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הקהילה הגאה נלחמת כבר עשרות שנים למען שוויון וחופש לחבריה וחברותיה. השנה 
אנו עדים לעלייה נוספת במספר הדיווחים על אירועי שנאה ואפלייה כלפי הקהילה 
הגאה, ולנבחרי ציבור מסוימים שניצלו את מעמדם והסיתו נגד הקהילה. ההשלכות 

של הקמפיינים והמסרים האלו ניכרות בעבודה שלנו יום יום, במלחמה שלנו בשנאה, 
בהסתה ובאלימות.

הדוח חושף תמונת מציאות עגומה של הקהילה הגאה בישראל. הקהילה חשופה 
לשנאה בכל מעגלי החיים, ברשתות החברתיות, במקום העבודה, במרחב הציבורי ואף 

במוסדות השלטון, שמערימים קשיים המונעים מחברי וחברות הקהילה הגאה חיים 
בכבוד.

אנחנו, באגודה למען הלהט"ב, נאבק בכל מי שיפיץ שנאה, נעשה כל שביכולתנו כדי 
שלהתבטאויות מסוג זה לא יהיה מקום בשיח הציבורי במדינת ישראל, ונקדם חברה 

שמוקיעה מתוכה מנהיגות מסיתה ואלימה.
אחת הדרכים שלנו ליצור שינוי אמיתי היא באמצעות דיווח על המקרים שאנו חווים 

וחוות, והוצאתם לאור. 
כך ניתן לאמוד את ממדי התופעה, לייצר שינוי ולהעביר מסר ברור:

אנחנו כאן, ואנחנו נמשיך לחתור לשינוי המציאות ולשינויי המדיניות - בכל 
מקום, בכל חזית ובכל זירה.

לא ניתן שימחקו אותנו מן המרחב הציבורי, נגן על הביטחון האישי של חברי וחברות 
הקהילה, ונמשיך לפעול ללא לאות למען השוויון והחופש.

חשיבותו של הדו"ח המונח לפניך היא מהותית, ואנחנו מקוות ומקווים שכל מי שיקרא 
את הנתונים המוצגים בו יצטרף אלינו למאבק למען חברה צודקת, בטוחה ושוויונית 

לכולן ולכולם.

                         אוהד חזקי       הילה פאר
            מנכ״ל האגודה למען הלהט״ב              יו"ר האגודה למען הלהט״ב

דברי פתיחה
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כבכל שנה מאז הקמת מרכז הדיווח על אירועי להט"בופוביה על שם ניר כץ, גם השנה חלה עלייה במספר 
הדיווחים למרכז. מעבר לאירועי הלהט"בופוביה היומיומיים, שני אירועים מרכזיים השנה מדגישים את 
הצורך בהמשך העלאת המודעות לחשיבות הדיווח ובהמשך החתירה לשיקוף מדויק יותר של המציאות 

הלהט"בופובית באמצעות נתוני המרכז: 

מרכז הדיווח מתעד ומטפל במקרי להט"בופוביה. אנו פועלים מול הגורמים הפוגעים, ודורשים מהם שינוי 
נהלים ו/או הכשרת הצוות בנושאי הקהילה הגאה. בנוסף, אנו מלווים/ת את הפונים/ות, מציעות להן/ם אוזן 

קשבת ועזרה בבירור סיבת הפניה, ומפנות אותם/ן בהתאם לגורמים פנים וחוץ קהילתיים. 
פעולת הדיווח חשובה בשני מובנים: היא מחזקת אצל המדווחת את תחושת המסוגלות וההשתתפות 

במאבק נגד האלימות שמופנית כלפיה מעצם היותה חברת קהילה, והיא תורמת לתיעוד האלימות 
הלהט"בופובית. שיקוף מדויק עד כמה שניתן של האלימות הלהט"בופובית בישראל הוא למעשה הבסיס 

לכל הפעילות המאבקית שהאגודה מקדמת, כיוון שהוא מאפשר הבנה טובה יותר של הדבר נגדו אנו 
נאבקות ונאבקים.  

