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:הנבהה םוי

 ,היבופסנרט ,היבופומוה( היבופב"טהלב קבאמל ימואלניבה םויה – )IDAHOT( ה"נבה םוי תא ןייצנ יאמב 17-ב
 תונוש תומזויב ,לארשיב םג 2006-מ לחהו ,םלועה ביבס תונידמ 100-כב ןייוצמ הנבהה םוי .)היבופיבו היבופובסל
 .םיפסונ םיפוגו רפס יתב ,תותומע ,רעונ תועונת לש

 .)תוירטאיכיספה תונחבאה ךירדמ( DSM-ב שפנה תולחמ תמישרמ תוילאוסקסומוהה תאצוה ןויצל עבקנ םויה
 קר האציו( הילא הסנכנ תוירדנ'גסנרט , תוילאוסקסומוה האצוה הב וזל תבקועה הרודהמב יכ םיעדוי אל םיבר
 הנשב ךא ,היבופומוהב קבאמל ימואלניבה םויה היה הנבהה םוי 2009 דע .)2013-ב ,ןכמ רחאל תובר םינש
 הריסמ איהש ךכ לע הריהצה תפרצ הנש התואב .םויה תורטמל היבופסנרטב קבאמה תא ףיסוהל טלחוה תאזה
  .ןכ תושעל הנושארה הנידמה התיהו ,שפנה תולחמ תמישרמ תוירדנ'גסנרט

 :ללכבו רפסה יתבב תיסנרטה הליהקה

 .ןוראב ן.םהמ םיבר ,לארשיב תיסנרטה תשקה לע םישנ.א -150,0002150,000 םנשיש איה הכרעהה

 לספסל םהירבח דצמ ןה - םתביבס דצמ הלבק רסוחל םיפושח םירדנ'גסנרט םידלי יכ םיארמ םירקחמ
 םידימלתהמ %71 יכ הלוע ץראב ךרענש רקסמ .םתחפשמ דצמ ןהו יכוניחה תווצה דצמ ןה ,םידומילה
 %39 יכו ,םירחא םידימלת דצמ תוינעגופ תורעהמ ולבס תונורחאה םייתנשבש ךכ לע ודיעה םירדנ'גסנרטה
 םיגוס ןיבל תויורדעיה ןיב תיטסיטטס קהבומ רשק אצמנ ,דועו תאז .ףיצרו עובק ןפואב רפסה תיבמ םירדענ
 הקוצמל רבגומ ןוכיסב םיאצמנ םירדנ'גסנרט םידלי ,ךכ .רפסה תיב תלהנהו תווצ דצמ םלוה אל סחי לש םינוש
 םירדנ'גסנרטה םישנאהמ %41-כ .םייבטימ תוחתפתהו החימצ ,הדימלל םייונפ תויהל םתלוכי תעגפנו ,תישפנ
 סחי םיווחה ברקב %51-ל הלוע טרפבו ,הביבסה סחיל םאתהב הנתשמ הז רועיש רשאכ ,םרבעב דבאתהל וסינ
 .רפסה תיבב םלוה אל

 תובורק םיתיעל ,ףסונב .בצמה תא תיטסרד תרפשמכ החכוה תיסנרטה תשקה רובע הליכמו החוטב הביבס
 ןםרובע הווהמ רפסה תיבו ,תופסונ תוביבסבו םירבחה ברקב ,החפשמב היבופסנרטב לקתיהל םילולע תוםיסנרט
 .תאז רשפאל ידכ רשפאה לככ תושעל ונילע ןכלו ,ןםהש ימ תויהל דיחיה חוטבה בחרמה
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 ןוויכ ,רפסה יתבב הנבהה םוי ביבס תישענה תוליעפב תיסנרטה הליהקל תוסחייתהב הבר תובישח תואור ונחנא
 ריכהל ,שוגפל םיבר םידימלתו תורומ לש הדיחיה תונמדזהה ןה םיתיעלו ,רכינ יבויח יוניש רוציל תויושע ולאש
 הדמע ועיבהו ,ירדגמה ןווגמהו תונושה תא דדועל ידכ הז םויב ושמתשה .תמאב תיסנרטה הליהקה לע דומללו
 .ללכב היבופב"טהלו טרפב היבופסנרט ייוליג דגנ תצרחנ

