
  
  הכðסת 

  ועדת החיðוך התרבות והספורט
  

__________________________________________________________________  
  02-6753158 פקס:  , 02-6408057-6408546 , טל'9195015 ירושלים, גוריון בן תיקרי ,הכðסתמשכן 

v2@knesset.gov.il  

  

  
  התשפ"ב באדר א' כ"ח ירושלים, 

  2022 במרץ 1
                 לכבוד

              ח"כ יפעת שאשא ביטון 
                                   שרת החיðוך

      
  

  ,גבירתי השרה
  

  לציון יום זכויות הקהילה הגאה –אתגרים וקשיים בחיðוך לסובלðות הðדון: 
  
  

  ðקודות עיקריות שעלו במהלך הדיון:
  

 בוועדות הכðסת ובמליאה. מיוחדות לðושא, ביום זה, הכðסת מייחדת ישיבות 
 

מכיðה קדם צבאית ראשוðה של ארגון , , היום יש כברלמשל. ביחס לקהילה הגאה במשך השðים, החברה התקדמה
לומדת לקבל ום הðושא ובקי שמכירה  , , ובחברה הדתיתציוðי –יש היום יותר שיח בðושא גם בחיðוך הדתי , כןאיגי. 

  ולהכיל אותו. 
  

מיליון שח. זה תקציב זעום שלא מאפשר  1.4במשרד החיðוך לðושא עומדת בבסיס התקציב על לðושא תקðת התקציב 
ðח, לפחות.  "ש  ןמיליו 8 -התלמידים. כדי להגיע לכלל התלמידים יש צורך בלכלל אות לתת סד  

  
ולא  לפחות מהקהילה. לא יודעים עליהם ת /ה אחדבכל כיתה, יש ילד/. לכן 10% -שיעור האðשים הגאים הוא כ

תלמידים להטבי"ם רבים, לא . יודעת להתמודד ולהכיל אותם , לא תמידגם כשיודעים, המערכת, מתייחסים אליהם. 
  מרגישים בטוחים בבתיה"ס. 

  
 אההב  , כולל תקðות תקציביות שוðות. משðת הלימודים  המשרד משקיע רבות  משרד החיðוך רואה חשיבות רבה לðושא.

העוסקים   וגם לארגוðיםטיוטת המסמך תועבר לוועדה  בימים אלה.  המתייחס לðושא. מכיðים את המסמך  יהיה מסמך  
הבאה. המשרד מודע שיש לתת מעðה ורגישות לגווðים השוðים  "ל. המשרד יפעל על פי מסמך זה, החל מהשðהבתחום

  של הðוער. 
  

 : בתום הדיון הגיעה הוועדה למסקðות הבאות
 . הגאהאת הקהילה ומחבקת מודה לכל המשתתפים בדיון, לכל הארגוðים העוסקים בðושא,  הוועדה .1
 הוועדה מברכת על קיום יום זה בכðסת. החברה כבר התקדמה הרבה בðושא, אך, עוד יש מה לעשות.  .2
 הוועדה קוראת לאפשר שיח בðושא, בבתיה"ס, בקרב הðוער, ובחברה בכלל.  .3
 הוועדה קוראת למשרד החיðוך להעðיק  סביבה בטוחה לכל התלמידים, כולל הלהטבי"ם.  .4
 ל התייחסות לתלמידים טרðסג'ðדרים. כולהוועדה קוראת למשרד החיðוך לייחד חוזר מðכ"ל  לðושא זה.  .5
. אם המשרד לא עושה זאת מעצמו, ך לקיים סדðאות לתלמידים בðושאהוועדה קוראת למשרד החיðו .6

 שלפחות, יתקצב וייתן לארגוðים השוðים , כמו: חושן ועוד, להיכðס לבתיה"ס ולהעביר סדðאות אלה. 
 הוועדה קוראת למשרד החיðוך לאפשר לאðשים להטבי"ם להיכðס לבתיה"ס למתן הסברה.  .7
 ðוך מיðי , כולל מיðיות להטבי"ת. הוועדה קוראת למשרד החיðוך לתת חי .8
 מליון שח.  8-ולהגדילו ל , וא התקציב לðושאלðצל את מלהחיðוך הוועדה קוראת למשרד  .9

 הוועדה קוראת למשרד החיðוך לשðות את דרך בקשת התקציב של הארגוðים, מ"מרכבה" ל"גפן".  .10
 לצאת ðגד טיפולי המרה.  -ורה , בכל מוסדות החיðוך אמירה בר הוועדה קוראת למשרד החיðוך להביע .11
הוועדה רשמה לפðיה שמשרד החיðוך מכין מסמך מעודכן שלפיו המשרד יפעל משðה"ל הבאה. הוועדה  .12

בטיוטא. הוועדה מבקשת  , המשרד יישב עם הוועדה והארגוðים בקהילה, כדי לעייןאפרילחודש שבמבקשת 
 יהיה מוכן עד חודש יוðי, כדי שייושם כבר בתחילת שðה"ל תשפ"ג.  הסופי שהמסמך

. הוועדה ממליצה "בר ðוער"הרצח ב  -שאהבה ðפשי", שתוכðה  את  "  –היום הצגה    בתיאטרון "הבימה" מוצגת .13
 ף לממן הליכת בðי ðוער להצגה זו ולהצגות ותערוכות ðוספות בðושא.משרד החיðוך להמליץ, ואל

לפðי מספר שðים ðרצחה שירה בðקי, במצעד הגאווה בירושלים. לזכרה הוקמה "דרך שירה בðקי" העוסקת   .14
 הצלחה.  ומאחלת לו א. הוועדה מברכת מפעל זה במפגשים של אðשים שוðים בðוש

 הוועדה תעקוב מקרוב ותקיים דיון ðוסף תוך מספר חודשים.  .15
 
  

  
  בברכה,

  
  

   שרן השכלח"כ          
  יו"ר הוועדה            


