
קואליציית
ארגוני הקהילה הגאה בישראל

איגי - ארגון הנוער הגאה בישראל, פועל במאות קבוצות, 
מוקדים ומועדונים בכ- 45 רשויות מקומיות מקריית שמונה 

בצפון ועד אילת בדרום. באיגי כ- 4000 חניכות וחניכים מגיל 
12 עד גיל 23 ומעל 400 מתנדבות ומתנדבים. איגי  נוסד בשנת 

2001 והוא ארגון נוער מוכר על ידי משרד החינוך.

מועדון ספורט גאה ת"א - פועל להטמעת וחיזוק השילוב 
בין הקהילה הגאה ועולם הספורט תוך העצמת פעיליו, 

התמקצעותם ויצירת מרקם קהילתי ביניהם וקידום עולם 
הספורט למכיל, שוויוני ונגיש יותר לקהילה הגאה.

חושן - ארגון החינוך וההסברה של הקהילה הגאה בישראל. 
מבצע מגוון רחב של פעילויות הסברה למען ומתוך קהילת 

הלהט"ב עבור תלמידים בבתי ספר, צוותים חינוכיים ואנשי 
מקצוע מתחומים שונים, ומגיע ל- 50,000 איש בממוצע בשנה.

הוועד למלחמה באיידס - ארגון בריאות מינית העוסק 
במיגור HIV/AIDS ומחלות מין נוספות ותמיכה באנשים ונשים 

החיים עם HIV מאז 1985. הארגון מציע סדנאות הסברה, 
בדיקות אנונימיות ומהירות וכן טיפולים פרטניים וקבוצות.

מעברים - 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; לפתח פעילות ומענה מקומיים; 
ולקדם מדיניות ציבורית מיטיבה לקשת ולמגוון מגדרי.

שב"ל - ארגון חינוך והסברה הפועל למען קבלתם של 
להט"בים בחברה הדתית. הארגון מקיים מפגשי הסברה 

וסדנאות במוסדות חינוך )ישיבות, אולפנות, מדרשות ומכינות( 
וקהילות דתיות. הארגון שותף בקואליצית ארגוני 'הקהילה 

הדתית הגאה'.

LGBTech - הארגון שמקדם גיוון והכללה לקהילה 
הגאה בשוק התעסוקה בישראל. הייעוד שלנו הוא להבטיח 

שלמעסיקים בכל התעשיות בישראל, יש ידע מקצועי מספק 
על הצרכים התעסוקתיים הייחודיים של להט"ב, ואת האמצעים 

למלא צרכים אלו.

המרכז הגאה - הבית לקהילה הגאה בת"א ומסגרת גג לפעילות 
ארצית, מוביל תהליכי בינוי קהילה ומענה לצרכי קבוצות רבות 

לא מאוגדות. במרכז קבוצות חברתיות וטיפוליות, הצגות, 
הופעות, מסיבות ותערוכות, פרויקט המפיג בדידות למבוגרים, 
מנטורינג ומרכז תעסוקה לטרנס, מרפאה לרפואת להט”ב ועוד.

אבות גאים - העמותה נוסדה בשנת 2013 במטרה לענות על 
הצורך של אבות גאים בישראל, למימוש זכותם להורות, באופן שוויוני 
להורים אחרים בישראל. העמותה פועלת למימוש זכות ההורות לאבות 
גאים בכל הדרכים המקובלות: בפונדקאות, באימוץ ובהורות משותפת; 

כיחידים וכזוגות, ובכל דרך בה יבחרו להפוך להורים.
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האגודה למען הלהט"ב - מייצגת את הקהילה הגאה בישראל 
משנת 1975 כדי לקדם את מעמדה החברתי והמשפטי עד לשוויון 

זכויות מלא. האגודה מספקת לחברי/ות הקהילה מענים שונים 
וסיוע ברמת הפרט, ובנוסף מתפקדת כפלטפורמה מתכללת 

לארגונים וקבוצות העוסקות בקידום הקהילה הגאה בישראל. 

בית הקהילות - בית הקהילות לגאווה וסבלנות הוא מרכז 
עירוני לקהילות הגאות בחיפה והצפון. הבית משמש כמרחב 

בטוח ומזמין. מטרתנו היא ליצור קהילה גאה משגשגת 
ומשמעותית,באמצעות פיתוח תרבות גאה, בינוי קהילה חזקה 

ומענה מגוון העונה על הצרכים הייחודיים של קהילת גאה.

תהל״ה - עמותה המספקת תמיכה רגשית וחברתית להורים 
ובני משפחה של להט"ב. לתהל"ה קבוצות תמיכה למשפחות בכל 
הארץ, כמו כן קבוצות ייחודיות למגזר הדתי וקבוצות להורים של 
טרנסג'נדרים. הורה בקפה, מפגש עם צעירים המשתתפים בקבוצות 

איגי. כמו כן תהל"ה פועלת בהסברה ע"י סיפור אישי בכל רחבי הארץ.

בת קול - ארגון נשים לטב"קיות דתיות - ארגון הנשים היחיד 
בארץ המשמש בית וקהילה לנשים, הפועל למען קול נשי גאה הן 

בקהילה הגאה והן בחברה הדתית. שותפה בקואליציית ארגוני 
הקהילה הדתית  הגאה.

הבית הפתוח בירושלים לגאווה ולסובלנות - ארגון 
לשינוי חברתי המפעיל מרכז קהילתי, טיפולי וחינוכי רב תחומי, 

במטרה להפוך את ירושלים לעיר שבה לכל אדם יהיה החופש 
להיות הוא עצמו ולחיות את חייו ולבנות חברת מופת ישראלית 

ליברלית ופלורליסטית, בה שוויון זכויות מלא לקהילה הגאה.

הבית הגאה בבאר שבע ובדרום - בית חם לקהילת הלהט"ב 
בבאר שבע ובדרום,וארגון הגג לארגוני הקהילה הגאה בדרום. 
מתקיימות בו פעילויות חברתיות, תרבותיות וקהילתיות. הבית 

פועל באופן אקטיביסטי במסגרת מאבק הקהילה הגאה בישראל 
לשוויון זכויות וכן מייצג את הקהילה הגאה הדרומית.

חברותא - ארגון גברים מקהילת הלהט"ב, בני החברה הדתית, 
חרדית ומסורתית, הפועלים לבניית ולהעצמת קהילה דתית גאה 

ולשילוב להט"ב בחברה הדתית.
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