
 

 

 
 The Association for Civil Rights in Israel (ACRI)   جمعية حقوق المواطن في اسرائيل האגודה לזכויות האזרח בישראל

 Nahalat Binyamin St. Tel Aviv 75 تل ابيب ٧٥شارع نحالت بينيامين  6515417אביב  תל 75נחלת בנימין 
 Fax:  www.acri.org.il, mail@acri.org.il 5608165-03: فاكس פקס :Phone 5608185-03: هاتف טלפון

23.8.2022 

 לכבוד

 ד"ר עו"ד בת עמי ברוט

 ראש יחידת הסיוע הארצית לנפגעי עבירה

 פרקליטות המדינה

 שלום רב,

 "פרקליטות מקוונת"  יחידת הסיוע לנפגעי עבירה ויישמון הנגשה לשונית של אתרהנדון: 

נשים נגד עמותת , קואליציית נשים נגד נשקאני פונה אליך בשם האגודה לזכויות האזרח בישראל, 

והטפסים המידע את לשפה הערבית בבקשה לתרגם  ,באשה ובילדלטיפול  מרכז אלטפולהו אלימות

את כן ו ,באתר האינטרנט של פרקליטות המדינה ומופיעים לנפגעי עבירה יםהמיועדהמקוונים 

 . "פרקליטות מקוונת"תחת השם  עבור נפגעי עבירהבין היתר  שפותחוהייעודי החדש  יישומוןה

ובפרט  ,( נועד להגן על זכויותיהם של נפגעי עבירההחוק )להלן: 2001-התשס''אחוק נפגעי עבירה  .1

 שלהם, , מתוך הכרה בערך כבוד האדםבהליך הפלילי ומחוץ לועבירות אלימות ועבירות מין נפגעי 

ת המחוקק במעמדם משקפות הכר החוק . הוראותברוחו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

 מפני פגיעה נוספת להםשייחודיים צורך להגן על אינטרסים הליך הפלילי ובב העצמאי של הנפגעים

 (.(2001פברואר  21) 506, הממשלה ה"ח ,זכויות נפגעי עבירהדברי הסבר להצעת חוק )ר' 

הוקמה ( היחידה)להלן: יחידת הסיוע לנפגעי עבירה בפרקליטות המדינה ובפרקליטות המחוזות  .2

אתר של הוראות החוק.  בפועל לחוק, ומתפקידה לוודא את יישומן 23מכוח הוראת סעיף 

פרטי כולל ו ,לגבי זכויותיו של נפגע העבירה ובשפה פשוטה חיוני ,בסיסיהפרקליטות מכיל מידע 

נוסף לאתר  2019. בשנת מכוח החוק ובעמידה על זכויותילנפגע סייע האמורים ל קשר של גורמים

אינו עם יחידת הסיוע. אף אחד מאלה אינו מתורגם וקלה המאפשר התקשרות  ,מקווןטופס  עמוד

 מונגש בשפה הערבית. 

ל, שומון החדש המופעל על ידי היחידה מציע שירות משופר במענה לביקורת על אי מימושן, בפועיהי .3

זכויות הנפגעים על פי החוק, ומאפשר מסירת מידע עדכני בזמן אמת, באופן יזום ומבלי שהנפגע  של

המשתמשים המעורבים לצורך קבלת מידע. השונים יצטרך לחקור ולרדוף בעצמו אחר הגורמים 

יוכלו לקבל הודעות טקסט בכל עדכון בזמן אמת. הודעה ראשונה תישלח מיד עם קבלת  ביישומון

תישלח  ובכל פעם שייעשה עדכון סטטוס במערכת הממוחשבת בפרקליטות ,התיק בפרקליטות

הודעת טקסט נוספת. כך למשל, נפגעי עבירה יקבלו הודעות אודות מועדי הדיונים בבית המשפט, 

  גם השימוש ביישומון אינו מונגש בערבית.ועוד. החלטות שהתקבלו בתיק, 

קיקה על חשיבות הנגשת המידע לנפגעי עבירה בשפת האם שלהם ניתן ללמוד גם מהוראות הח .4