 דימת הז ןיא םא םג ,ותוא ןייצל רפסה יתב לכ תא בייחמה 3ל"כנמ רזוח ךמסמב ה"נבהה םוי ןגוע 2011 תנשב
 תוהז עקר לע היילפאמ הנגה קינעהש 2014 תנשמ 4 דימלתה תויוכז קוח ןוקית תורמל ,ונרעצל .חטשב םשוימ
 וליפא וא ל"כנמ רזוח ןיידע ןיא)2020 יאמ( םויהל ןוכנ ,אשונב םיפסונ םינוגראו םירבעמ לש תובר תוינפו ,רדגמ
 יוצר .חטשב םייקש רורבש ךרוצה ףא לע תאז .תיסנרטה תשקה לע םידימלת לש תויוכזה תא רידסמה להונ
 ,קר אל לבא ,םיכינחה/תווצה ברקב תיסנרטה תשקה לע םישנ.א שי םא רקיעב אשונב תויוליעפ רוצילו םוזיל
 טעמכ ;ןםהל םורתל היושע תוליעפהש ,ןוראבו תיסנרטה תשקה לעש ימ שיש הובג יוכיס שי -תוביס המכמ תאזו
 רבעמו ;יוארכ סחייתהלו דבכל ךיא ועדיש בושחו ,תיסנרטה תשקה לע םדאב םהייחב והשלכ בלשב ושגפי ןםלוכ
 -הרבחה ללכ לש אלא ,תיסנרטה תשקה לע םישנא לש םניינע קר אל אוה וב קוסיעו יסנרטה קבאמה ,לכל
 תיסנרטה הליהקה ותוא םלועה .ירדגמ יונישל הרבחה ללכ לש קבאמב דואמ יתועמשמ קלח אוה קבאמה
 .ןםהש ימ תויהל דחאו תחא לכל רשפאמו ,רדגמ ידיקפתמ שפוח שי ובש םלוע אוה ,רוציל תשקבמ

 קבאמה רובעו ,הרבחה ללכ רובע יסנרטה קבאמה לש תובישחה לע דוע
 :האגהו יטסינימפה

 

 םישנ תויוכזו רדגמ לע חישה ,תאז םע דחי .תומישרמ תוחלצהל וכז האגה הליהקה ינוגראו םישנ תויוכזל העונתה
 הדימב עבונ רבדה .הרבחה תובכש לכב הבר תומילאל םרוגה ,ירדגמ יוכידמ רורחשל ליבוה םרט האג הליהקו
 ןדובעישב הלגדש הסיפת ,רדגמו ןימ תודוא תיכרריהו תיראניב ,תינתוהמ הסיפתב הרבחה לש תוזחאיההמ הבר
 ןיידע ,תונורחאה םינשה האמב הלודגה תומדקתהה םע דחי .תירדגמ םינווגמ םישנא לש םתדחכהו ,םישנ לש
 קר אל ךא ,דואמ עורג אוה םויכ תיסנרטה תשקה לש הבצמ ךכמ האצותכ .םלוע ירדס רוערעמ לודג דחפ ונשי
 ירבח רשאכ קר םייקתי ירדגמ שפוחש תונימאמ םירבעמב ונא .ירדגמ שפוחמ קוחר הרבחה ללכ לש הבצמ -אוה
 .הליהקבו הרבחב ךרע ילעבכ ורכוי ,תירדגמ םינווגמו םיראניב-א םישנא טרפבו ,תיסנרטה תשקה
 ימכ אלא ,רחא דחא לכ ומכ הרבחב קלח חקיתש ידכ קר אל ,תיסנרטה תשקה לש קוזיחב ךרע האור םירבעמ
 ,םישנו םירבג ,םיב"טהלו םיטיירטס :היסולכואה ללכ תבוטל ירדגמ רורחשל קבאמה תא ליבות ,המויק םצעבש
 .תירדגמה תשקה לעש ימ לכו
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 :ללכבו הנורוקה תפוקתב -היבופסנרט דגנ תוליעפל תועצה

