
פורום גאווה
מוניציפאלית 



איך לקדם עשייה
להט״בית ביישוב שלי?



חבר.ת מועצה יקר.ה,
תודה שבחרת לקחת חלק בקידום הקהילה הגאה ברשות המקומית שלך, ועל 

עשייתך במסגרת ״פורום גאווה מוניציפאלית״ של האגודה למען הלהט״ב 
בישראל.

חוברת זו כוללת סקירה של פעולות וכלים קונקרטיים לקידום הקהילה הגאה 
ברשות המקומית, וכן סקירה של ארגוני הקהילה הגאה.

ביחד אנחנו חזקות.ים!
כאן בשבילך,
בהצלחה. 

רעיונות שניתן לקדם ברשות המקומית:
לפניכם.ן מגוון צעדים ופעולות אפשריים - לא כל הפעולות רלוונטיות לכל 

רשות מוניציפלית, אך גם יישום חלק קטן מהן יתרום לקידום רווחת הקהילה 
 בעיר:

1. כללי
התאמת טפסים עירוניים לקשת הלהט”בית, לדוגמא, כך שלא ייאמר “שם 	 

האב ושם האם” אלא “שם ההורה” 

החלפת מילוי סעיף מין, בשאלות המותאמות לקשת הטרנסית	 

מינוי מחזיק.ת תיק גאווה - ישנה חשיבות גדולה לאדם הפועל בנושא באופן 	 
קבוע מתוקף מינוי רשמי

הקמת ועדה גאה – ועדה עירונית בנושא הקהילה הגאה אשר מורכבת 	 
מנבחרות/י ציבור, אנשי/נשות מקצוע, ונציגות.ים להט”בים מהקהילה 

המקומית

הקמת מרכז גאה - מהווה הצהרת כוונות חזקה והוא יהפוך לאבן שואבת 	 
לחברי.ות הקהילה ולמקור גאווה לעיר כולה

סקר צרכים עירוני בקרב קהילת הלהט”ב בעיר )ניתן ע”י האגודה למען 	 
הלהט”ב( - מהווה את הבסיס להערכת צרכי הקהילה והיקפה בעיר

יצירת מעורבות של הקהילה המקומית על ידי מפגשים פתוחים לקהל	 

בניית קואליציה בין ארגוני הקהילה הארציים, להט”ב המתגוררים בעיר 	 
ומנגנוני העירייה השונים



2. חינוך
הזמנת סדנאות של חוש”ן או ארגונים אחרים להיכרות עם להט”ב ופיתוח 	 

סובלנות לתלמידים )כיתות ז-י”ב( וסדנאות לכלים פרקטיים למורות.ים, 
גננות.ים וסייעות.ים בעיר. לחלק מהכשרות אלה ניתן לקבל מימון מלא דרך 

קול קורא של משרד החינוך

הזמנת סדנאות הכשרה למנהלי.ות בתי הספר בעיר ועובדים.ות במחלקת 	 
החינוך העירונית, סדנאות שנבנות בהתאמה אישית ע״י חוש״ן.

פעילות חינוכית ואירוע שיא ביום הבין-לאומי למאבק בלהט”בופוביה )יום 	 
ההבנ”ה(; הפצת מערכי חוש”ן המומלצים ליום זה לכל בתי הספר ותנועות 

הנוער בעיר

ציון שבוע הגאווה בבתי הספר בעיר - לדוגמא לפי מערכים המומלצים ע”י 	 
חוש”ן; רכישת דגלי גאווה ותלייתם בבתי ספר בעיר

פעילות מותאמת ליום המשפחה - המלצה עירונית במקביל להמלצת משרד 	 
החינוך הכוללת הצעות לפעילות מטעם חוש”ן בבתי הספר ואירועי תרבות 

עירוניים לכבוד יום זה הנותנים דגש על מגוון המשפחות בחברה הישראלית

תמיכה עירונית כספית בפעילות חוש”ן בעיר	 

תהל”ה - הקצאת מקום לפעילות הארגון ופרסום פעילותו בערוצי העירייה 	 

הזמנת הכשרות של עמותת ״מעברים״ לצוותי חינוך ושפ״ח בנושא הקשת 	 
הטרנסית

3. נוער וצעירים.ות
פתיחת מרכז פעילות לנוער להט”ב בעיר לקבוצות נוער של איגי לגילאי ז’-י’, 	 