מידע והודעות לפי הוראות חוק זה יימסרו, ככל הניתן, בשפה )ג( לחוק קובע כי "4סעיף ין. יבענ
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קובעת גם היא כי דפי המידע שימסרו לנפגע לתקנות נפגעי עבירה  6תקנה  ."מובנת לנפגע העבירה

 ."יהיו בשפות העברית, הערבית, הרוסית, האמהרית והאנגלית, וכן בצורה המותאמת לעיוורים"

לשפה הערבית,  ןהרי שהרשויות מחויבות לתרגם את פרסומיהו, אלת ומפורש ותגם אילולא הורא .5

ה של קבוצת מיעוט הכוללת הן בשל מעמדה כשפה רשמית בישראל, והן משום שמדובר בשפת

 פי הדין וההלכה הפסוקה-כחמישית מאוכלוסיית המדינה, שלא ניתן למחול על זכויותיה. על

בעת שהדבר משליך על והדבר נכון ביתר שאת אזרחים ערבים זכאים לגישה לשירותים בשפתם, 

 י המשפטמנהל בת' עדאלה נ 792/02בג"ץ )ר' למשל: יכולתם לממש זכויות מהותיות נוספות 

עדאלה נ'  4112/99בג"ץ  ;(18.6.2019) משרד החינוך מנכ"לסאלח נ'  4069/19בג''ץ (; 26.6.2003)

נאשף נ' הרשות הממשלתית למים  4926/08ע"א  ;(2002) 413, 393 (5ו), פ"ד נעיריית תל אביב יפו

 ((. 9.10.2013) וביוב

פגיעה  בשפה העברית בלבד פוגע על ידי יחידת הסיוע לנפגעי עבירהפרסום מידע ומתן גישה לסיוע  .6

אוכלוסיות נוספות שאינן בכמו גם )האוכלוסיה הערבית ד של נפגעי עבירה מקרב והיסבזכויות  קשה

פוגע כן , וולהגנה על החיים ועל שלמות הגוף לשוויוןו לכבודובכללן הזכות  ,(שולטות בשפה העברית

להגנה, לפרטיות,  – החוקבהתאם להוראות  לנפגעי עבירה המוקנות על פי דיןזכויות נוספות ב

רבן ולקבלת שירותי תמיכה וסיוע לקלקבלת מידע על התנהלות הליך החקירה וההליך הפלילי, 

ולמשפחתו, להבעת עמדה בצמתים מרכזיים בהליך הפלילי ובמהלך ריצוי עונשו של מבצע העבירה, 

 ביחס הרשויות לנפגעי העבירה ובתפיסת מעמדם לעניין חשיבות השינוי שהביא עמו החוק) ועוד

 (.(2010, ספר גבריאל בך )מעמדו של קרבן העבירה בהליך המשפטיל, עדנה ארבראו: 

נועדה להנגיש מידע שקיים קושי לקבלו החדשה המופעלת על ידי הפרקליטות האפליקציה  .7

שלעיתים קרובות  העבירה,ית נפגעי עבור אוכלוסייעיל יותר לקדם מיצוי זכויות ובאמצעים אחרים 

המעדכנת את הנפגע . השימוש באפליקציה שברי קיצוניהיא מוחלשת, ובכל המקרים מצויה במצב מ

יישום רבה שנמתחה על הלביקורת  הוא חלק מהמענהאו את משפחתו בזמן אמת ובאופן יזום 

ראות , הואמצעים מתאימים לקיום תקשורת שוטפת עם נפגעי העבירהעדר יבההוראות החוק. 

מחוץ למעגל המידע  ,בתחושות פחד וחוסר אונים נותריםנפגעי העבירה  .החוק אינן מיושמות

. גם מקום שבו החוק מקנה במפורש זכות להיות מיודעים ומעורביםבגם וזאת , וקבלת ההחלטות

לרוב הדבר נעשה באיחור,  – הפלילי ובדבר מצב ההליך מידע בעניין זכויותיהםלנפגעים ככל שנמסר 

 של נפגע העבירה אחר הרשויות המעורבות בטיפול )ראו למשל: באופן בלתי עקבי ולאחר "רדיפה"

בנושא זכויות  פרקליטות המדינהטיפול מייצגי המדינה בפני ערכאות, דוח נציבות הביקורת על 

)ועדת  משרדית לבחינת הטיפול בנפגעי עבירות מין-ןהועדה הבי חדו (2.12.2015) נפגעי עבירה

