דפי מידע ארגוניים

אגודת ההומואים ,הלסביות ,הביסקסואלים והטראנסקסואלים בישראל ,או בשמה
הרשמי "האגודה לשמירת זכויות הפרט" ,נוסדה בשנת  1975והנה מלכ"ר  -ארגון
ללא כוונת רווח.
האגודה פועלת על מנת לקדם את זכויות האזרח של ההומואים ,הלסביות ,הביסקסואלים
והטרנסג'נדרים במדינת ישראל .האגודה היא ארגון המבוסס על מתנדבים .היא מקיימת
סניפים רשמיים בתל אביב ,באר שבע ,והגליל העליון ,אך פעילותה פרושה על פני כל הארץ.
אתר האגודהhttp://www.glbt.org.il :

תוכניות/פעילות
● "יש עם מי לדבר – הקו הלבן" קו המידע והקשב הארצי של האגודה.
ראו פרטים נוספים בדף הבא.
● סיוע משפטי עורכי דין מתנדבים המסייעים לבעיות אישיות של חברי
וחברות הקהילה בנושאים הנובעים מנטייתם המיניתlegal@glbt.org.il .
● פרויקט סולם תיעוד תולדות הקהילה ,צילומים ,קטעי עיתונות ,ארכיון
מסמכים ,תיעוד בוידאו .לקשר history@glbt.org.il
● פעילות נוער:
● ועד הנוער פעיל ומפעיל את הברנוער – מרחב פתוח ובטוח לבני נוער
להט"ביים .מוצ"ש  20:00בבית פזי ,נחמני  28תל אביב
● הליין – ליין מסיבות הנוער של האגודה ,מסיבות מטריפות עם מיטב ה
DJאים ,מידי חודש ,בחגים ובחופשות
● פרוייקט ברק – מרכזי למידה לבני נוער ,הכנה למבחני בגרות וכדומה.
● מרכז המידע והחקר  -ספרייה ,אוסף עבודות ,ספריית וידאו
● מניעת הדבקויות באיידס – פעילות הסברה ,חלוקת קונדומים וכדומה
● פרויקט בריאות בקהילה – קידום נושאי בריאות קהילתיים ,בריאות האישה ,בריאות
הגבר ,הסברה בבתי חולים וכד'.
● תיירות גאה – קידום התיירות הגאה לישראל ,עבודה מול משרד התיירות,
משרד החוץ ,נציגויות ישראל בעולם ,עמותות התיירות המקומיות ,עבודה מול
גורמי חול-ILGTA :ארגון התיירות הגאה הבינלאומי-EPOA ,איגוד מארגני
אירועי הגאווה האירופאי ,הפקת אתר gayisrael.org.il
● גאווה – אירועים שונים המתקיימים בכל רחבי הארץ במהלך חודש יוני ,כגון :מצעדי
גאווה ,הופעות ,אירועים המוניים ,תערוכות ,קונצרטים ,מסיבות ועוד.
● פרויקט הצלה – הצלת חיים של הומואים נרדפים מהרשות הפלסטינית.
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חזון
●
●
●

סיפוק מענים מתאימים לצרכי הקהילה מכל מין וגיל ,ומכל רקע תרבותי וחברתי בארץ.
השגת שוויון זכויות והזדמנויות בכל תחום עבור הקהילה וקידום הליברליות בכלל
בישראל.
קידום ההיצע החברתי  -תרבותי של הקהילה ועבור הקהילה בארץ.

תחומי פעילות
אמנות ותרבות ,חינוך יסודי ועל יסודי ,חינוך גבוה ,חינוך אחר ,מחקר ,בריאות ,שירותי רווחה,
קרנות ,חוק סנגור ופוליטיקה ,דת ,הנצחה ,פעילות בינ"ל ,אחר

קהל יעד
בני נוער ,מבוגרים ,עולים מחבר העמים ,עולים מאתיופיה ,עולים מתפוצות אחרות ,קשישים,
בסיכון ,במצוקה ,נכויות ומוגבלויות פיזיות ,מצוקה כלכלית ,אחר
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פרטים כללים
"יש עם מי לדבר" ,הנו קו הקשב והמידע של הקהילה הגאה בישראל ,בני משפחותיהם
וחבריהם והוא פועל בחסות אגודת ההומואים הלסביות הביסקסואלים והטרנסג'נדרס )להט"ב(.
הקו נותן מענה אישי ,טלפוני ,פרונטאלי ואינטרנטי למבקשים להתלבט ,להתייעץ ולהישמע
בנושאי זהות מינית ,נטייה מגדרית ,ונושאי קהילה שונים.
חלק מהפונים לקו מחפשים מידע בנושאים להט"בים ,חלקם מחפשים אוזן קשבת ,וחלקם
מחפשים גם וגם .מטבען של שיחות ,הנושאים לא פעם משולבים זה בזה .הסיוע ניתן בתנאים
של אנונימיות וסודיות ,שהם חלק מעקרונות היסוד של הקו.
חשוב לציין כי הקו פועל במתכונת של ייעוץ עמיתים ,אינו קו ייעוץ ואינו משמש תחליף לייעוץ
פסיכו-סוציאלי או שירות טיפולי.
שעות פעילות :ימים א'-ה' בשעות 22:30 - 19:30
טלפון03-6205591:
דואר אלקטרוניyesh@glbt.org.il :
כתובת :נחמני  ,28ת"א
היסטורית פעילות
הקו החל את דרכו בשנת  1979במסגרת פעילות 'הקו הלבן' ,אשר נתן לראשונה מענה טלפוני
ודיסקרטי לקהילת הלהט"ב בארץ.
בתחילת שנות ה  '90בעקבות קבלת פניות רבות במשרדי האגודה ,הוחלט להכשיר מערך של
מתנדבים אשר יקבל את פני המגיעים לבית האגודה ויאפשר שירות שיחות פנים אל פנים,
שירות זה נקרא 'יש עם מי לדבר' והוא פעל במקביל לפעילות 'הקו הלבן'.
עם השנים השירות גדל והשתנה ,ובין השאר התחיל לתת מענה ותמיכה לפונים במסגרת
שיחות קשב והכוונה .לימים ,לאור פעילותם הזהה של שני הקווים במתן מענה לפניות ,הוחלט
בשנת  2004על מיזוגם תחת השם 'יש עם מי לדבר  -הקו הלבן'.
כיום פועלים בקו כ  50מתנדבים ,ופעילותו מלווה ע"י מנחה מקצועית  -עו"ס קלינית.
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התנדבות בקו
כל אדם מעל גיל  21יכול להגיש את מועמדותו להתנדבות ב'יש עם מי לדבר' .המתנדבים ב'יש
עם מי לדבר' הם בעלי מקצועות מכל גווני הקשת ,ואינם אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש.
מדובר באנשים בעלי יכולת הקשבה ,הבנה ואמפתיה ,סבלניים ,אך יחד עם זאת יודעים לשים
גבולות ולא "לקחת על עצמם" את הנטל של האחר.
תהליך ההצטרפות ל'יש עם מי לדבר' כולל ראיון אישי ולעיתים גם קבוצתי ,שמטרתם לתת
למועמדים מידע מפורט על ההתנדבות ולהתרשם ממידת התאמתם לתפקיד.
מועמדים הנמצאים מתאימים עוברים קורס הכשרה המורכב מפגישות שבועיות בנות כשלוש
שעות .הקורס נמשך כארבעה חודשים .מטרת ההכשרה היא להקנות למתנדבים את
המשאבים הדרושים לענות לפונים ל'יש עם מי לדבר' בהיבטי גישה וטכניקה .כמו כן נלמד
חומר עיוני בתחומים שונים הקשורים לקהילה הגאה.
