מידע עבור נפגעים אמריקאיים של
טרור בחו"ל
בכל נסיבות שהן ,להיות קורבן של פשע יכול להוות
אירוע מאתגר .כאשר מוות או פציעה הם תוצאה של
התקפת טרור במדינה זרה ,ההתמודדות יכולה להיות עוד
יותר קשה ומסובכת על ידי גורמים רבים שאינם
בשליטתכם וניסיונכם .המשרד לצדק לנפגעי טרור בחו"ל
) (DOJ /OVTשל משרד המשפטים של ארה"ב נמצא
כאן כדי לעזור לכם לנווט את מערכת המשפט הפלילי
במדינה הזרה ,ללמוד על זכויות הנפגעים במערכת זו
ולקבל הודעות זמינות על המקרה במדינה הזרה.
הצוות שלנו מורכב מעורכי דין מאומנים במיוחד ואנשי
מקצוע אחרים שיש להם מומחיות בתחומי תביעה ,זכויות
נפגעי פשע ,סיוע משפטי לנפגעים וביטחון לאומי .אנו
מספקים תמיכה ישירה לנפגעים אמריקאיים של טרור
בחו"ל ולאהוביהם.

את מי אנו משרתים
אנו מסייעים לאזרחי ארה"ב שסבלו מפגיעה פיזית,
רגשית או כספית ישירה עקב פעולות טרור בחו"ל.
כמו כן אנו מסייעים לבני זוגם ,להוריהם ,לילדיהם,
לאחיהם או לנציגים המוגדרים כחוק ,כולל כאשר
הנפגע האמריקאי הישיר הוא קטין ,נכה או הרוג.

מה אנחנו עושים כדי לסייע
אנו מספקים מידע זמין על מערכות
המשפט הפלילי במדינה הזרה ,על זכויות
הנפגעים במערכות אלה וכן הודעות
זמינות על המקרה במדינה זרה.
אנו מסייעים לקולות הנפגעים להישמע
בהליכים פליליים במדינות זרות במידת
האפשר ובהתאמה עם החוק במדינה
הזרה.
אנו מפנים נפגעים לספקים שונים כדי
הפיזיים,
הצרכים
על
לענות
הפסיכולוגיים ואלה של מערכת המשפט
הפלילי.

אנו משתדלים עבור נפגעי טרור
בחו"ל בתוך ממשלת ארה"ב וברחבי
העולם.

שירותי חירום ושירותים נוספים
מחפשים סיוע חירום בחו"ל؟ התקשרו למשרד החוץ
האמריקאי בטלפון ) 888-407-4747בתוך ארה"ב( או
) 1-202-501-4444בעת שהותכם בחו"ל(
מחפשים מידע אודות חקירה אמריקאית וגישה
לתמיכה של שירותים סוציאליים ,בטווח המידי
ובטווח הארוך؟ צרו קשר עם החטיבה לשירותי
לנפגעים ) (VSDבתוך הבולשת הפדרלית האמריקאית
בטלפון  202-324-3000או ב-
)(FBI
.victim.assistance@ic.fbi.gov
מבקשים החזר עבור הוצאות מכיסכם؟ צרו קשר עם
משרד מרכז המשאבים לתכנית החזר הוצאות של נפגעי
טרור בינלאומי במשרד לנפגעי פשע ) (OVCבמשרד
המשפטים האמריקאי בטלפון  1-800-363-0441או ב-
.itverp@usdoj.gov
מבקשים מידע אודות תביעה אמריקאית؟ צרו קשר עם
משרד התובע הכללי בארה"ב התובע את המקרה לקבלת
עזרה בניווט מערכת המשפט הפלילי האמריקאית.