בעניין הטיפול בנפגעות ונפגעי  4463מספר להחלטת ממשלה . 2סעיף ב.; (2019וילנר( )דצמבר 

 (. (13.01.2019מיום ) עבירות סחר בבני אדם

חלקם של ערבים מקרב נפגעי עבירות אלימות חמורות גדול במיוחד, דבר המצביע על צורך מוגבר  .8

על פי נתוני מרכז המחקר של הכנסת,  רבנות ומשפחותיהם במערכת תמיכה, ליווי והגנה.וקשל ה

מהם ערבים  84%-כ ,קורבנות 10,891נרשמו בתיקי חקירה של משטרת ישראל  2020-2017 בשנים

הם ערבים שאינם תושבי ישראל או אחרים.  יתרה, ויהודים בלבד מהם 12%-תושבי ישראל וכ

 .72%-בתקופה זו מספר הקורבנות הערבים תושבי ישראל גדל בכ
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מהשכיחות  30תה גדולה פי יקורבן ערבי תושב ישראל הינגבו חייו של התיקים שבהם שכיחות  .9

. מהם ערבים 89%-כ ,פצועים 1,405 הגיעו בשנים הללולבתי חולים  .המקבילה בקרב יהודים

מזו של בני  21תה גדולה פי יערבים הי הפציעות שנגרמו כתוצאה מביצוע עבירה בצעיריםשכיחות 

אף  ומעלה היתה גדולה 25 בקרב מבוגרים ערבים שגילם הפגיעות כאמורגילם היהודים; שכיחות 

 –נתונים על פשיעה בחברה הערבית אלמגור לוטן, ם )אורלי משכיחות זו בקרב יהודי 36פי  –יותר 

 .(22.6.2020, מרכז המחקר והמידע של הכנסת עדכון

עדת המנכ"לים להתמודדות עם הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, שיעורם של ח ופי דו-על .10

יה הכללית גבוה משמעותית מחלקם היחסי יהערבים מבין נפגעי עבירות פליליות באוכלוס

צח נשים בחברה רח מציין עוד, כי שיעור מקרי האלימות במשפחה, ובפרט מקרי באוכלוסייה. הדו

להתמודדות  ח המלצות ועדת המנכ"ליםדוואה לכלל האוכלוסייה )גבוה משמעותית בהשו ,הערבית

 (.12-11 בעמ' (,2020) עם הפשיעה והאלימות בחברה הערבית

אלימות במשפחה ואלימות מינית גבוה בהרבה מחלקן נפגעות עבירות מקרב  חלקן של נשים ערביות .11

מרכז , אלימות כלפי נשים ריכוז נתונים על אלימות במשפחה בדגש עלג'רי אלמו, ) יהיבאוכלוס

מין בדגש על עבירות  ריכוז נתונים על עבירות; עדו אבגר, 22.11.2021 ,המחקר והמידע של הכנסת

בנות עבירות אלה מתמודדות רוק(. 18.11.2021, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, כלפי נשים

ות לליווי, תמיכה באופן שכיח עם איום מתמשך ועם אלימות ועבריינות סדרתית כלפיהן, וזקוק

. שליטתן של נשים והגנת המדינה ביתר שאת, כך שהחשיבות במיצוי זכויותיהן היא ראשונה במעלה

-ל. חלקית ופחותהעברית נוטה להיות שפה הב ,, ובפרט נשים שאינן עובדות מחוץ לביתןערביות

, בר בעבריתרמת שליטה בינונית, חלשה או שאינן יודעות כלל לדבישראל מהנשים הערביות  54%

לקט נתונים מתוך הסקר החברתי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ) קל וחומר לקרוא ולכתוב

 .(1.20214., בנושא שליטה בשפה העברית 2019

הסיוע לקהילות מוכות פשע הוא חוסר בבחינת ח הדועליו הצביע אחד הקשיים המשמעותיים ש .12

ח המלצות עורכי דו האפליה וההזנחה שקהילות אלה חוות. ,האמון ברשויות המדינה, לנוכח הניכור

גם במישור  – להתמודד עם משבר האמון ושיתוף הפעולהועדת המנכ''לים משקפות את הצורך 

שיוצרת העבירה הפלילית  עם הקרע . בכלל זה הודגש הצורך בהתמודדותהסיוע לנפגעי העבירה

הדרה מקבלת שירותים שוויוניים היא מאבני הבניין  בחייו של הפרט והחוסן החברתי והקהילתי.

