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 ז"ל   הרצח של שירה בנקי יום הצעה לפעילות בנושא  

 רקע 

, שסיים  ישי שליסל  בשם  ,התקיים מצעד גאווה בירושלים. במהלך המצעד חרדי קיצוני ישראלי2015ביולי    30-ב

לכן,   לרצות ב  10עונש של    רק כחודש קודם  לרצח  שנות מאסר  וניסיון  גין הרשעה קודמת דומה של תקיפה 

שהשתתפה    15-, רצח בדקירות סכין את שירה בנקי בת ה2005שנערך בירושלים בשנת  במצעד גאווה קודם  

 ופצע עוד שישה צועדים וצועדות נוספים.  במצעד 

היה זה המצעד הגדול ביותר שנערך בירושלים    ה בירושלים בסימן שנה לרצח, וואהתקיים שוב מצעד הג  2016ב

הצועדים הניחו פרחים לזכרה של שירה בנקי בסמוך למקום הירצחה ובסיומה    א.נשים.   25,000-והשתתפו בו כ

 הצעדה נשאו הוריה של שירה דברים בעצרת הסיום בגן העצמאות. של 

ראה קבוצת הנערות של מועדון הכדורגל הפועל קטמון ירושלים על שמה של שירה, 'הפועל  , נק2015בשנת  

 קטמון ירושלים שירה בנקי'

'דרך שירה בנקי' המקדמת פעילות הקי  2016בשנת   מו הוריה של שירה בנקי את החברה לתועלת הציבור 

הציבורי במרחב  המתינות  הבינתחומי לקידום  המרכז  בשיתוף  בשנאה  למאבק  בקליניקה  תומכת  החברה   .

של   והפקתם  וערבים  יהודים  למורים  שנתית  להשתלמות  מורים  חדר  תוכנית  הסכתים    15הרצליה, 

הוריה של שירה    2020ביולי    ים בסיכון עצמי. ם 'סיפור אחר' על א.נשים שבחרו לסייע לאחרבש)פודקאסטים(  

 לציבור לקמפיין מימון המונים על מנת לאפשר את המשך פעילותה של החברה. החליטו לפנות 

 הצעה לפעילות 

'דרך שירה בנקי' נכתבו מספר מערכי שיעורי בנוגע לסבלנות   כחלק מהחת"צ   – שיעור על סבלנות   •

לשימוש.   וזמינות  החברה  של  באתר  נמצאות  הסדנאות  לאחר,  מן  ועזרה  אחד  את  להעביר  ניתן 

השיעורים לזכרה של שירה בנקי ז"ל או לחילופין לבנות ביחד עם הקהילה מערכי שיעור נוספים על  

  https://did.li/dEcaaת למען הסובלנות.מנת להרחיב כמה שניתן את מאגר הפעילו

לה • וחברות הקהילה  את חברי  על האירוע זמינו  דונו שוחח  יחד,  קראו  מידע,  ומקורות  פזרו כתבות   ,

איך ניתן להרחיב  כיצד השפיע הרצח במצעד על הקהילה שלנו?  בנתונים ובתחושות שעולות מהשיח.  

של המסר  בנקי'?    את  שירה  מחוץ  'דרך  ורבות  רבים  אצל  מגוונות  תחושות  מעורר  הגאווה  מצעד 

 לא נוותר? לקהילת הלהט"ב אך אפשר לחיות זה לצד זה? על מה  

 מקורות מומלצים לשימוש 

 / https://www.sbw.org.ilאתר 'דרך שירה בנקי':  •

 https://news.walla.co.il/item/2954289על הקיר':  'הכתובת היתה •

q3_2015/Article-israel/local-https://www.mako.co.il/news-קצינים ושוטר יודחו:  6מחדל המצעד:  •

1616c70d633af41004.htm 

:  2016סרטון תמיכה של בנימין נתניהו במצעד בשנת  •

https://www.facebook.com/Netanyahu/videos/10153794908962076/?permPage=1 

q2_2018/Article-law/legal-w.mako.co.il/newshttps://ww-שמח על רצח שירה בנקי  ונקנס:  •

4c405ffd5ddf361004.htm 

שנים לרצח שירה בנקי: המשפחה פתחה בקמפיין מימון לעמותה להנצחתה:   5 •

https://www.ynet.co.il/news/article/B1YvRLjxw 

 https://katzr.net/cd7a1a: בציונות הדתית לאחר רצח שירה בנקיהתפנית  •

:  קרב פשקווילים: בעד ונגד הרוצח במצעד הגאווה •

online/11/ART2/715/280.htmlhttps://www.makorrishon.co.il/nrg/ 
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