י”א-י”ב ו/או מועדון נוער וכן אישור לגיוס חניכות.ים בבתי הספר, פרסום 
הפעילות ברשות ותקצוב

פתיחת תכנית ניר למעורבות חברתית מאפשרת לנוער להט”ב והטרוסקסואל 	 
ללמוד יחד על להט”בופוביה, גזענות וסקסיזם 

הקמת קבוצת צעירים.ות לגילאי 18-23 )כולל הקצאת חלל פעילות, פרסום 	 
הפעילות ברשות, תקצוב(

יצירת מרחב בטוח לנוער להט”ב באמצעות הכשרות לצוותי ההדרכה הבלתי-	 
פורמליים, מחלקות שונות ברשות, רכזי תנועות וארגוני הנוער ברשות, מועצת 

תלמידים ועוד.

פרסום התנגדות גורפת להפניה לטיפולי המרה בקרב עובדי העירייה ומוסדות 	 
החינוך בעיר, על פי המלצת משרד הבריאות.

הזמנת סדנאות סיפור משפחתי )תהל״ה וחוש״ן( למען הכרות עם החוויה 	 
המשפחתית במערכת החינוך, מול הצוות החינוכי: מנהלים.ות,מורות.ים 

יועצות.ים.



4. רווחה וטיפול
העסקת עובד.ת סוציאלי.ת נוער וצעירים להט”ב בשרותי הרווחה )תקצוב של 	 

משרד הרווחה על ידי פנייה של אגף העירייה למשרד( 

הכשרות לעו”סיות.ים לטיפול בצרכים מיוחדים של להט”ב	 

הקמת יחידה טיפולית ללהט”ב בשפ”ח ו/או הכשרות לפסיכולוגיות.ים בנושא	 

הכשרות והדרכות ליועצות.ים חינוכיות.ים	 

הכשרת מחלקת רווחה עירונית וצוות השפ”ח בסדנא או יום עיון של מחלקת 	 
הייעוץ והטיפול של האגודה למען הלהט”ב וארגון תהל”ה 

הקמת שלוחה טיפולית ייעוצית עבור הורים להט״בים )האגודה למען הלהט״ב( 	 

הזמנת הכשרות של עמותת ״מעברים״ לצוותי הרווחה בנושא הקשת הטרנסית	 

5. תרבות
קידום תערוכות, סרטים והצגות בנושאי להט”ב	 

רכישת ספרים עם ייצוג להט”ב לספריות בתי הספר בעיר ולספריה העירונית - 	 
מצורפת רשימת ספרים מומלצת

גאווה בסלון - משפחות מארחות להט”ב בסלון שמספר את סיפורו האישי 	 
מטעם האגודה למען הלהט”ב

שימוש בתאריכים בלוח השנה כדי לקדם ניראות להט״בית בעיר ובמוסדותיה: 	 
היום הבינלאומי למאבק בלהט”בופוביה 17.5, חודש/שבוע הגאווה- יוני, יום 

 הזיכרון הטרנסי 20.11, יום הניראות הטרנסית 31.3 

6. יצירת מרחב סובלני ומכיל ללהט”בים והגברת נראות להט”בית
מצעד או אירוע גאווה - מעניק בולטות והכרה ללהט”ב בעיר 	 

מתן ייצוג להט”בי בפרסומי הרשות בנושאים שונים, לדוגמא בקריאה 	 
להרשמה לגנים, הן בפרסומים אונליין, בניוזלטר, באתר העירייה ובדף 

הפייסבוק

אימוץ “מרחב בטוח” – מדבקה של האגודה למען הלהט”ב וחוש”ן שתופיע 	 
במקומות קבלת קהל או מוסדות חינוכיים המסמלת מקום פתוח בו אפשר 

לדבר על הכל 

התו הגאה - סימון עסקים התומכים בקהילה הגאה מטעם האגודה למען 	 
הלהט”ב. העירייה יכולה לתמוך בפרויקט ולעודד עסקים עירוניים לחתום על 