 םעטמ ךוניחה תכרעמב ירדגמ ןוויג אשונב םיחנמה םיווקה ךמסמ תא )ללכבו( תוליעפה םרט אורקל בושח
 .תואיבלה תירבו תיסנרטה הליהקל םירבעמ תתומע

 

 ונחנאש תוצובקב -תיסנרטה הליהקל ליכמו חוטב בחרמ רוציל רשפא ךיא לע הצובקכ וא תווצכ רבדל ●
 וליאב ?תוריבעמ ונחנא םירסמ הזיא ?ונממ שרדנ המ .ןהמ קלח תווהמ ונחנאש תוצובקו ןהילע םיארחא
 םירבעמ ןוגרא ?טקילפנוק תווחל םילולע תיסנרטה תשקה לע םישנא םוימויב תווח ונחנאש תויצאוטיס
 רוציל ידכ םתוא םייקל תלוכיה בטימכ תושעלו םתוא אורקל בושח -אשונב םיחנמ םיווקו םיריילפ איצוה
 .תיסנרטה הליהקה רובע החוטב הביבס

 .ל''וחבו ץראב -יסנרטה קבאמב םיעוריאו תונוש תויומד תארשהב םינוידו תויוליעפ םוזילו רבדל ,אורקל ●
 .ונלש הביבסב ירדגמ שפוחל קבאמל הארשה יסנרטה קבאמהמ תוחקול ונחנא ךיא בושחל םג רשפא

 תושעל רשפא לשמל -ירדגמ שפוח דעבו היבופסנרט דגנ תויוליעפ/םירטסופ/םינייפמק ינימ לכ םוזיל ●
 םכחור לע הלועה לככ -םירויצו תואמסיס ,םיטלשב הנבמה/התיכה תא טשקל וא ,תוזרכ תורחת
 .דעיה להקל םאתהב

 שי .הבש ןווגמהו תיסנרטה תשקה לע םיגשומ טעמו ,רדנ'גסנרט רמוא הז המ לע רבדלו דומלל יאדכ ●
 .ונלש רתאבו םירבעמ לש ריילפב הז לע עדימ ןומה

 ןםכל אצי םאה -היזיוולטב ,תונותיעב ,תירלופופה הידמב תיסנרטה הליהקל םינוש םיגוציי לע רבדל ●
 תשקה לע םישנא םע םיביטימ םה םאה ?תואיצמה תא םיפקשמ וללה םיגוצייה םאה ?ןםהב לקתיהל
 ?ונלש תוברתב דבכמו יבויח יסנרט גוציי טעמ ךכ לכ שישכ שיגרמ הז ךיא ?תיסנרטה

 לע -'הלאשה לע החילס' תינכת -םיצלמומ םינוטרס .םביבס ןויד םוזילו םינוש םינוטרסב תופצל רשפא ●
 םינוטרסל תוצלמה .'ףצרה לע' וקודה תרדסו 'סדיקסנרט' תינכותהמ םיעטק ,תיסנרטה הליהקה
 '.םיישומיש םירושיק' תרתוכה תחת -ךשמהב םיפסונ

 ונחנא ךיא ,לשמל -יתדה רשקהב םג ןווכלו תויוליעפ תושעל רשפא תויתרוסמ /תויתד תוצובק רובע ●
 לע -אשונב הבתכ -אמגודל ?םייתדה םייחבו תיתדה הליהקב תיסנרטה תשקה לע םישנא תולילכמ
 ןילשר רדה הגוז תב םע היחש היתד תיבסל תיסנרט השיאכ ןילשר לעי לש םייחה

 לש הרשכהה ךרעממ ,תיסנרטה הליהקה לע תוםידימלתל וא יכוניחה תווצל הרשכה ןימזהל ןתינ ●
 .ורופיס תא רפסל/תוליעפ ריבעהל/תוצרהל תיסנרטה תשקה לע םדא ןימזהל וא םירבעמ

 :תוליעפל םיבושח םישגד

 הרובעו תיסנרטה תשקה לש "שארה לעמ" תישענש תינורטפ תוליעפמ ענמיהל ידכ :ונידעלב ונילע אל ●
)Nothing about us, without us(, שי ,תיסנרטה תשקה לע םישנ.א הצובקב וא תווצב שיו הדימב 
 יוצרו ןתינ ,תוליעפ ןונכת תעב ,ןכ ומכ .המזויה לש הלבוהו ,תוליעפה ןונכתב םןהלש ףותישל גואדל