במהלך ההתנדבות ,מתקיימות אחת לחודש השתלמויות וקבוצות למידה שונות ,המעניקות
למתנדבים הפעילים העשרה ,תגמול ומילוי מצברים .לצד המשמרות נדרשת השתתפות ,על פי
צורך ,בצוותי פעולה וחשיבה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו בכתובת yesh@glbt.org.il
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אדם לאדם –
הקהילה הגאה תורמת
אדם לאדם הינה התארגנות עצמאית של מתנדבים ומתנדבות מהקהילה הגאה
ומחוץ לה הפועלת משנת  2003במטרה להעצים ולקרב בין הקהילה הגאה לקהילות
אחרות.
אנו מאמינים שמפגש ישיר בין אדם לאדם ,יוצר שינוי .אנו שמים דגש על כך שכל
פעולה שלנו תהיה חוויה מהנה ומרגשת עבור המתנדבים והמשתתפים ,תעודד
העצמה אישית וקהילתית ותיצור חיבור בין ארגונים ואנשים מקהילות שונות.
מטרות
לתת הזדמנות לכל אחד ואחת לתרום ,לעזור ולעורר שינוי בחיי אדם
אחר.
לגשר על חוסר הידע הקיים בין קהילות ,ועל ידי כך לעקור את הבסיס
להומופוביה.
לקרב בין קהילות ובני אדם באמצעות פעילות התנדבותית משותפת
מהנה.
פעילותנו עד כה
בשלוש השנים האחרונות אנו מפיקים את פרויקט "להוציא מהארון" .במהלכו אנו
אוספים בגדים ,צעצועים וספרים מהקהילה הגאה ומוכרים כל פריט בשקל בהפנינג
"עליז" במתנ"ס בית דני ,שבשכונת התקווה בתל אביב .כל הכנסות המכירה הוקדשו
למימון המשך הפעילות המשותפת בין הקהילות.
במהלך מלחמת לבנון השנייה הפקנו את פרויקט "חשיפה לצפון" ובו רתמנו כמה
מאומני ויוצרי הקהילה הגאה ליצירת  1,000חוברות צביעה לילדים ,אשר חולקו על
ידינו במקלטי קריית שמונה ,חצור הגלילית וצפת.
להוציא מהארון
כבשנים קודמות אנו נפיק אירועים ומסיבות לאיסוף פריטים לחלוקתם בהפנינג עליז
במתנ"ס בית דני ,לשם כך אנו זקוקים
 למפיקות ומפיקי אירועים לקיום מסיבות איסוף.– למתנדבים ומתנדבות לארגון וביצוע ההפנינג.
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 funבגן
בעקבות הפרויקט בבית דני ,אנו מפיקים מדי שנה אירוע לאיסוף בגדים ופריטים
לילדים ממשפחות במצבי מצוקה.
בגן נעשה  funלילדים והוריהם – עשרות מתנדבים יפעילו משחקים ,ריקודים ,טיפולים
אלטרנטיביים ,הופעות ועוד .זאת בתמורה לתרומת בגדים ופריטים לילדים או תשלום
סמלי של שקלים בודדים .הפריטים שיאספו יחולקו לגני ילדים של מהגרי עבודה,
מעונות לנשים מוכות ומשפחות מוחלשות .ההפנינג יתקיים בשיתוף עיריית תל אביב-
יפו ובשילוב שוק הפרחים ,עסקים וארגונים נוספים.
אנו זקוקים למתנדבים ומתנדבות לשם ארגון וביצוע פעילויות באירוע וכמו כן
לתרומות חומרי יצירה.
איסוף בגדים ,פריטים וחפצים
האיסוף מתבצע במהלך כל השנה ,מבתים פרטיים ומנקודות איסוף ברחבי גוש דן,
המחולקים באירועים שונים לאוכלוסיות מוחלשות .אנו זקוקים:
 לבעלות ובעלי רכבים שיסייעו באיסוף הפריטים. -לעסקים המעוניינים להוות נקודות איסוף.
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ארגון הנוער הגאה בישראל
מייסודה של עמותת "כמוני-כמוך"
רקע על הארגון
מחקרים ברחבי העולם מצאו כי בין  30ל 50 -אחוז ממקרי האובדנות בקרב בני נוער נעשים על
רקע קשיי התמודדות עם נטייתם המינית או זהותם המגדרית .ארגון הנוער הגאה הינו ארגון
התנדבותי הפועל למען נוער המתלבט בנטיותיו המיניות או זהותו המגדרית ,או מגדיר עצמו
כלסבי-הומוסקסואלי-טראנסג'נדרס-ביסקסואלי )להלן נוער להט"ב( .הארגון ,המקיף ביותר
בתחום זה בישראל ,מספק תמיכה ומענה לנוער בשלבי גיבוש הזהות המינית והמגדרית בכל
רחבי הארץ .המסגרות החברתיות אותן יוצר הארגון שמות דגש על שוויון ,דמוקרטיה ,פתיחות
ומניעת גזענות ,הומופוביה וטרנספוביה ,ובהן יכול הנוער להכיר ולפגוש בני נוער נוספים החווים
חוויות דומות .כמו כן מהווה מסגרת בה ניתן לפעול במטרה לקדם את מעמד הנוער
ההומוסקסואלי והטרנסג'נדרי בארץ.
הארגון החל לפעול בשנת  2001ומאז שנת  2004פועל ,כפרויקט היחידי של עמותת "כמוני
כמוך".
מטרות
בשאיפה לממש את חזונו ,החינוכי והערכי ולייצר את שאיפתו לשינוי חברתי ,הארגון פועל
למען:
● יצירת סביבה חמה ובטוחה שתאפשר לכל נער ונערה להרגיש חופשיים לתת ביטוי
לתחושות ומחשבות הקשורות לנטייתם המינית ולגיבושה ,ללא חשש מסנקציות ,דחייה
או שיפוטיות מפעולות אלו.
● הענקת תחושת שייכות לכל נער ונערה לקהילה הגאה ולקבוצה חברתית רחבה יותר
תוך עידוד יכולתם לתרום ולהשתלב בחברה ממקום של גאווה ,חוזק ,נתינה ומנהיגות.
● העמקת ההבנה הצרכים הייחודיים לשכבת הנוער של הקהילה הלהט"בית.
קהל היעד
קהל היעד העיקרי הינו בני נוער בגילאי  .15-18עם זאת ,בעקבות צורך שעדיין קיים באוכ'
הבוגרת יותר ,מתקיימות גם מס' קבוצות הפונות לגילאי  .18-23רוב בני הנוער מגיעים אל
הארגון דרך חבריהם שהתנסו בפעילות הארגון או דרך אתר האינטרנט של הארגון המהווה
נקודת מפגש מרכזית לנוער בעל נגיעה ועניין בנושאים אלו .כ 1500 -בני נוער פעילים בקבוצות
הארגון מדי שנה ומספר דומה מקיים פעילות דרך אתר האינטרנט של הארגון מבלי להגיע
לקבוצות.
כיום שואף הארגון לפריסת קבוצות המפגש והפרויקטים אותם הוא מפעיל באופן נרחב יותר
בכל הארץ .כמו כן פועל הארגון להרחיב את רשת הקשרים שלו עם מוסדות המדינה ,הרשויות
המקומיות ,הקהילה העסקית והחברה הישראלית במטרה לקדם את המודעות לצרכים
הייחודים לנוער הגאה.
