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 השנה לרצח בברנוער יום הצעה לפעילות בנושא  

 רקע 

ות תנועת חניכחניכי ו של  נוער  מועדון    –  "הברנוער"התבצע פיגוע ירי בעת פעילות    1.8.2009במוצאי שבת,  

בני ובנות נוער   ותשעהמדריך נוסף  ליז טרובישי ונפצעו  , מדריך הנוער, והנערה  בפיגוע נרצחו ניר כץ   .הנוער איגי

 , מדריך הנוער הנוסף, חן לנגר, שנותר נכה בעקבות כדור שחדר לרגלו, שם קץ לחייו. 2020ביוני  נוספים.ות.

התארנה הפגנת מחאה של מאות אנשים בשדרות רוטשילד בעיר ונערכו משמרות  שעות אחדות לאחר הפיגוע  

ם וגונה על ידי אנשי ציבור רבים, בניהם נשיא  הרצח סוקר בהרחבה בכלי התקשורת השונימחאה ברחבי הארץ.  

הו שגם הגיע לאחר כארבעה ימים למקום האירוע  ראש הממשלה, בנימין נתניוהמדינה דאז, שמעון פרס ז"ל,  

 להביע הזדהות עם הקהילה. 

אאוטינג  בעקבות   עם  להתמודד  נדרשו  ונערות  נערים  הרחב,  הטלוויזיוני  מהארון(  הסיקור  במקביל  )הוצאה 

וטראומות, ולעיתים גם להתמודד עם תגובות קשות של הסביבה הקרובה, המשפחה  להתמודדות עם פציעה  

 נקבע הסדר פשרה לחלק מקורבנות הירי על סכום של ארבעה מיליון שקלים.  2020רק בפברואר והחברים. 

אך זה בוטל לאחר    ,הוגש כתב אישום נגד חשוד בביצוע הרצח ,  2013בעקבות התפתחות בחקירה בפברואר  

 . שהתגלה כי החשוד הופלל לשווא על ידי עד המדינה והוא אינו הרוצח. עד היום הרצח לא פוענח 

 הצעה לפעילות 

הזמינו את חברי וחברות הקהילה לדון בנושא, פזרו כתבות ומקורות מידע, קראו    –שיח על הנושא   •

בחברה שלנו היום? בקהילה   מה ההתייחסות שמקבל הרצחעולות מהשיח.  ה  בתחושותיחד, דונו  

האם יש לנו יכולת להעלות את הנושא לתודעה הציבורית וללמוד ממנו? האם יש לנו רעיון כיצד  שלנו?  

 להנציח ולהזכיר את הרצח בקרב הקהילה שלנו? 

בנושאים שונים וניתן להזמין מעבירה הרצאות  אילה כץ, אמו של ניר כץ שנרצח בפיגוע הירי    –הרצאה   •

 להרצאה בקהילה ולאחריה לקיים שיח פתוח בנושא. אותה 

 מקורות מומלצים לשימוש 

הפצועים חוזרים לזירה, עשור לרצח בבר נוער:  –כתבה ב"כאן"  •

https://www.youtube.com/watch?v=qX37cFmQRVA 

https://13news.co.il/item/news/ntr- :2.8.2009כתבה מיום לאחר הרצח,  •

654429/654429-https://13news.co.il/item/news/ntr / 

 https://news.walla.co.il/item/3367730 :כתבה על מותו של חן לנגר ז"ל •

 html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.5675877,00 :נפגעי הירי בברנוער יפוצו במליונים  •

 https://www.youtube.com/watch?v=jG6mHzW5cIMעשור לירי בברנוער:  –היום לפני  •

 http://gogay.co.il/item.php?id=7451 : "מתנצלים שצילמנו נוער בארון"2ערוץ  •

הורים שהתנכרו לילדים הפצועים בבית החולים בעקבות הפיגוע:   –טור דעה  •

da9c3eff074e221004.htm-navon/Article-orit-family-https://www.mako.co.il/home 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-: : "מרגש ועצוב"נוער-אות זכויות האדם לנרצח בבר •

3815850,00.html 
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