נתונים מרכזיים לשנת 2019
01.01.2019 - 31.12.2019

כל 4
39%שעות 36%

כל 4 שעות 
בממוצע מדווח 

מקרה להט"בופובי.

כ- 39% מהמקרים 
שדווחו אירעו 

במוסדות המדינה. 

עלייה של כ- 36% במספר 
המקרים שדווחו ב- 2019 
לעומת מספרם ב- 2018. 

* ב-2019 דווחו 2,125 מקרים
לעומת 1,557 מקרים ב-2018

להט״בופוביה במערכת הפוליטית

1

אירוע דקירה בבית דרור

2

האירוע הראשון מתייחס ללהט"בופוביה 
במערכת הפוליטית, למפלגת נועם, שעיקר 

הקמפיין שלה כלל אג'נדה להט"בופובית, 
ולהתבטאויות שר החינוך נגד הקהילה 

הגאה. 

האירוע השני הוא דקירת הנער בן ה- 16 
שחסה בבית דרור, המהווה מקלט לנוער 
להט"בי. על אף שחברי וחברות הקהילה 

סובלות מאלימות מילולית ופיזית לאורך כל 
השנה, מקרה הדקירה מסמל שיא באלימות 

הפיזית שחוותה הקהילה השנה.
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19 - 30

31-40
41-55

עד 18

56+

63.5%

7%
3%

26%

0.5%

חלוקה
גילאית

63.5% מכלל הדיווחים למרכז ב- 2019 היו של א/נשים 
בני/ות 19-30, ופחות מאחוז מהדיווחים היו של בני/ות 

56 ומעלה. 

ארבעה מרכזים גאים פועלים בארבע הערים המרכזיות: בית הקהילות לגאווה וסובלנות בחיפה, הבית הגאה 
בבאר שבע, הבית הפתוח לגאווה וסובלנות בירושלים והמרכז הגאה בתל אביב. המרכזים יוצרים קהילה 

מקומית, מחזקים את החוסן הקהילתי ומוכיחים שקהילה מתפקדת מעניקה לחבריה תחושת ביטחון בפועל 
תוך עידוד סובלנות ושיח עם הקהילה המקומית הכללית. השנה שוב נשבר שיא במספר אירועי הגאווה ברחבי 

הארץ כשמעל ארבעים אירועי ומצעדי גאווה נערכו בערים השונות. 

כ- 25% מהמדווחות/ים למרכז השנה מזהים עצמם 
על הקשת הטרנסית. זהו גידול של כ- 40% בדיווחים 

מקבוצה זו לעומת השנה שעברה. 

גבר
סיסג׳נדר*

* סיסג'נדר/ית - מי שהמין הביולוגי שלו/ה תואם למגדר שלו/ה

ג'נדרקוויר/א-בינארי
6%

כלל הקהילה
 אישה

טרנסג׳נדרית

אישה
סיסג׳נדרית*

גבר טרנסג׳נדר

7%

12%

22%

7%

46%

חלוקה
מגדרית

פיזור גאוגרפי של המקרים המדווחים

כללתל אביב והסביבה 60%
ארצי
7%

ב״ש
והסביבה

10%
חיפה

והסביבה
11%

ירושלים
והסביבה

9%
אזור
שרון
3%
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הפגיעות הלהט"בופוביות מתרחשות בסביבות שונות. כ- 39% מהמקרים שדווחו למרכז השנה אירעו בסביבת 
מוסדות המדינה. כ- 29% מהמקרים התרחשו בסביבת המשפחה וכ- 8% במרחב הציבורי. בינואר 2019 יצאה 

תנועת חזון בקמפיין תקשורתי רחב עם הסיסמה ״אבא ואמא = משפחה״, הקמפיין כלל גם שלט ענק על מלון 
פרימה בירושלים, שהורד ביום בו נתלה בעקבות מחאת האגודה וגורמים נוספים. במקביל לפתיחת הקמפיין 

הציבורי של תנועת חזון בינואר 2019 מספר הדיווחים למרכז עלה והיה בפברואר פי שלוש לעומת מספר 
הדיווחים בינואר. כתגובה לשיח השנאה פרסמה האגודה את קמפיין "משפחה ישראלית" במהלך 2019. 