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על הפעילות
בשנות קיומו התפתח הארגון וכיום הוא היחיד בתחומו הפועל בכ 20 -ישובים בכל רחבי הארץ
)מכרמיאל ועד אילת( בסיועם של כ 100 -מתחומי החינוך ,הטיפול ,הייעוץ וההדרכה ובשיתוף
פעולה עם ארגונים נוספים .הארגון מפעיל כ 40 -קבוצות נוער המונחות בידי מדריכים שנבחרו
בקפידה .מדריכים אלו מקבלים את הכשרתם על ידי הארגון וזוכים לליווי צמוד מצד אנשי
מקצוע טיפוליים .הפעילות המוצעת לנוער מתבססת על תהליך חינוכי שהתפתח והשביח
לאורך שנות ניסיונו של הארגון .התכנים הפסיכולוגיים והחינוכיים מותאמים הן לגילאים השונים
והן לשלבי המודעות השונה אצל הנוער כמו כן נוער החושש להגיע לקבוצות יכול לקבל מענה
בלתי פורמאלי דרך אתר האינטרנט ומערכת הפורומים .התכנים העוברים בקבוצות עוסקים
בהתמודדות עם עצמי ועם החברה ומסתיים בדיונים ופעילויות בנושאי מודעות קהילתית
חברתית סביב אירועי הגאווה השונים ועיסוק בנושא המעורבות והמחוייבות החברתית .בנוסף
לקבוצות העירוניות מפעיל הארגון קבוצות ייחודיות כגון תיאטרון ומנהיגות צעירה .כמו כן
מתקיימים במהלך השנה ימי עיון שונים כגון גיוס לצה"ל והסברה בנושא איידס ומין בטוח.
במקביל מפרסם הארגון בישראל ובעולם מחקרים מקיפים בנושאי נוער גאה בישראל.
יכולות ,הישגים ושותפים
ארגון הנוער הגאה הנו הארגון הגאה היחיד בארץ המוכר רשמית על ידי משרד החינוך כארגון
נוער .הארגון ,הפועל מזה שבע שנים ,צבר ניסיון רב בפעילות בשטח ומסוגל לתת כיום את
המענה הטוב ביותר לנוער המתלבט עם זהותו המינית .הארגון מקיים שיתופי פעולה רבים עם
רשויות מקומיות )ביניהן תל אביב-יפו ,חיפה ,חולון ,הרצליה,מועצה אזורית אשכול (...הבוחרות
לתמוך בקבוצות הפועלות בתחומן .כמו כן נתמך הארגון על ידי ארגונים חברתיים )על"ם,
ציונות  ,(...2000תנועות נוער )הנוע"ל ,הצופים (...וקהילות נוספות באופן קבוע אשר הודות
לשיתוף הפעולה עמן מתאפשרת פעילות בהיקף כה נרחב.
אולם ,מעל לכל הישגו הגדול ביותר של הארגון הוא התמיכה והעידוד בעשרות אלפי בני נוער
בכל רחבי הארץ במהלך שנות פעילות ,חלקם אף חזר עם הזמן לסגור מעגל ולהתנדב ולפעול
בשורותיו למען בני נוער אחרים.
במבט לעתיד ,לארגון הנוער הגאה מספר פרוייקטים עיקריים העומדים על הפרק:
● כיום שואף הארגון להמשיך ולבסס את תפוצתו ברחבי הארץ תוך שימת דגש על
קבוצות באזורי הפריפריה )גליל ,רמת הגולן ,הנגב ,בקעת הירדן(.
● הקמת פרלמנט נוער גאה שיוכל להשתלב במסגרת מועצות התלמידים הארציות
● הקמת קבוצות שנת שירות מטעם הארגון שיוכלו להמשיך את השתלבותם בקהילה
● התמקצעות והעמקה בעבודה עם חיילי צה"ל להט"בים הזקוקים לתמיכה.
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 נשים לסביות פלסטיניות- אסוואת
We are a group of Arab gay women and home to all lesbians, inter-sex, queers,
transsexual, transgender, questioning and bisexual women.
Together we unearthed the common grounds between us and were determined
to provide an opportunity for all Arab gay women to promote self-empowerment,
provide support, influence social upbringing and change public opinion about
the concepts of sexuality, sexual orientation, gender and homosexuality and our
sociopolitical rights as a minority group with a different sexual orientation.
our mission
Is to raise our voices to echo in the corridors of our society, promote our
existence to raise public awareness, and create a safe environment for gay
Arab women within our Arab and Palestinian society.
what we want
Our vision is to reach and build a network for all Arab gay women, and spread
awareness within society to create a culture of acceptance and tolerance
towards the issue of homosexuality.
what we do
We promote Arab gay women, support them on all personal and social levels,
thus creating dialogue and change within our Arab Palestinian society towards
homosexuality. In addition to the provision of moral support, we also conduct
monthly meetings, offer support groups, provide a support and consultation line,
implement empowerment sessions and awareness raising workshops, provide
informational publications in Arabic and English, as well as an effective website
and discussion forums.
:בין הפעילויות של אסוואת
● מפגשי קבוצה בת"א וחיפה לנשים לסביות ערביות
● מפגשים בצפון – נצרת וגליל עליון
● מפגשים לקבוצת טרנסג'נדר
:פעילות קבועה
04-8662359  קו טלפוני בימי שני ושלישי:● שירותי ייעוץ ותמיכה
● קרן מענקים למקרי חירום לקהילה הלסבית הפלסטינית
● קורסים להעצמה והעלאת מודעות לקהילה הלסבית הפלסטינית
● הרצאות וסדנאות חינוכיות בנושא לקהל הרחב
 דפי מידע וספרים בערבית,● פרסום והוצאות לאור של עלונים
● ספרייה וארכיון
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בלה דואגת

ב.ל.ה) .ביסקסואלים ,לסביות ,הומואים( דואגת הוקמה בשנת  1994ע"י קבוצת פעילים
בקהילה ההומו-לסבית ,טראנס וביסקסואלים )להלן – הקהילה( מתוך צורך ליצור
הסברה ממוקדת לקהילה אשר שיעור הנשאים בקרבה גבוה במיוחד.
הקבוצה הוקמה כזרוע בתוך אגודת ההומואים ,לסביות ,הביסקסואלים
והטרנסג'נדרס )להלן – האגודה( אשר שמה לה למטרה להגביר את המודעות
לאיידס ,למין מוגן וליצירת קהילה תומכת ומקבלת את אנשים אשר חיים עם הנגיף.
בתחילה ,הפעילות התמקדה בעיקר בהפקת חומרי הסברה שדיברו לקהילה בגובה
העיניים ובשפתה ושמו דגש על היותה של הקהילה קבוצה בעלת סיכון גבוה  ,בניגוד
למסר המקובל שהמחלה היא מחלה של כולם.
ב.ל.ה .דואגת פעלה על בסיס עצמאי ,תת ארגון ,אשר מדיניות והחלטות התקבלו על
סמך השתתפות חברי ב.ל.ה .בהצבעות.
בשנת  2002הצטרפה ב.ל.ה לוועד למלחמה באיידס על בסיס החלטה של פעילי
ב.ל.ה .דואגת לצורך התמקצעות בנושא .בעקבות העזיבה היא חדלה להיות תת ארגון
והפכה לפרויקט הסברה לקהילה בתוך הוועד למלחמה באיידס.