האמנה ולשים את המדבקה בכניסה לבית העסק



ארגוני קהילה הפועלים במרחב העירוני
1. האגודה למען הלהט”ב בישראל

הארגון המייצג של הקהילה הגאה בזירה הארצית והבינלאומית. האגודה פועלת 
זכויות  לשוויון  להביאה  במטרה  בישראל  הלהט”ב  קהילת  של  מעמדה  לקידום 
איתור  על  ואמון  מתנדבים  פעילות  על  מבוסס  הארגון  ולביטחון.  לרווחה  מלא, 
צרכי הקהילה ומתן מענים איכותיים ומקצועיים לכל מגזריה. בין פעולות האגודה:

“יש עם מי לדבר” - קו הקשב למידע ותמיכה )פועל בימים א’-ה’ בשעות 	 
 )whatsapp( 19:30-22:30 בטלפון 03-6205591, או באפליקציית וואטסאפ

במספר: 058-6205591

מרכז הדיווח והסיוע לנפגעותים ממקרים להט“בופובים 	 

סיוע וייעוץ משפטי 	 

קליניקה להט”בית - מחלקת ייעוץ וטיפול	 

תו גאה לחברות ולעסקים 	 

סיוע לפליטים ומבקשי מקלט להט”בים 	 

התכנית למניעת בריונות ברשת 	 

האחווה הסטודנטיאלית הגאה - התארגנות סטודנטיאלית להט”בית, אשר 	 
פועלת ביותר מ-30 קמפוסים בישראל. מיזם משותף של האגודה למען 

הלהט”ב, התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל ופרח. 

2. חוש”ן
ארגון החינוך וההסברה של הקהילה הגאה 

מיגור  הגאה,  הקהילה  כלפי  סובלנות  הגברת  למען  הפועל  מתנדבים  ארגון 
להט”פוביה והכשרת צוותים מקצועיים לעבודה עם הקהילה. הוא מקיים פעילויות 
חינוך והסברה למען ומתוך קהילת הלהט”ב. עיקר עבודתו היא סדנאות והכשרות 
בנושא נטייה מינית וזהות מגדרית. חוש”ן פועל בבתי ספר )תלמידים וצוותי חינוך( 
ובמסגרות עבודה שונות )כוחות הביטחון, עובדי בריאות טיפול, מגזר עסקי ועוד( 
ברחבי הארץ. מאות מתנדבים ומתנדבות להט”בים מספרים את סיפורים האישי 
בפורומים אלה ומקדמים הבנה וקבלה, לצד קיום הכשרות מקצועיות ומתן כלים 

פרקטיים לעבודה מותאמת ורגישה יותר עם הקהילה הגאה.



3. איגי - ארגון הנוער הגאה
גיבוש  בשלבי  להט“ב   )23-12( וצעירים  נוער  למען  הפועל  חברתי-חינוכי  ארגון 
כ-320  בארגון  בארץ.  זה  בתחום  הפועל  והיחיד  המגדרית,  ו/או  המינית  הזהות 
מתנדבים ומתנדבות ומעל ל-4,000 חניכים וחניכות הנוכחים בפעילות השוטפת 
לאורך השנה. הארגון פועל למען העצמה של בני נוער וצעירים להט“בים במטרה 
לייצר עבורם מקום חברתי משמעותי ולעודד אותם לקחת חלק בעיצוב הקהילה 

בפרט והחברה הישראלית בכלל. איגי פועל בעיקר באמצעות:

קבוצות חברתיות - כולל קבוצות ייעודיות לדתיים, ערבים ונוער טרנסג‘נדר	 

מועדוני נוער - מרחבים חינוכיים בלתי פורמאליים, הפועלים תחת צוות 	 
הדרכה קבוע במגוון פעילויות

גרעיני שנת שירות ודירות שירות לאומי	 

״תכנית ניר״ למעורבות חברתית לנוער הטרוסקסואל ולהט״ב בנושאי מאבק 	 
בגזענות, סקסיזם ולהטבופוביה

מערך דיגי - מגוון מענים דיגיטלים ברשתות החברתיות	 

מכון מחקר לסקרי אקלים ומחקרים בנושא נוער וצעירים להט״בים	 

מרכז הדרכה וסדנאות להכשרת צוותי חינוך ותלמידים בבתי הספר ובחינוך 	 
הבלתי פורמלי

4. מרכזי חירום והוסטלים ללהט״ב - עמותת אותות 
קליטת חירום במסגרות זמניות/ארוכות טווח חוץ ביתיות עבור בני ובנות נוער 

וצעירים.ות שנפלטו מבתיהם.ן מכל רחבי הארץ בשל הנטייה מינית ו\או 
המגדרית שלהם.ן, כולל מקום לינה ואוכל.