התבטאויות אנשי ציבור וכלי תקשורת: 3% מתוך כלל המקרים שדווחו לנו במהלך 2019 עסקו 
בלהט"בופוביה של אנשי ציבור וכלי תקשורת. המקרה החמור ביותר הוא התבטאות שר החינוך נגד הקהילה 

הגאה, כשח"כ רפי פרץ אמר שניתן לבצע טיפולי המרה ללהט"בים ושהוא עצמו התנסה בזה.  
בבחירות 2019 סבב ב' רצה לכנסת מפלגת נועם, עם אג'נדה להט"בופובית דומה לזו של תנועת חזון, שהיוותה 
עמוד תווך מרכזי באידיאולוגיה שלה. הקמפיין שלה, שכלל שלטי ענק עם אמירות להט"בופוביות כגון "גאווה 

וקניית ילדים או שהבן שלי יתחתן עם אישה - ישראל בוחרת להיות נורמלית" על כבישים מרכזיים בארץ, סימן 
עליית מדרגה בפומביות של ביטויי להט"בופוביה בישראל.

התמודדות קהילתית: בתגובה על דברי פרץ גיבשו ארגוני הקהילה בשותפות עם חברי כנסת ממספר סיעות 
הצעת חוק לאיסור טיפולי המרה לקטינים. ההצעה הוגשה לכנסת הקודמת ותקודם בכנסת הבאה. בנוסף, 
האגודה הובילה קמפיין תקשורתי וציבורי שכלל הפגנת מחאה מול קריית הממשלה. מעבר לזה, הארגונים 

חברותא ובת קול פועלים באופן שוטף בחברה הדתית לבניית קהילה דתית גאה ויצירת מרחב ללהט"ב חרדי/ת, 
מסורתי/ת ויוצאות/ים בשאלה. בת קול פועלת רבות גם ליצירת מרחב של נשים גאות בתוך הקהילה הדתית 

ובאופן כללי, וחברותא פועלת להעמקת השיח הרבני החיובי בנושא.

זירות הפגיעה

זירות
הפגיעה

מוסדות
מדינה

אחר

אנשי ציבור ותקשורת

עבודה

מוסדות חינוך

מרחב ציבורי

משפחה

39%

13%

3%

3%

5ֿ%

8%

29%

ניתוח זירות מרכזיות של להט"בופוביה 
וההתמודדות הקהילתית
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"...מחקתי הכל ושיניתי תגובה… אני באמת לא התכוונתי לבוא נגד הומואים זה בכלל לא הייתה הכוונה שלי…"

אחת מהזירות המושפעות מדברי אנשי ציבור היא זו של הרשתות החברתיות, שמהווה את המוקד השוקק 
ביותר של השיח הציבורי. חלק ניכר מהקמפיין של תנועת חזון רץ ברשתות ובהתאם נראית עלייה במספר 

מקרי הלהט"בופוביה שהחלה בינואר ונמשכה מספר חודשים. באוגוסט נרשמה עלייה נוספת במספר 
המקרים ברשת, לאחר פרסום הקמפיין של מפלגת נועם והתבטאות שר החינוך. סך הכל, יותר מ- 50% 

ממקרי הלהט"בופוביה שדווחו ב- 2019 התרחשו ברשתות החברתיות ורובן הכמעט מוחלט של הפגיעות נענה 
בתגובה מטעם האגודה למען הלהט"ב. כ- 44% מהפגיעות שהגבנו עליהן השנה היו טוקבקים לכתבות וכ- 35% 

מהפגיעות נמצאו בטוויטר. כמעט 10% מהפגיעות נמצאו בפייסבוק, והשאר בפורומים ברשת, באינסטגרם, 
ביוטיוב ובבלוגים. 