 

 

 .תיבטימ תוליעפ רוציל הרטמב ,ןתינה לככ הבחר הנומת לבקל ידכ תיסנרטה הליהקה ינוגראל תונפל

 תשקה לע םישנ.א ךא ,תילכלכ תואדו רסוח םע תו.םידדומתמ ונלוכ ולא םימיב :ינועל הקיחדב קבאמ ●
 הקוסעתב ההובגה היילפאה תמר ,םנוקיתכ םימיב םג .דחוימב תו.םיעיגפ םה ילכלכ בג ירסח תיסנרטה
 םיצילממ ונא ,תוליעפל ביצקת שיו הדימב .ינועל תיסנרטה תשקה י.תורבח תא תקחוד ילכלכ בג רדעהו
 שומיש ,ןכות תביתכ לע רבודמ םא ןיב .הדובעה לע הינוגראלו תיסנרטה תשקה לע םישנ.אל םלשל
 םיקזחה םיקלחה קרש ךכל תמרוג בדנתהל הייפיצה .ב"ויכו ביילב האצרה ,הקיפרג וא תונמוא תדובעב
 תומורת שקבל ןתינ ,ביצקת ןיאו הדימב .ליבוהלו קלח תחקל םמצעל תושרהל םילוכי הליהקב רתויב
 .ן.םנמז לע תיסנרטה תשקה תו.ירבחל םולשת רשפאל ידכ

 היבופסנרט ,םוימויב תכשמנ תוםיסנרט םישנ.א לש תודדומתה יכ רוכזל בושח :הנשה לכ תוליעפ ●
 ךיא בושחל יאדכ .הנבהה םויב קר אלו -הנשה לכ ךרואל םיצופנו םוימויהמ קלח םה םיפסונ םיישקו
 .תבותכ תווהמו תוכמות  ,הנשה לכ תיסנרטה תשקל הלילכמ הביבס תורצוי ונחנא

 :םיפסונ םיישומיש םירושיק

 םינוטרס

 "השיא ינא .רזע אל הז לבא תוירבגה תא ןיצחהל יתיסינ" -הביבסהמ תובוגת לע רע ילימא לש הקד ןב ןוטרס

 הדובעה קושב היבופסנרט

 ץראב תויסנרטה תונושארמ -םהרבא הידנ

 תשקה לע םניאש( םירדנ'גסיס םישנאו תיסנרטה תשקה לע םישנא הבש םינוטרס תרדס -תשקל רבעמ
 םהייחב םיאשונ ינימ לכ ביבס תונוש תויווח לע םירפסמ )תיסנרטה

 האגה הליהקה תויוכז םוי תרגסמב תסנכב ןויד ךותמ -ךוניחה תכרעמב םיסנרט םידימלת לע - בל-רב גלפ

 -תיסנרטה הליהקה לע רועיש יכרעמ

 תילגנאב -םזיסקסו היבופסנרט לע רועיש ךרעמ

 תילגנאב -הינפ ןושל לע רועיש ךרעמ

Lesson plans for teaching about sexual and gender diversity in Thailand- תילגנאב רועיש ךרעמ 

dents (PDF)Examples of Policies and Emerging Practices for Supporting Transgender Stu 

 -תיסנרטה תשקה לע דימלתב ךומתל רשפא ךיא לע דוע

How teachers can support transgender students | Teacher Network 

TRANS CHILDREN AND YOUTH 

Ideas for Action under lockdown -Don't Give Up the Fight  

 



 

 

  



 

 

 :םיחפסנ

 םירחא םיבחרמ/םירומ ירדחב תולתל/תורומל קלחל יוצר-ךוניח תושנו ישנאל -'ילדנרפסנרט ויהת ךכ' ריילפ
 וסנכ PDF תסרגב םירייאלפל .תוליעפב ותוא אורקלו ,תומוקמ ינימ לכב תולתל רשפא -יללכ ריילפו ,םימיאתמ
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