הגג הורוד - הלנת חירום זמנית לצעירים.ות בגיל 18-25	 
    )ת״א-יפו( 03-379-8341

בית דרור - הלנת חירום זמנית/ארוכת טווח לנערים.ות בגיל 13-18	 
    )ת״א-יפו( 03-516-4621

אבני דרך - הוסטל קבע לצעירים.ות בגיל 18-25	 
    )חולון( 03-549-9818

דירות מעבר - לצעירים וצעירות מהקהילה הטרנסג׳נדרית בגיל 18-30	 
    )ת״א-יפו( 050-3993882



5. תהל”ה - תמיכה בהורים של להט”ב
העמותה תומכת בהורים ובבני משפחה של להט”ב המתקשים לקבל את נטייתם 
או זהותם המינית השונה של ילדם. הארגון פועל ליצירת שינוי חברתי בעמדות 

החברה על ידי פעילות של הורים לילדים להט”בים. תהל”ה מפעילה:

קבוצות תמיכה - להורים ובני משפחה כדי לשתף, להקשיב, להעלות שאלות 	 
ולקבל מידע

קו קשב – לשיחה עם הורה שעבר תהליך דומה במרחב אנונימי ובטוח )טלפון 	 
09-8855822 / וואטסאפ 052-441995( 

“הורה בקפה” – מסגרת למפגש בין הורים מתנדבים בתה”לה לבין צעירים 	 
להט”בים שזקוקים לאוזן קשבת ולב תומך ומקבל

6. ארגוני להט”ב לקהילה הדתית
בית  יוצרים  ומאוחדת.  חזקה  גאה,  דתית  בניית קהילה  למען  פועלים  הארגונים 
ומרחב קהילתי ללהט”ב דתיים.ות, חרדים.ות, מסורתיים.ות ויוצאים.ות בשאלה,  
ובונים שייכות ע”י קהילות מקומיות המשמשות מענה חברתי. כמו כן, הארגונים 
מקיימים אירועים סביב מעגל השנה היהודי והישראלי ע”י פעילויות תרבותיות 
וחברתיות לאנשי הקהילה, ומביאים זווית דתית לאירועי הקהילה הגאה בישראל.

בת קול: פועלת על מנת לאפשר לנשים הלסביות הדתיות חיים של אמת 	 
ואהבה, חיים של שיתוף ושוויון, חיים של שלמות וקבלה בחברה הדתית.

חברותא: גברים להט”בים הנמצאים על הרצף הדתי. פועלים כלפי פנים 	 
להעצמה קהילתית, וכלפי חוץ לקבלת להט”בים בחברה הדתית.

שב”ל: )שהכל ברא לכבודו( ארגון הידברות והסברה הפועל למען קבלתם של 	 
להט”בים בחברה הדתית. 

7. מרכזים גאים
בית  בירושלים,  ולסובלנות  לגאווה  הפתוח  הבית  יפו,  אביב  בתל  הגאה  המרכז 

הגאה בבאר שבע ובדרום ובית הקהילות לגאווה וסובלנות בחיפה

בשנים האחרונות הוקמו בערים מרכזיות בארץ מרכזים קהילתיים ללהט”ב אשר 
שונים בגודלם ובהיקף פעילותם אבל כולם מתפקדים כמוקד הפעילות העירוני 

של הקהילה. הם כוללים בין השאר את הפעילויות והשירותים הבאים:

פעילות תרבותית: הצגות, מופעים, תערוכות, פעילויות לילדים	 

מקום מפגש לארגוני קהילה - נוער גאה, נשים, דתיים, הורים, טרנסג’נדרים, 	 
להט”בים מבוגרים, נשאי HIV ועוד