התמודדות קהילתית: האגודה מפעילה בשנתיים האחרונות את התכנית למניעת בריונות ברשת על רקע 
להט"בופובי, בשיתוף איגוד האינטרנט הישראלי, חברת Vigo מקבוצת יפעת בשיתוף עם קרן ברל כצנלסון, 

הקרן לילדים ונוער בסיכון של הביטוח הלאומי ואיגי, ארגון הנוער הגאה בישראל, המפעיל, כחלק מהתוכנית, 
את המענים הדיגיטליים שמופנים ושמיועדים לבנות ולבני נוער. במסגרת התכנית, המתנדבים.ות מאתרים/

ות באופן אקטיבי ביטויים להט"בופוביים ברשת ומגיבים/ות עליהם פומבית באמצעות השמעת קול שמתנגד 
ללהט"בופוביה, ולרוב גם באופן אישי מול התוקף. המטרה המרכזית של התכנית היא לצמצם ולמתן את השיח 
הלהט"בופובי, תוך התמקדות בזירות מרכזיות לבני נוער ברשת, להעצים את הנפגעים הפוטנציאליים משיח זה, 

ולהפנות אותם לשירותים השונים המוצעים על ידי ארגוני הקהילה. 

"בארוחה משפחתית, אבא שלי אמר לסבא וסבתא שאני נמצא בכת ושכל ההומואים והלסביות בכת הזו של איגי 
והחבר'ס שלי הם מטורללים ויצורים על סמך מי שהוא פגש".

כשליש )29%( מכלל הדיווחים למרכז השנה היו על רקע של להט"בופוביה במשפחה. הדיווחים הם על 
טווח של ביטויי להט"בופוביה, וכוללים, בין היתר, אמירות מעליבות, יחס משפיל ולעיתים גם סילוק מהבית 

והדרה מהקהילה. 272 נערים/ות וצעירים/ות נאלצו לעזוב את הבית השנה כתוצאה מלהט"בופוביה, כשליש 
מתוכם הם פלסטינים אזרחי ישראל. המקרה הבולט ביותר השנה היה דקירת הנער בן ה- 16 על ידי אחיו )לפי 

פרסומים(.

התמודדות קהילתית: עמותת אותות מפעילה מספר מסגרות שמהוות מקלט לצעירים/ות להט"בים. כל מסגרת 
מספקת מענה לצרכים קצרי וארוכי טווח של הצעירים/ות, ובחלק מהמקומות ניתן גם ליווי אישי כחלק 

מההכנה לחיים עצמאיים. כמו כן, עמותת תהל"ה מציעה תמיכה לבני משפחה של בני ובנות הקהילה הגאה, 
ופועלת ליצירת שינוי חברתי בעמדות החברה וביחסה אל הקהילה הגאה ולקידום שוויון זכויות מלא. 

רשתות חברתיות:

להט״בופוביה במשפחה
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להט"בופוביה במוסדות המדינה

להט"בופוביה במקום העבודה

"פקידה התעקשה שרק אם עברתי ניתוח תחתון אז אני יכול לשנות את סעיף המין. זה לא נכון! היום צריך רק 
אישור מהוועדה ולא חייב ניתוח בכלל".

כ- 39% מכלל הדיווחים למרכז היו על להט"בופוביה במוסדות המדינה. הדיווחים העיקריים שקיבלנו נגעו 
לבעיות מול רשות האוכלוסין, ביניהן, בעיות ברישום נישואין, בעיות בשינוי סעיף המין, רישום הורות והנפקת 

תעודת לידה ופונדקאות בחו"ל. 
נראה כי בכל אחד מהמצבים המשפחתיים חווים/ות חברי/ות הקהילה בעיות ו/או אפלייה ברשות האוכלוסין. 

