RIGHTSאו למלא דיווח
אפליה דרך אתר CCHR

יש להתקשר אל 911
ולומר "פשע שנאה"
(")"HATE CRIME
או להתקשר אל
המשטרה המקומית

מה יקרה לאחר מכן?
יחברו את השיחה שלך
אל צוות  CCHRאשר יכול
לחקור את המקרה או
לעזור לך להגיש תלונה

יחברו אותך למוקדן אשר ייקח פרטים ויקבע
אם יש לשלוח את המשטרה לחקור .תמיכה
בשפות שונות זמינה ולעולם לא ישאלו אותך
לגבי מעמד ההגירה שלך.
2