פעילי הוועד עבדו מאז ומתמיד בשיתוף פעולה ובהסכם חלוקת עבודה עם פעילי
ב.ל.ה .דואגת ,לפי חלוקה של פרויקטים ,כאשר ב.ל.ה היא זו האחראית לפעילות
בתוך הקהילה ואילו הוועד פונה לכלל האוכלוסייה .ב.ל.ה .דואגת מופעלת על ידי
מתנדבים מקרב הקהילה העושים עבודת שטח במקומות המפגש של הקהילה על
ידי חלוקת קונדומים ,חלוקת חומרי הסברה וקיום שיחות עם באי המקום .בין השאר
העבודה מתבצעת בחדרי חושך ,סאונות ,מסיבות וכד'.
הלוגו של ב.ל.ה דואגת הוא למעשה הסמל של המאבק באיידס )הסרט האדום(
משולב בצבעי הגאווה.
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בת-קול ,ארגון לסביות דתיות ,שואפת לקיים בית תומך ומסגרת ערבות הדדית ללסביות דתיות
ובני משפחותיהן ,ולקדם חינוך לסובלנות ולקבלת השונה בחברה הדתית ,מתוך מטרה לאפשר
ללסביות דתיות ובני משפחותיהן חיים של שותפות ושוויון בחברה הדתית.
בכל קבוצת אוכלוסייה כמה אחוזים מהנשים הן לסביות .הנשים הדתיות אינן יוצאות מן הכלל
הזה .בעבר נשים דתיות לסביות היו חייבות לבחור בין הזהויות השונות שמרכיבות אותן .חלקן
בחרו לממש את הזהות הלסביות שלהן ולעזוב את העולם הדתי .אחרות בחרו להישאר דתיות
וחיו בבדידות ללא משפחה ,או נישאו בנישואים אומללים לגבר תוך ויתור על חיים של אהבה
ושיתוף .קבוצת הנשים שהקימה את בת-קול בחרה אחרת .היא בחרה להישאר דתיה ,אך לא
לוותר על הלסביות  -מרכיב כל כך מהותי ופנימי.
את הקבוצה החברתית שהפכה להיות בת-קול הקימו כעשר נשים .בחורף  2005הארגון נולד
ונבחר שמו .מאז ממשיכות להצטרף לבת-קול עוד ועוד נשים ,ונכון ליולי  2008מונה הארגון
למעלה מ 150-נשים בנות תשע-עשרה עד שישים פלוס .ביניהן בוגרות אולפנות ,תיכונים
דתיים והחינוך העצמאי .חלקן הקימו משפחה לסבית ומגדלות יחד ילדים ,חלקן נמצאות בארון.
כולן מתמודדות עם המורכבויות של בחירתן.
במחצית הראשונה של שנת  2008עברה בת-קול תהליך של ארגון מחדש .בסדרת פגישות עם
יועצת מטעם שתי"ל נוסחו קווי היסוד של בת-קול ,וכן נבנה המנגנון שיאפשר לארגון לפעול
ביעילות .בתאריך י"ד בתמוז תשס"ח ,17.7.08 ,התכנסה המליאה הראשונה של בת-קול.
למעמד המרגש הגיעו שמונים וארבע חברות .הן קיבלו לראשונה כרטיסי חברה ,חתמו על קווי
היסוד ,בחרו את הוועדה המנהלת הראשונה ,ובת-קול יצאה לדרך חדשה.
במסגרת בת-קול מתקיימים מפגשים קבועים ופעילויות חברתיות שונות ללסביות דתיות,
מפגשים אלו מהווים מסגרת חברתית וגם משענת ותמיכה .המפגשים הקבועים כוללים מפגשי
שיחה הנערכים אחת לכמה שבועות ,וכן קבוצת לימוד העוסקת בתכנים העומדים בבסיס
עולמנו הרוחני-יהודי .הפעילויות החברתיות כוללות מסיבות בחנוכה ,פורים וחגים אחרים,
פיקניקים וטיולים ,ופעילויות נוספות שהבולטת בהן היא שבת משותפת הנערכת אחת לשנה.
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פן נוסף של פעילות ארגון בת-קול הוא הסברה וחינוך לקראת שילוב מלא של לסביות בקהילה
הדתית .בשנים האחרונות חל תהליך של שינוי בתפיסת הציבור הדתי בכלל ,ובקרב רבניו
בפרט ,בתפיסת ההומוסקסואליות והלסביות .יש עוד הרבה מה לעשות בתחום זה ,ועל כן בת-
קול ממשיכה לפעול לשינוי היחס ללסביות בקרב הציבור הדתי לגווניו באמצעות פעולות
הסברה שונות.
לקראת מצעד הגאווה בירושלים שנערך ביוני  2005פרסמה בת-קול קריאה לאנשי הציבור
הדתי לצעוד יחד במצעד למען קידום הסובלנות וקבלת השונה בחברה הדתית .במצעד זה
צעדו לראשונה חברות בת-קול יחד כקבוצה ,ולצדן חברים סטרייטים דתיים חלוצים שנענו
לקריאה .לבושות לבן ונושאות בלונים קבעו נשות בת-קול עובדה  -אנחנו כאן! מאז ממשיכה
בת-קול לצעוד בכל שנה ושנה במצעד הגאווה והסובלנות בירושלים ,עם נציגות גדלה והולכת.
בת-קול פועלת לאפשר ללסביות דתיות חיים של אמת ואהבה ,חיים של שיתוף ושוויון ,חיים של
שלמות וקבלה בחברה הדתית .הגשמת מטרותיה חיוניות לא רק למען הלסבית הדתיה אלא
עבור הציבור הדתי כולו ,ליצירת חברה מתוקנת יותר ,חברה צודקת יותר ,חברה שבה החסד,
האמת והשלום נושקים.
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הבית הפתוח בירושלים לגאווה ולסובלנות
"הישגים מדהימים אל מול אתגרים בלתי
אפשריים"
חבר הקונגרס האמריקאי ברני פרנק אודות
הבית הפתוח.
"ניצוץ של אהבה ותקווה"
 CNNאודות אירוע הדגל של הבית הפתוח
"אהבה ללא גבולות" -מצעד הגאווה בירושלים.
הבית הפתוח הוא ארגון של לסביות ,הומואים ,טרנס ובי שהוקם ומנוהל על-ידי חברי
הקהילה .מאז הקמתו ב ,1997-אנו פועלים בכדי להפוך את ירושלים לעיר בה לכל
אדם יהיה החופש להיות הוא עצמו ולחיות את חייו .פעילותנו היא מאבק מתמשך
למען פלורליזם וכיבוד זכויות הפרט ,ואנו שואפים לפריצת דרך אל עידן של עשייה
של הקהילה ולמען הקהילה ,עשייה שתהווה זרז לבניית חברה ישראלית סובלנית
יותר .בתוך שנים בודדות מאז הקמתו ,הפך הבית הפתוח לאחד ממוקדי הפעילות
והעשייה ההומו-לסבית המובילים במזרח התיכון.
להגשמת יעדינו ,עוסק הבית הפתוח בשני תחומי פעילות המשלימים זה את זה:
 אנו מעניקים שירותים ישירים לקהילתנו – להעצמה ,תמיכה ובניית קהילה. אנו פועלים למען שינוי חברתי בנושאים הנוגעים לקהילתנו ,על ידי קידום ערכיהסובלנות והפלורליזם בירושלים.