ניתן לזהות שני סוגי אפלייה מרכזיים במוסדות המדינה בכלל וברשות האוכלוסין בפרט: הראשון מגולם 
במדיניות שאינה מאפשרת שוויון זכויות לחברי/ות הקהילה הגאה, ושקיימת ברובד הגלוי והפורמלי של יחסי 

הקהילה הגאה עם הרשויות. הרובד השני סמוי וחמקמק יותר, ומתבטא בהתנהלות של עובדי הרשויות שיכולה 
להיות פוגענית ומפלה בפני עצמה. התנהלות כזאת לא נובעת רק מלהט"בופוביה, ויכולה להיות גם תוצאה של 

בורות ביחס לקהילה הגאה וחוסר ידע לגבי אופני הטיפול המתאימים לה.

התמודדות קהילתית: לראשונה ארגוני הקהילה הגאה עומדים בקשר ישיר עם רשות האוכלוסין כחלק מתכנית 
המאבק הציבורי של הקהילה. ניכרת מצד הרשות נכונות לטפל פרטנית במקרים המדווחים לה. כמו כן, בשנים 
האחרונות חל שיפור ניכר ביעילות של הרשות בשינוי סעיף המין עבור האוכלוסייה הטרנסית. עמותת מעברים 

לקשת הטרנסית מחזקת אנשים על הקשת באמצעות ידע ומשאבים. העמותה פועלת על מנת להנגיש ידע 
לאנשים על הקשת הטרנסית, חבריהן ומשפחותיהן, ואנשי מקצוע מתחומים שונים; לפתח פעילות ומענה 

לאנשים על הקשת בקהילות גאות מקומיות; ולקדם מדיניות ציבורית מיטיבה כלפי אנשים על הקשת 
הטרנסית ומגוונים מגדרית.

"לאורך רוב התקופה שבה עבדתי קיבלתי הערות לגבי הנטייה המינית שלי ובכלל לרדת עליי משום הנטייה 
המינית, ובנוסף הרבה מהעובדים )בעיקרם טבחים אשר מבוגרים ממני בעשור לפחות( דאגו להסביר לי למה זה 

לא בסדר וכמה שזה כביכול ''סוטה''".

3% מכלל המקרים שדווחו למרכז השנה היו על להט"בופוביה בסביבת העבודה. בכמחצית מן המקרים 
המנהל/ת היו הגורם הלהט"בופובי, ובמחצית נוספת הקולגות התבטאו או התנהגו באופן להט"בופובי. גם 

לקטגוריה זו יש חשיבות גדולה על חיי היומיום שלנו חרף היקף הדיווחים הקטן יחסית עבורה, כיוון שאנו 
מבלים את מרבית זמננו בעבודה, ואווירה/הטרדה/אפליה/אלימות להט"בופובית בסביבה זו משפיעה על מעגל 

רחב של אנשים, הרבה מעבר לעובד/ת עצמה. להט"בופוביה מתרחשת במגוון סביבות עבודה ותעשיות, ובכל 
שלבי ההתפתחות המקצועית של חברי/ות הקהילה. מספר דיווחים שקיבלנו היו על להט"בופוביה בתחנות 
דלק, מסעדות ובתי קפה, כמו במקרה של הנער המצוטט מעלה, ומקרים אחרים אירעו במקומות מבוססים 
של עבודה מקצועית. לדוגמא, גבר בשנות ה- 30 לחייו דיווח שלאחר שעבר בהצלחה את שלושת הראיונות 

הטכניים לעבודה בחברת היי-טק, הוא רמז בראיון האחרון, שאמור להיות הקל ביותר, על הנטייה המינית שלו 
ולכן לא קיבל את המשרה. כמו כן, חלק מהדיווחים היו על מורים שרצו לצאת או יצאו מהארון בבית הספר 

וספגו תגובות להט"ביות מצד המורים והתלמידים.  