היבטי הפרטיות
אנו מכבדים את החששות בנוגע לפרטיות הנפגעים
ומשפחותיהם ומחויבים להגן על מידע הנוגע לפרטיות .על
אף שמידע פרטי מוגן בדרך כלל מגילוי ציבורי ,ייתכן
שהמידע ישותף עם עמיתינו בממשלת ארה"ב ,כולל גורמי
אכיפת חוק אחרים בארה"ב ,לפי הצורך .לקבלת מידע
נוסף אודות הגנות על פרטיות ,בקרו בדף האינטרנט של
בכתובת
הפרטיות
הגנת
חוק
.https://www.justice.gov/opcl/privacy-act-1974

משרד המשפטים
החטיבה לביטחון לאומי

מה אתם יכולים לעשות במגעיכם
עם אנשי הממשל האמריקאי
הנה כמה טיפים כלליים שיעזרו לכם כאשר אתם מדברים
איתנו או עם עמיתים אחרים בממשלה:

•
•
•
•
•
•

העלו על הכתב שאלות לפני שיחות הטלפון ,או;
רשמו הערות כדי שתוכלו לעבור עליהן מאוחר יותר;
שאלו בנוגע למקורות אחרים שאולי תזדקקו להם
הנוגעים להתקפת הטרור;
שתפו את חששותיכם ושאלו שאלות .גם אם אנשי הצוות
אינם יכולים לענות לכם מיד על שאלותיכם ,הם עשויים
לחזור אליכם עם פרטים נוספים מאוחר יותר;
מסרו את האמצעי והזמן המועדפים להמשך תקשורת;
וכמו כן,
אם זה יכול לעזור ,הביאו אתכם אדם תומך ,או מישהו
שתוכלו לדבר איתו לפני או אחרי שיחת הטלפון או
הפגישה.

לקבלת מידע נוסף וטיפים ,בקרו בתיבת הכלים של הנפגעים
שבאתר האינטרנט.

אילו זכויות יש לכם
תביעות וחקירות במדינות זרות:
• כאשר ממשלה זרה חוקרת התקפת טרור ,יכול להיות
שיש לכם או שאין לכם זכויות תחת חוקי המדינה הזרה
במהלך ההליך השיפוטי הפלילי .אנחנו כאן כדי לעזור
לכם לגלות אילו זכויות יש לכם במערכת המשפטית הזרה
ולתמוך בכם במציאת זכויותיכם .אנא צרו איתנו קשר עם
שאלותיכם.
• חוקי הזכויות של נפגעי פשע האמריקאים אינם תקפים
לגבי אזרחי ארה"ב במהלך חקירות ותביעות במערכות
משפט פלילי במדינות זרות.

תביעות וחקירות אמריקאיות:
• אם ה FBI-פתח בחקירה פלילית אמריקאית של התקפה,
חטיבת השירותים לנפגעים ) (VSDשל ה FBI-אחראית
לספק שירותים הכרחיים לנפגעים ,כולל מידע אודות מצב
החקירה האמריקאית ).(U.S.C. § 10607 42
• אם משרד המשפטים הגיש כתבי אישום הקשורים
להתקפה במערכת בתי המשפט בארה"ב ,יש לנפגעים של
אותה התקפה זכויות של נפגעי פשע בארה"ב במהלך
התביעה בארה"ב ).(U.S.C. § 3771 18
• תוכלו גם ללמוד עוד על זכויות נפגעי הפשע במערכת
בתי המשפט בארה"ב מנציב תלונות הציבור של משרד
המשפטים האמריקאי ב-
https://www.justice.gov/usao/resources/crime
.-victims-rights-ombudsman

מידע עבור נפגעים
אמריקאיים של טרור
בחו"ל

צרו איתנו קשר

המשרד לצדק לנפגעי טרור בחו"ל
950 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, DC 20530
אימיילnsd.ovt@usdoj.gov :
טלפון(202) 233-0701 :
פקס(202) 233-0770 :

רדיפה אחר צדק ,הגנה על זכויות,
מתן שירותים
רדיפה אחר צדק ,הגנה על זכויות,
מתן שירותים