כלסביות ,הומואים ,טרנס ובי החיים בישראל ,האתגר הגדול ביותר העומד בפנינו
הוא מסורת של הטרו-סקסיזם שמרני ,אשר עדיין נאכף על ידי מרבית המסגרות
החברתיות ובהן המשפחה ,בתי הספר ,המדינה והממסד הדתי .אפילו מי שמצוי כיום
בשנות העשרים לחייו ,זוכר זמנים בהם הייתה הדרה והשתקה מוחלטת של כל דיון
ציבורי הנוגע למגוון האמיתי של אפשרויות האהבה והמיניות בין בני-אנוש .אף כי
במהלך שנות ה ´90-הושגו הישגים משמעותיים בתחום זכויות האזרח ,הרי שכקהילה
וכפרטים אנו עדיין מתמודדים עם תחושת חוסר הלגיטימיות ועם משקעי חוסר-
הנראות שנכפתה עלינו .בעיות אלה חריפות במיוחד בירושלים ,עיר רבת ערכים
מסורתיים ומחויבויות דתיות מושרשות ,השסועה על ידי עימותים פוליטיים ,אתניים
ודתיים.
הבית הפתוח הוקם כארגון ישראלי ללא מטרות רווח בשנת  .1997לאחר שנתיים בהן
תוכנן על ידי עשרות מתנדבים ,נפתח המרכז הקהילתי במדרחוב בן-יהודה במרכז
ירושלים .המרכז הקהילתי מהווה מרחב בטוח ,פתוח ,מעצים ובעל נראות גבוהה של
קהילתנו ושל כל שוחרי החיים השפויים בעיר הקודש .באוקטובר  2000הנפנו
לראשונה את דגל הגאווה ממרפסת הבית הפתוח ,וביוני  2002הובלנו "כנגד כל
הסיכויים והציפיות" את מצעד הגאווה הראשון בתולדות ירושלים – אהבה ללא
גבולות .הבית הפתוח ארגן וארח את אירועי הגאווה העולמיים בירושלים באוגוסט
.2006
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העשירון האחר
ה"עשירון האחר" הוא תא
לסטודנטים להט"ב בירושלים.
הוא תא הסטודנטים הגדול
ביותר )כמותית( והפעיל ביותר
בקמפוס
כיום
)איכותית(
האוניברסיטה העברית .הוא
מתגאה ברשימת תפוצה המונה כמה מאות חברים שהולכת ומתארכת כל יום .התא
נוסד בשנת  1991ופעיל ברציפות מאז ועד היום! "העשירון האחר" היה שם עוד הרבה
לפני ארגונים קהילתיים להט"בים אחרים והיה הארגון הקהילתי הראשון בירושלים.
משום כך ,מוכר הארגון היום כארגון ארצי ,ועל אף שבסיסו בירושלים הוא פועל
בשיתוף פעולה עם ארגוני הקהילה הארציים והמקומיים המפוזרים ברחבי הארץ.
פעילות העשירון במסגרת בית הלל  -חלא"ס
"העשירון האחר" ,וסיים השנה ,לאחר שש שנות פעילות רצופות ,לפעול במסגרת
בית הלל  -המרכז לחיים יהודיים בקמפוס .המסגרת שאימצה את העשירון בתוך הלל
היא חלא"ס " -חממה לקידום ארגוני סטודנטים לשינוי חברתי" .במסגרת זו ,ארגוני
סטודנטים לשינוי חברתי זוכים לליווי ,לתמיכה ,ולסיוע לוגיסטי בבית הלל .העשירון
מודה לבית הלל ,ולעומדים בראשו על התמיכה הנפלאה לאורך השנים ,ומקווה
להמשך שיתוף פעולה פורה.
מטרות פעילות העשירון האחר
פעילות העשירון האחר נועדה בראש ובראשונה לאפשר לסטודנטים להט"בים
בירושלים להכיר אלה את אלה ,לחזק את דימויים העצמי ואת בטחונם העצמי
כלהט"בים ,ולחבור למאבקים משותפים בעת הצורך .במסגרת הפעילות החברים
נחשפים לתכנים קוויריים שמעשירים גם את עולמם התרבותי וגם את בקיאותם
במעמדה החוקי והחברתי של הקהילה ,ואף מקבלים כלים להתמודד עם השונות
שלנו בחברה הסטרייטית .ברבות השנים ,העשירון היווה גם כר פורה להצמחת
מנהיגות קהילתית :רבים מהפעילים בו התגלגלו לעמדות מפתח בארגוני קהילה
נוספים )כמו הבית הפתוח( ,או לתפקידי מפתח במאבקים קהילתיים )כמו המאבק
להכרה בנישואי קנדה.
פעילות ה"עשירון"  -חברתית
הפעילות העיקרית של העשירון מתמקדת בפגישות השבועיות .בכל יום ג' ,בשעה
 20:00ב"בית הלל" אשר בקמפוס הר הצופים ,נפגשים חברי התא ומקיימים פגישה
עם תוכן קווירי וכיבוד קל )לעתים קרובות הפעילות נודדת גם למקומות אחרים
בעיר( .כמות המשתתפים גדולה ומגיעה לכדי  30משתתפים בממוצע מדי שבוע .תוכן
המפגשים פרוש על-פני ספקטרום רחב מאוד :החל מתוכן אקטואלי מתחומים שונים
)כמו נישואין בין בני אותו מין ,צילום ,ספרות( ,דרך דיונים בנושאים שונים המעניינים
אותנו )איידס ,אסטרולוגיה ,זוגיות ,הקשר בין זהות מינית לפורנוגרפיה ועוד( ,וכלה
בערבים חברתיים גרידא )כמו קומזיץ ל"ג בעומר ,טיול פסח או ערב מאכלי עדות(.
למפגשים מוזמנים דוברים שונים ,חלקם מאוד מפורסמים )חברי כנסת ,חברי מועצות
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ערים ,זמרים/ות ,אנשי ברנז'ה שונים( ,ואולם המפגש עצמו מתאפיין בקשר בלתי
אמצעי עם חברי התא ,בדיון פתוח ובאוירת כיף .את המפגשים השבועיים משלימים
גם טיולים ,מסיבות ויוזמות אחרות שמגבשים עוד יותר את התא .לא מעט אנשים
מדגישים שהתא נתן להם "משפחה אלטרנטיבית" ,וישנם אנשים הממשיכים
להשתתף בפעילותו גם אחרי שסיימו את התקופה הסטודנטיאלית שלהם .מעבר
לכך ,אנשים רבים גם מרגישים כיצד המפגשים השבועיים הולכים ובונים אצלם דימוי
עצמי איתן יותר וקבלה אמיתית יותר של זהותם הלהט"בית .לכך תורמים החשיפה
השבועית לתכנים קוויריים ,ההתמודדות הנכוחה עם הקשיים )כמו בפגישות עם
האמהות מארגון תהל"ה( ,והמפגש עם דמויות בקהילה שמשפיעות מן הביטחון
העצמי הרב בנטייתן המינית )מפורסמים כמו גיל חובב אבל גם ,למשל ,מנהלי פורום
הורות הומו-לסבית ב"תפוז"(.