התמודדות קהילתית: האגודה מפעילה את מיזם התו הגאה. זהו סימון לעסקים שתומכים בקהילה הגאה 
ושדוגלים בשוויון ללקוחות ולעובדים. השנה נוספו 174 עסקים למיזם, וכיום למעלה מ-400 בתי עסק 

ישראליים מציגים את התו בכ- 70 ערים ברחבי המדינה. 

הגאההתו
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"התנשקתי עם בת הזוג שלי בספסל בבית הספר ומישהו עבר וצרח עלינו שנמצא חדר ושזה מגעיל והוא לא רוצה 
לראות את זה… פשוט השתתקנו ונעלמנו…"

המקרים בבתי הספר ובמוסדות ההשכלה הגבוהה מהווים כ- 5% מכלל המקרים שדווחו למרכז השנה.
כ- 75% מהדיווחים היו על להט"בופוביה בבתי ספר, וכרבע במוסדות השכלה גבוהה. 

לדוגמא, תלמידה אנונימית דיווחה לנו שבבית ספרה בצפון תלמידים משתמשים במילה "הומו" כקללה באופן 
שגרתי. מצב זה אינו ייחודי רק לבית הספר המדובר, אך במקרה הנ"ל, לאור הדיווח, פנינו לצוות בית הספר 

והצענו להם הרצאות של ארגון חוש"ן שמיועדות לתלמידים. במסגרות ההשכלה גבוהה אמירות להט"בופוביות 
כגון "אני מאחלת לך שתתחתני עם גבר" הופנו כלפי סטודנטית גאה בחוג עבודה סוציאלית במוסד באזור 

ירושלים. בעקבות המקרה נערך יום עיון על הקהילה הגאה לחוג שלה, בשיתוף סגל החוג ותוך נסיון לחשוב על 
תכני יום העיון ככלים לסטודנטיות כמטפלות לעתיד. 

התמודדות קהילתית: חוש"ן, ארגון החינוך וההסברה של קהילת הלהט"ב פועל לקידום סובלנות והכשרת 
אנשי ונשות מקצוע לעבודה עם הקהילה. השנה העביר הארגון 1,800 סדנאות במוסדות חינוך. גם ארגון שב"ל 

הפועל בתוך החינוך הממלכתי-דתי, מקדם הידברות והסברה למען קבלת להט"בים בחברה הדתית באמצעות 
יצירת דיאלוג, העלאת מודעות והזמנה למפגש עם בני ובנות הקהילה הדתית הגאים/ות. כמו כן, האגודה וארגון 
חוש״ן שלחו מאות מדבקות "מרחב בטוח" למרכזים חינוכיים על מנת לקדם נראות להט"בית ומרחב בטוח עברו 

חברי/ות הקהילה.
בנוסף לכך, התארגנות האחווה הסטודנטיאלית הגאה פועלת בחסות האגודה למען הלהט״ב והתאחדות 

הסטודנטים והסטודנטיות הארצית לגיבוש קהילות גאות וליצירת מרחב להט"בי חברתי, שווה זכויות וסובלני 
עבור הקהילה הגאה בתוך האקדמיה. האחווה פעילה כיום ב- 25 מוסדות לימוד.

להט"בפוביה במוסדות החינוך

להט״בופוביה
בבתי הספר 75%

להט״בופוביה
במוסדות השכלה
גבוה 25%
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סיכום

לדיווח על אירוע להט״בופובי

ב- 2019 קיבלנו תזכורת בוטה וכואבת לגבי קיומה של להט"בופוביה בקרב חלקים 
נרחבים של החברה הישראלית, בדמות קמפיין שנאה ברמה הארצית והתבטאות 

להט"בופובית של שר חינוך, כמו גם באמצעות מקרה הדקירה של הנער בבית דרור. 
בהתאם לתזכורות הללו, מתוך האוכלוסיות שכמעט ולא מדווחות למרכז ניתן להצביע 

בבירור על הקהילה החרדית והקהילה הערבית בישראל. אנו קוראות לממשלה 
להפנות משאבים רבים יותר לטיפול באפלייה ובאלימות על רקע של זהות מגדרית 