יותר ב המיעוט הגדול ,ה הערביתישל חוסר האמון וחוסר שיתוף הפעולה בין המדינה לבין האוכלוסי

המתקיים בשטחה. אי האמון והדיווח מובילים, כפי שהטעימה ועדת המנכ''לים, ליצירת מעגל 

 יעורי הפשיעה. בשלעלייה נוספת  הרתעה מובילהאכיפה והה חולשתבמסגרתו ש ,שוטה

דיווח על ידי קורבנות עבירה מהחברה הערבית, הנובעת בין -במקביל, קיימת תופעה כואבת של תת .13

אמון במערכת המשפט  ומחוסר ה זו,ימתמודדת אוכלוסי םלשוניים ואחרים עממחסמים  היתר

כך למשל, אחוז הדיווח על עבירות מין מצד ח ועדת המנכ''לים(. ולד 51-ו 24)עמ' ואכיפת החוק 

מבין הנשים שדיווחו על  9%ה. רק ימחלקן באוכלוסי נשים לא יהודיות היה נמוך משמעותית

שדיווחו על אינוס ובעילה שלא כחוק, היו נשים לא יהודיות )מרכז מהנשים  5%-הטרדה מינית, ו

 ,2017-2016 ריכוז נתוני המשטרה לשניםעבירות מין כלפי נשים: , המחקר והמידע של הכנסת

(. על רקע נתונים אלה, מתחזקת החשיבות של הנגשה שפתית של מידע לנפגעי ולנפגעות 15.11.2018

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2021/%D7%9C%D7%A7%D7%98-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-2019-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%A4%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2021/%D7%9C%D7%A7%D7%98-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-2019-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%A4%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA.aspx
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ני העומד בדרכם, ולעודדם להתלונן, לזכות להגנה ולהוביל עבירה, כדי להסיר את החסם הלשו

  למיצוי הדין עם מבצעי העבירות.

אם כן, מתחייב להבטיח כי הגישה לשירותים, למידע ולזכויות המוקנים לנפגעי עבירה על ידי  .14

כפי שמוצעים בעברית, וזאת על  ,גם לתושבי המדינה דוברי הערבית כבר עתהתובטח הפרקליטות 

וכלו למצות את זכויותיהם וכמתחייב מזכותם לשוויון. כפי שהראינו לעיל, מרבית נפגעי מנת שי

ונפגעות העבירות החמורות הם אזרחים ותושבים ערבים. מעבר לחובתן החוקית של הרשויות לנהוג 

יה הערבית בשוויון ולהציע שירותים בשפה הערבית, הותרת המענה הממשלתי ליישום יבאוכלוס

גנה וסיוע לקרבנות בשפה העברית בלבד בבירור אינה סבירה ופוגעת באופן בלתי החוק ולמתן ה

הגנה ללשוויון, החוקתיות ם יותיהמידתי בזכויות הנפגעים והנפגעות הערבים על פי החוק, ובזכו

 כבוד.לו

כל המידע, הטפסים המקוונים של לנוכח כל האמור, נבקשך לפעול ללא דיחוי לתרגומם המלא  .15

 . לשפה הערבית "פרקליטות מקוונת"שומון ושירותי יי

 נבקש לקבל את התייחסותכם בהקדם ככל הניתן, ובהתאם לכך נשקול המשך צעדינו.

 בכבוד רב,

 
 רעות שאער, עו''ד

 מנהלת פניות הציבור

  :יםהעתק

 שר המשפטיםגדעון סער, מר 

 מנכ''ל משרד המשפטיםמר ערן דוידי, 

 חון פניםטימנכ''ל המשרד לבמר תומר לוטן, 

 פלילי -המשנה ליועמ''ש עו''ד עמית מררי, 

 מנהלי ציבורי  -המשנה ליועמ''ש עו''ד גיל לימון, 

 ציבורי חוקתי -המשנה ליועמ''ש  - עו"ד אביטל סומפולינסקיעו''ד 