פעילות ה"עשירון"  -קהילתית
ה"עשירון" כתא סטודנטים אינו מקיים פעילות פוליטית לימין או לשמאל ואינו מזוהה
עם שום מפלגה .המכנה המשותף המאחד את כולנו יחד הוא אחר ...עם זאת ,ישנה
פעילות פוליטית -קהילתית במובן הרחב ,כלומר פעולות שונות לקידום אינטרסים של
קהילת הלהט"ב בירושלים ובארץ .כך למשל פנינו למגן דוד אדום בדרישה להוריד
את השאלה המפלה בדבר קיום יחסי מין הומוסקסואליים מטופס תרומת הדם ,כך
אנו פעילים בפורום לבחירה חופשית בנישואין ,כך אנו מעודדים הקמת תאים נוספים
לקהילה באוניברסיטאות ובמכללות במטרה לקדם הקמתו ומיסודו של ארגון
סטודנטיאלי-להט"בי ארצי ,כך אנו משתתפים בדיוני תת-הועדה לקהילת הלהט"ב
)מיסודה של הועדה לקידום מעמד האשה( בכנסת ועוד ועוד .ניתן היה לראות את
פעילי התא משתתפים במצעדי הגאווה השונים בארץ וכן מחלקים חומרי הסברה
בדוכן במרכז הפורום לאורך כל השנה" .העשירון האחר" אינו רק תא סטודנטים
שעוסק רק בענייניו ,אלא הוא תא פעיל השולח זרועותיו אל הקהילה ותורם לה .מדי
כמה שנים מחלק "העשירון האחר" מלגות בשווי אלפי שקלים לסטודנטים .לקבלת
המלגה ,נערכת תחרות של עבודות אקדמאיות .הרכב שופטים מתחום האקדמיה
נבחר על-ידי ועד ה"עשירון" ובוחר את העבודה המקצועית ביותר .הסטודנטים
מקבלים את המלגה בטקס הוקרה .בכל שנה ,לקראת מצעד הגאווה הירושלמי,
העשירון מתגייס ככל יכולתו לתמיכה במצעד .עיקר מעייניו בפעילות הסברה ענפה
בתוך האוניברסיטה ,שמטרתה לעודד את הסטודנטים ואת חברי הסגל לתמוך
במצעד ולהפגין בו נוכחות )הקהילה האקדמית היא אחד ממקורות התמיכה הפוטנצי
אליים העיקריים במצעד הירושלמי(.
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הו"ד – הומואים דתיים

]מידע מתוך אתר הו"ד [www.hod.org.il
מי אנחנו
אתר הו"ד הנו האתר העצמאי הראשון שנבנה על ידי הומואים דתיים בשביל הומואים דתיים
ואינו שייך לשום ארגון או תנועה פוליטית .אנו 'חלוצים' ההולכים בדרך לא סלולה ,אשר לא
מוותרים על זהותם הדתית וגם לא על זהותם ההומוסקסואלית ,החיים בתוך החברה הדתית
ובוחרים להמשיך להיות איבר חי מאיבריה .אנו מלאי תקווה כי האתר ישמש צוהר לעולמם של
הומוסקסואלים דתיים החיים בחברה הדתית ויוביל לפיתוח שיח סובלני יותר בחברתנו ,לקבלת
הווייתו של אדם באשר הוא אדם.
למי מיועד האתר?
אליך ,הבחור בעיר ,בהתיישבות ,בקיבוץ ,ביישוב הקהילתי ,בבני עקיבא ,בישיבה ,במכינה;
החייל ,הסטודנט ,הנשוי לאישה ,הרווק ,האב ,הרב  -אנו קוראים :אתה לא לבד .אנו ,כמוך,
חיים יום־יום את הקונפליקטים הפנימיים של כפילות זהויות זו ואת הקונפליקטים החיצוניים של
החיים בתוך החברה הדתית והישראלית .אין בידינו להציג פתרון יחיד לסוגיות ,אך באתר תוכל
למצוא מידע רב־תחומי )הלכתי ,כללי ,פסיכולוגי( אשר אנו מלאי תקווה כי יסייע לך בשמחה,
בכאב ובהתמודדות.
אליכם ההורים ,הרבנים ,הציבור הדתי ומנהיגיו ,אנו קוראים :אנחנו אותם הבנים האהובים
שלכם .אנחנו אותם הבנים שצריכים עוד את אהבתכם ותמיכתכם .גדולתכם נמדדת בין היתר
ביחס אל ה'אחר' .אנו סבורים כי חלק ניכר משנאת החינם המופנית כלפינו נובע מתוך בורות
וחוסר מידע נגיש של החברה הדתית על התופעה החברתית הזו והיקפה .לכן באתר תוכלו
לשמוע את קולנו ,לראשונה שלא מתוך עמדה שיפוטית ,ולקבל מידע רב על התופעה
החברתית שעל אף קיומה ,לא הייתה מדוברת עד כה.
מהי מטרתנו?
אנו מעוניינים לעורר בקרב ציבור שומרי התורה והמצוות ,מנהיגיו ,רבניו ,ההורים והחברים שיח
ציבורי ,הלכתי וחברתי ,להכרה בהומואים הדתיים כתופעה חברתית הקיימת ממילא בחברה
הדתית ,שלא ניתן להתעלם ממנה עוד :שיח שיוביל לריכוך המתחים ,למציאת מקום חברתי
ולשיפור מצבו הקיומי והחברתי של אדם הומו ודתי בחברה הדתית.

"ואהבת לרעך כמוך"
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הפורום החיפאי ללהט"ב

הפורום החיפאי למען הומואים לסביות ביסקסואלים וטרנסג'נדרס נולד בשלהי מאי 1999
כפרוייקט חברתי של מתנ"ס ליאו-בק )המשמש גם כבי"ס( בעיר חיפה ,ונועד לתת מענה
לצרכים הפוליטיים ,החברתיים והתרבותיים של קהילת הלהט"ב בחיפה והצפון ,והוגדר כארגון
פמיניסטי ,הדוגל בשוויון זכויות חברתי ,חוקתי ,תרבותי ומשפטי מלא בין המינים והמגדרים
השונים ופועל למען קידום שוויון זכויות זה .הפורום החיפאי שם לעצמו כמטרה את קידום
הפלורליזם ,הקבלה והסובלנות חברתית ,כמו גם העצמה ופיתוח יוזמות קהילתיות .
בתחילת דרכו הופעל ע"י פעלים להט"בים חיפאים ועם סגירת סניף האגודה בעיר ,הועמקה
והורחבה פעילות הפורום ,כאשר ביוני  2000ארגן הפורום לראשונה הפנינג גאווה בגן האם
שבחיפה .
ביוני  2002נחנך "בית הפורום החיפאי ללהט"ב" ברח' הילל  47בשכונת הדר הכרמל בחיפה,
במעמד פעילים מרכזיים בקהילה ,ח"כים וראש העיר ,עמרם מצנע .
מאז פעלו ופועלות בבבית הפורום פעיליות שונות לבני ובנות הקהילה ,כולל ערבים פתוחים
לגילאים השונים ,קבוצות חברתיות לנשים ,גברים ,צעירים ונוער ,דוברי רוסית  ,ופעילויות
כלליות כמו קבוצת יוגה וקבוצה פוליטית .
ביוני  2003ערך הפורום מצעד גאווה ראשון בחיפה ,שנערך כשיירת מכוניות שנסעה בצהריי
יום שישי ברחבי העיר והסתיימה בהפנינג גאה במתנ"ס ליאו-בק .
בשלהי שנת  2004הפך הפורום לעמותה רשומה ,ובאביב  2005נערך ערב התרמה מרשים
ומיוחד במהלכו הופיעו אמנים בהנדבות ונכחו ח"כים וראש העיר יונה יהב אף נאם באירוע .
בשנים  2006-2007נערכו  2אסיפות כלליות של העמותה שביססה את עצמה כבית החם של
הקהילה בחיפה והצפון ,הגיעו פעילים חדשים ונמרצים ,שארגנו בחודש יוני  ,2007את מצעד
הגאווה )הרגלי( הראשון בחיפה .לאחר מכן  ,במשך חודשים ארוכים ,קיימ פעילי הפורום
משמרות גאווה שבועיות במרכז הכרמל שכללו שלטי מחאה כנגד הומופוביה ובעד שוויון זכויות
ללהט"ב וחלוקת פלייארים בנושא.
ביוני  2008נערך המצעד החיפאי השני ,ובסיומו נערכה עצרת גאווה ,במימונה וברכתה של
עיריית חיפה.