ונטייה מינית במיוחד בקרב האוכלוסיות המוחלשות בישראל. 
ב- 2019 נשבר שיא במספר אירועי הגאווה שהתקיימו ברחבי הארץ. המציאות 
החדשה הזאת היא תוצר של גורמים קהילתיים מקומיים רבים, וגם של עבודה 

מכוונת מצד האגודה באזורים המרוחקים ממרכז הארץ ובפריפריה החברתית על מנת 
להשריש את קיום הקהילה הגאה בישראל כחלק נורמטיבי ובלתי נפרד מחיי החברה 

הישראלית.
כחלק מהמשך המאבק לשינוי היחס כלפי הקהילה הגאה אנחנו קוראות וקוראים לכל 

מי שקרא את הדו״ח לגלות אחריות ולעצור את כינויי הגנאי, את הקריאות האלימות, 
את הקריאה לאלימות, את ההסתה ואת תרבות השיימינג, ולדווח על כל מקרה 

להט"בופובי - רק כך נוכל לייצר שינוי!

 טופס דיווח אונליין בדף הבית של אתר האגודה למען הלהט"ב 
 

"יש עם מי לדבר" – קו הקשב, המידע והתמיכה של האגודה 
פועל בימים א'-ה' בשעות 19:30-22:30 בטלפון: 03-6205591 או בוואטסאפ: 058-6205591 

בנוסף, האגודה מפעילה מערך שירותים לקהילה הגאה: שירות ייעוץ וטיפול, סיוע וייעוץ 
משפטי, וסיוע למבקשי מקלט. ניתן לפנות לאגודה דרך אתר האגודה למען הלהט"ב: 

aguda@lgbt.org.il :או באמצעות המייל www.lgbt.org.il

גילוי נאות:
* האחוזים המדווחים בדו"ח מתייחסים רק למקרים המדווחים שאופיינו מבחינת גילאים, מגדר ונטייה מינית ואינם 

מתייחסים למקרים שסומנו כ"אחר" עבור האפיונים הללו.  

* הנתונים המדווחים כוללים פניות שהתקבלו למרכז הדיווח ומידע שאספנו באופן נקודתי.



ניר כץ ז״ל
ניר כץ ז"ל נולד ב-18 ביולי 1983 לאמו, אילה, ולאביו, רמי כץ ז"ל, 
אשר נפל בעת שירות מילואים באסון צאלים א', ב-17 ביולי 1990, 
במודיעין,  מכן  ולאחר  בגבעתיים  גדל  הוא   .7 בן  ניר  של  בהיותו 
המחשבים  מיחידות  באחת  מחשבים  כמתכנת  לשרות  והתגייס 
בחיל המודיעין. לאחר שחרורו החל ללמוד מדעי המחשב במרכז 
הבינתחומי בהרצליה. לאחר יציאתו מהארון, ותוך שהוא חולק את 
והתנדבות  נתינה  חיים של  בדרך  ניר  בחר  תומס,  זוגו,  בן  עם  חייו 
למען הקהילה הגאה, וזאת כמדריך בקבוצת הנוער של האגודה – 
"ברנוער". ניר האמין בערכי הגאווה בזהותו, בנתינה לזולת, ובחיזוק 

הקהילה הגאה.
במוצאי שבת, ה-1 באוגוסט 2009, בשעה 22:30, נכנס אדם לבוש 
שחורים ומסכה שחורה על פניו אל מרכז האגודה למען הלהט"ב 
"ברנוער".  נחמני בתל אביב, עת התקיימה במקום פעילות  ברחוב 
הרוצח, אקדח שלוף בידו, החל לירות כלפי הנוכחים במקום. בסופו 
של הערב מניין הנפגעים עמד על 10 פצועים, עשרות נפגעי חרדה, 
ו-2 הרוגים ובהם ליז טרובישי ז"ל, כמו גם ניר כץ עצמו. יהי זכרם 

ברוך.