שירותי תמיכה נפשית 	 

סניף של קופ”ח כללית המיועד לקהילת הלהט”ב )תל אביב, ירושלים(	 

ימי עיון וטקסים	 

פעולות לקהילה הדתית הגאה )מניינים בשבתות ובחגים(	 

הפקת חלק מאירועי הגאווה העירוניים	 

8. מעברים - לקשת הטרנסית
מרכז הידע הטרנסי הגדול בישראל

מרכז מידע, ומיצוי זכויות לקשת הטרנסית, משפחותיהם, ואנשי מקצוע 	 
info@maavarim.org 0524776706 בוואטסאפ, בפייסבוק, ובמייל(

הכשרות לאנשי טיפול, רפואה, חינוך, ומעסיקים בנושא הקשת הטרנסית, מין 	 
lectures@maavarim.org - מגדר ומיניות

סיוע וייעוץ לקהילות מקומיות בסדנאות, קבוצות, הרצאות ואירועים בנושא 	 
community@maavarim.org - הקשת הטרנסית

פרויקט מלגות אקדמיות לסטודנטים על הקשת הטרנסית, ורשימת מטפלים 	 
ידידותיים

9. הוועד למלחמה באיידס
הארגון הלא ממשלתי הוותיק ובעל המשקל הרב ביותר בתחום ה-VIH/איידס 	 

בישראל, העוסק הן במניעת הדבקות והן בליווי ותמיכה באנשים החיים עם 
VIH/איידס. הארגון מפעיל:

סדנאות הסברה על VIH ומיניות בריאה לבני נוער וצוותים חינוכיים.	 

וניידות 	  בארץ  מוקדים  במספר  מין  ומחלות   VIH-ל אנונימיות  בדיקות  מרכזי 
בדיקה במוקדים של קבוצות בסיכון מוגבר.

 	.VIH טיפולים פרטניים וקבוצתיים לאנשים החיים עם

קו פתוח למידע ושאלות בנושא VIH/איידס בימים א’-ד’ בשעות 18:00-20:00 	 
בטלפון 03-561-3300

ליצירת קשר לצורך קבלת תמיכה, מידע, תיאום פעילות הסברה או בדיקות: 	 
iatf@aidsiarael.org.il :03-5613000 או במייל



10. מגמ”ה - מורות.ים גאות.ים למען מגוון, הכלה ובטחון במערכת 
החינוך

התאגדות עובדי ועובדות מערכת החינוך מכל קשת הלהט”ב, הפועלת 
כקהילת מחנכים למען מרחבים בטוחים ומגוונים במערכת החינוך. 

הארגון מפגיש בין הידע המקצועי-חינוכי לבין ידע על קהילת הלהט”ב 
ופועל בשטח על מנת להבטיח את השמירה על שלומם הנפשי והגופני 

של תלמידנו. מתוך המפגש היום-יומי בכיתות עם סוגיות מתחומי 
הלהט”ב, מיניות, מגדר וזהות, אנו כאן כדי לתת מענה נקודתי או מערכתי, 

לייעץ ולהוות גב משמעותי לכלל הקהילה הבית ספרית – א.נשי צוות, 
הורים ותלמידות.ים.

morotimlgbt@gmail.com - מייל

11. ארגוני קהילה נוספים
הוועד למלחמה באיידס - במניעה, הסברה ותמיכה באנשים שחיים עם הנגיף.  

אבות גאים - ארגון למימוש זכות ההורות לאבות (כיחידים וכזוגות); 
בפונדקאות, אימוץ והורות משותפת

מועדון הספורט הגאה - הקמת קבוצות גאות בענפי הספורט השונים 

בשלה - קהילה ללסביות בוגרות )מעל גיל 45( למפגשים, פעילויות וכנסים 

ברית הלביאות - קבוצה של משפחות לילדים.ות ונוער טרנסג’נדר, מכל רחבי  
לילדים.ות  ומעצים  מכיל  תומך,  בטוח,  מרחב  לייצר  מנת  על  הפועלת  הארץ, 

ולבני משפחותיהם.ן ולהוות גשר ביניהם.ן לבין הקהילה הגאה הרחבה.



אנחנו כאן בשבילך ללוות ולייעץ,
בהצלחה לנו בדרך המשותפת,

צוות האגודה למען הלהט"ב.
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