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הצוות לקידום קהילה באשכול
הצוות לקידום הקהילה ההומו לסבית התחיל את פעילותו לפני שלוש שנים כחלק מ"מהפכת
אוקטובר" במועצה אזורית אשכול" .מהפכת אוקטובר" ,או "המרחב הפתוח" בשמה המקצועי,
הייתה תהליך שבו התושבים לוקחים אחריות על עתידם .כל תושב הוזמן להקים צוות פעולה
בנושא שקרוב ללבו ,ולו הוא מוכן לתרום את זמנו ומרצו .את הצוות לקידום הקהילה ההומו
לסבית יזמו גיל פלג ויואב סכנין ,שחוו על בשרם את הקשיים העומדים בפני נערים ונערות,
כאשר הם מתחילים להתמודד עם נטייתם המינית השונה.
הקשיים הם תוצאה של מספר גורמים הנובעים מהניגוד בין תחושותיו הפנימיות של האדם
למוסכמות החברתיות בהן אנו חיים .קושי אחד הוא הקונוטציות השליליות המיוחסות
למשיכת החד מינית ,ובני הנוער מפנימים תפישות הומופוביות אלה עוד לפני שעמדו על היותם
כאלה .קושי זה מתבטא בחרדה מגילוי הנטייה המינית ,הכחשתה ,הערכה עצמית נמוכה
ותחושת אי נחת .קושי נוסף נובע מתחושת הבידוד המלווה את הנערים הואיל ובסביבתם
הקרובה אין הרבה הומואים או לסביות שחיים בגלוי עם נטייתם המינית .תחושה זו המקבלת
משנה תוקף בישובים קהילתיים קטנים ,שכן גם אם ישנן הומואים או לסביות מוצהרים בקיבוץ
או במושב לא תמיד יהיה איתם ערוץ תקשורת פתוח .אי היכולת לשתף אחרים בתחושות אלה,
ומחסור בגישה לאינפורמציה ,בזמן ההתמודדות הפנימית הקשה ,עלולה להוביל גברים ונשים,
בעיקר בגילאי הנוער ,למצוקה קשה ולעתים אף לאובדנות .המיעוט ההומו-לסבי ,בהקשר הזה,
סובל מתופעה שאינה מופיעה במיעוטים אחרים .עצם העובדה שמודל החיקוי הראשוני של
הנערים והנערות הוא המשפחה שלהם ,הם בעצם לא בטוחים כי יוכלו לקבל את הגיבוי של
הוריהם לנטייתם המינית .ילד יהודי בגולה שיתמודד עם אנטישמיות בבית הספר – יוכל לחזור
לבית הוריו ולקבל את תמיכתם .ילד הומו או ילדה לסבית בדרך כלל לא ישתפו את הוריהם
בהומופוביה בה נתקלו בבית הספר )ומחקרים מראים על אווירה הומופובית בבתי הספר
בישראל( מהחשש מפני תגובת ההורים.
כאן בדיוק המקום שלנו ,כבני קהילה וכהורים לבני קהילה ,לתת תמיכה ,לעזור בגיבוש זהות
הומו לסבית .אנו יודעים שמדובר בתהליך ארוך וקשה קודם כל לנערים ולנערות ,שמתחיל
בבלבול בזהות והקבלה העצמית ונגמר בקבלה מלאה של האדם על ידי החברה הסובבת אותו
)לא תמיד ניתן להגיע לאוטופיה הזו .(...שלב היציאה מהארון של הנערים והנערות מתאפיין
בהרבה מקרים בכניסה לארון של ההורים ,לכן החליט הצוות להתמודד גם עם סוגיה זו
ונפתחה קבוצת תמיכה להורים .קבוצה זו נפגשת אחת לחודש והיא פתוחה להורים ,כמו גם
לבנים ולבנות .את הקבוצה מנחה בתיה ויגל מבית קמה ,שמנחה קבוצות כאלה כבר מספר
שנים.
פעילות נוספת של הצוות מתקיימת מול הציבור הרחב וזאת על מנת לשנות דפוסי חשיבה
וערכים כבר מגיל הנעורים .הצוות עובד מול שני בתי הספר התיכוניים שבמועצה אזורית
אשכול ,ודואג להביא הרצאות בנושא הקהילה ההומו-לסבית דרך סיפוריהם האישיים של
מתנדבי חוש"ן .הצוות מקיים ימי עיון לצוותי המורים והמחנכים ,יוזם מפגשים עם הנוער בחינוך
הבלתי פורמלי ,ובתנועות הנוער .התוכניות של הצוות לשנה הקרובה הם ,כאמור ,לפתוח
קבוצה לצעירים ,להביא הצגה שעוסקת בנושא ,ולהרחיב את הפעילות הן בבתי הספר והן עם
מחלקות לשרותי רווחה באזור.
לסיום יש לציין שהצוות מקבל גיבוי תקציבי מהמועצה האזורית אשכול עובדה המאפשרת לנו
לקיים פעילות רחבה.
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חוש"ן )חינוך ושינוי( הוא מרכז החינוך וההסברה ,ומערך ההרצאות של קהילת הלהט"ב
)לסביות ,הומואים ,טרנסג'נדרים וביסקסואלים( בישראל .חוש"ן הוקם במסגרת אגודת הלהט"ב
בשנת  ,2001ומאז שנת  2004פועל ,כארגון עצמאי ללא מטרות רווח ,לקידום שילובם של
להט"בים בחברה הישראלית ,תוך חינוך לערכים של סובלנות וקבלת השונה ,פלורליזם
ופתיחות.
חלק גדול מהעוינות ומהרתיעה מהומוסקסואליות הוא תוצאה של בורות ודעות קדומות .לפיכך,
לחוש"ן שתי מטרות עיקריות :בראש ובראשונה ,יצירת סביבה פתוחה ומקבלת ללהט"בים ,על-
ידי שינוי סטריאוטיפים ועמדות שליליות ,ובנוסף פיתוח מודעות וכלים עבור צוותים חינוכיים,
על-ידי העמקת הידע התיאורטי והמקצועי בנושאים אלו .שינוי עמדות בחברה כלפי קהילת
הלהט"ב צריך להיעשות בכל גיל ,ובמיוחד אצל קהלים הבאים עימה במגע יומיומי.
בחוש"ן פעילים כ 100-מתנדבים ומתנדבות ,המקיימים מדי שנה מאות פעילויות בכל רחבי
הארץ ,בבתי ספר ובמסגרות נוספות )משרד החינוך ,אוניברסיטאות ,סמינרים למורים ,משטרת
ישראל ,יחידות צה"ל ועוד( .חוש"ן מספק מגוון רחב של פעילויות :סדנאות ,מפגשים אישיים,
הרצאות עיוניות וסמינרים .המרצים של חוש"ן נבחרים בקפידה כך שיתאימו לתפקיד מבחינת
אישיותם ,סיפורם האישי ויכולות הביטוי שלהם .כל מתנדב עובר תהליך הכשרה מקצועי
וממושך.
רוב הפעילויות מתקיימות בבתי-ספר ,על פי רוב בכיתה י"א ,וכוללות מפגש עם שני מתנדבים,
גבר ואישה ,המספרים על התמודדותם האישית עם זהותם ונטייתם המינית .המפגש כולל
שיחה גלויה בנושא ,במטרה להתמודד עם השאלות והרגשות המתעוררים במהלכו.
הפעילות מכוונת לשתי אוכלוסיות עיקריות; הראשונה היא בני-הנוער הלהט"בים .עבורם,
קבלת מידע אמין ,בדוק ובלתי-אמצעי בנושא מהווה צורך דוחק וחיוני ,לעתים עד כדי שאלה של
חיים ומוות .אוכלוסיית היעד השניה היא כלל בני הנוער ,המקיפה את הנוער הלהט"בי,
שבקרבם יש לחולל את תהליך ניפוץ הסטיגמות והסטריאוטיפים הנוגעים לאוכלוסיית
הלהט"בים ,וכן להטמיע בהם ערכים בסיסיים של חברה דמוקרטית ,פלורליסטית ושוויונית.
פעילותנו מתבצעת בשיתוף פעולה הדוק עם משרד החינוך ,ועם השירות הפסיכולוגי-ייעוצי שלו
)שפ"י( .בין השאר ,עורך חוש"ן הכשרות שוטפות ליועצים ולפסיכולוגים חינוכיים בשפ"י,
ומפרסם תכנים רלוונטיים באתר האינטרנט של שפ"י ,בשיתוף היחידה לחינוך מיני ומשפחה.
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כך נולדה תהל''ה  /מלי ירוס
בקיץ  1988התקשרה אלי בתי טל ירוס-חקק וסיפרה לי שחברנו יונתן דנילוביץ יוזם הקמת
קבוצת תמיכה להורי הומו-לסבים בתל-אביב .מאד שמחתי כי טל יצאה אלי זה עתה בזהותה
הלסבית וחיפשתי כל דרך להתמודד עם העובדות .ניסיון קודם להיפגש עם פסיכולוגית לא תרם
לי משמעותית .הקבוצה הגרעינית כללה ארבעה אימהות  -אם יקרה שהייתה פסנתרנית
מפורסמת ,שהייתה לנו כחברה ונפטרה לאחר מחלה קשה ,אם נוספת שפרשה מהקבוצה
לאחר כמה חדשים ,נעלמה ולא היה לנו קשר איתה יותר ,דבורה ואנוכי.
נפגשנו פעם בחודש בבית האגודה בתל-אביב ,המנחה שלנו הייתה שרה אבני ,מומחית
במיניות האדם שזמן רב עשתה זאת בהתנדבות .ההנחיה שלה הייתה מצוינת ותרמה רבות
להתמודדות של כולנו .מפגישה לפגישה התווספו לקבוצה אט אט אמהות וגם זוגות הורים ,כל
אחד והסיפור שלו .בקבוצה היו הורים מכל שכבות האוכלוסייה  -רופאים ,פרופסורים ,אנשי
עסקים ,חברי קיבוצים ומושבניקים ,אנשים דתיים וחילוניים ,הורים לבנים ומעט הורים לבנות.
דבורה ,בהיותה יועצת חינוכית התבלטה בנוכחותה בקבוצה וכאשר שרה נעדרה היא לקחה על
עצמה באופן טבעי את תפקיד הנחית הקבוצה .משם לקחה על עצמה כעבור שנים את תפקיד
יו"ר תהל''ה .במשך השנים שהיינו ביחד נהפכנו לחברים ,כמעט משפחה והקשר היה רצוף בכל
ימות השנה ,לאו דווקא בפגישות .ראוי לציין שבאותן שנים היינו הורים ל'ילדים' בוגרים בניגוד
למה שקורה בימינו אלה שרוב ההורים הם הורים לנוער צעיר טרום-גיוס .הקבוצות הולכות
ומתרחבות ומתקיימות היום בכל רחבי הארץ  -כן יהי.
מדוע תהל''ה?
הורים שזה עתה נודע להם שילדיהם שיכים לקהילת הלהט"ב ,כלומר לסביות הומוסקסואלים,
בי סקסואלים או טרנסג'נדרים נמצאים בדרך כלל במצב קשה .בתחילה הלם ,אחר-כך באים
הפחד ,הכעס ,רגשות האשמה והבלבול.
הם זקוקים לאוזן קשבת ,למישהו שיש לו מידע ,שקרא מחקרים ופרסומים בנושא ושיכול לתת
סעד נפשי להתמודדות ועצה כיצד להגיב ולהתייחס.
יעוץ מקצועי יכול לסייע ,אך לשיחה עם הורים שנמצאים באותה הסירה השפעה עצומה .שיחה
מלב אל לב וידיעה שהם לא לבד מביאות להרגשת רווחה והקלה אצל הורים רבים והם בבחינת
צעד ראשון לקבלת הבת/בן ולקבלת עצמם.
מי אנחנו?
עמותת תהל''ה נוסדה בשנת  1988בתל-אביב ,על-ידי ארבע אמהות בהשראתו של יונתן
דנילוביץ' )ע''ר .(58-021081-3
תהל''ה היא עמותה ישראלית שמטרתה לסייע להורים המתמודדים עם הידיעה שילדם הוא
הומוסקסואל או לסבית ,בי סקסואל או טרנסג'נדר.
מזה כמה שנים שיש לנו סניפים בתל-אביב ,חיפה ירושלים ,ראשון לציון ,הרצליה ,מועצה
אזורית אשכול ,וכעת אנו פועלים לפתוח קבוצת הורים לטרנסג'נדרים ,ומרחיבים את הקבוצות
הן על בסיס גאוגרפי ,והן על בסיס אתני ,קרי לתת מענה לכל מגזר בשפתו שלו .אנו פועלים
פרטי קשר של הארגונים ניתן למצוא בדפים הוורודים בסוף היומן.
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יחד עם ארגונים רבים בקהילה ההומו-לסבית בישראל ,בהם הבית הפתוח )המרכז הקהילתי
ההומו-לסבי בירושלים( ,קל''ף )קהילה לסבית פמיניסטית( ,הפורום החיפאי לקהילה ההומו-
לסבית ,בי וטרנס בחיפה ובצפון ,אגודת ההומואים והלסביות ,והעשירון האחר )תא הסטודנטים
ההומואים והלסביות באוניברסיטה העברית(.
מה אנחנו עושים?
אנחנו מושיטים יד לעזרה להורים ולבני משפחה אחרים הפונים אלינו כדי לחלוק אתם את
הדרך בה אנו התמודדנו עם הצער והכאב של הידיעה בשלבים הראשונים .אנחנו חולקים את
ניסיוננו בנוגע ליחסים עם ילדינו ולקשרים עם המשפחה המורחבת ,עם השכנים ועם החברה
הסובבת אותנו.
ילדינו נפתחו לפנינו בדרכים שונות ,אך אפשר ללמוד אחד מהשני ולהיעזר הדדית בתהליך
קשה זה.
תוכן הדיונים בקבוצות נשמר  -כמובן  -בדיסקרטיות וכך ניתן להתבטא ללא חשש.
החזון שלנו -
אנחנו ,ההורים ובני המשפחה של קהילת הלהט"ב תומכים בשונה ,באחר ,ורואים מול עיננו
חברה המקבלת ומחבקת את כולם ,גם את אלה בעלי נטיות וזהות מינית שונה .אנו פועלים
להביא את נושא הלהט"ב למודעות הציבורית דרך בתי הספר ,ועדי הורים ,ארגונים וגופים
ציבוריים שונים במטרה לקדם את מעמדם ,זכויותיהם וקבלתם בציבור הרחב.
אנו מאמינים בחברה המבוססת על כבוד הדדי ושוויון בה נוכל למצות את
מלוא יכולתנו כבני אדם.
אנו מזמינים את כל אלה המזדהים איתנו להצטרף לתהל''ה ולתרום יחד לקידום מעמדה של
קהילת הלהט"ב במדינת ישראל.

פרטי קשר של הארגונים ניתן למצוא בדפים הוורודים בסוף היומן.

דפי המידע הארגוניים נמסרו ע"י הארגונים עצמם ,והם נושאים באחריות לגבי המידע.

