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לכבוד   לכבוד  לכבוד  לכבוד 

מר ניצן הורוביץ  גב'  מירב כהן   ח"כ יפעת שאשא ביטון  ח"כ מאיר כהן  
שר הבריאות    השרה לשיוויון 

חברתי וגימלאים 
שרת החינוך   שר הרווחה 

והביטחון החברתי  
    
לכבוד    לכבוד   לכבוד 
גב' מיכל נוימן    פרופ' חיה יצחקי   מר חיים ביבס  
מנכ"ל מל"ג / ות"ת    מנכ"ל  המועצה לעבודה 

סוציאלית  
יו"ר מרכז השלטון  

המקומי  
 
 

שלום רב,  
 

צרכים ייחודיים של ילדים על הקשת הטרנסית בישראל:  הנדון: 
הקמת מסגרת חוץ ביתית ארוכת טווח לבני נוער להט"ב בדגש על הקשת 

הטרנסית  
א.   

הכשרת והדרכת עובדים סוציאליים בנושא בני נוער על הקשת הטרנסית   ב.    
 
 

הוועדה המיוחדת לזכויות הילד בראשותי, התכנסה ביום כ"ח באדר א' תשפ"ב, 1 במרץ 2022, לדיון 
בנושא שבנדון  במסגרת  ציון יום הקהילה הגאה בכנסת שיזם חבר הכנסת איתן גינזבורג.   

 
נציגי הקהילה הגאה וטרנסג'נדרים (להלן: טרנסים) שהשתתפו בדיון, סיפרו על האתגרים 
המיוחדים והקשיים של ילדים ובני נוער  מגווני מגדר הנמצאים  על הקשת הטרנסית:  בלבול באשר 
לזהות מינית;  חוסר תמיכה ואי קבלה על ידי המשפחה; חוסר הכלה במוסדות חינוך; מחסור 

במסגרות חוץ ביתיות מתאימות;  התייחסות פוגענית מאנשי טיפול ביניהם יועצות בית ספר,  
עובדים סוציאליים ורופאים וקשיים נוספים.  

הדיון התמקד בשתי סוגיות הקשורות לילדים על הקשת הטרנסית:  
 

הקמת מסגרת חוץ ביתית ארוכת טווח לבני נוער להט"ב בדגש על הקשת הטרנסית  
קורת גג "בית דרור" לנוער להט"ב היא מסגרת חוץ ביתית קצרת טווח, בה משוכנים ילדים שחווים 
דחייה מהמשפחות על רקע נטייתם המינית. 55% מהפונים ל"בית דרור" הם ילדים ובני נוער על 

הקשת הטרנסית, שיעור גבוה מייצוגם באוכלוסית הלהט"ב, עובדה המלמדת על מצוקתם.  
המסגרת מקבלת ילדים לתקופה של שלושה חודשים ואח"כ מפנה אותם למסגרות חוץ ביתיות 
ארוכות טווח או שהילדים חוזרים למשפחה. יש קושי להפנות ילדים על הקשת הטרנסית למסגרות 

ארוכות טווח קיימות, ונכון להיום אין מסגרת ייעודית לנוער זה.  
 

נציגי הארגונים  ביקשו שמשרד הרווחה והביטחון החברתי (להלן: משרד הרווחה)  יאמץ את תקנון 
עבודה סוציאלית (להלן: תע"ס) בנושא שילוב מיטבי של אנשים על הקשת הטרנסית במסגרות 

רווחה.  
אשר לסוגיות אלו אמר נציג משרד הרווחה שהמשרד בשיח עם  עמותת "אותות"  לפתיחת מסגרת 

ארוכת טווח לבני נוער להט"בים ושהמועד הצפוי להפעלתה הוא תחילת  שנת הלימודים הבאה.  
כמו כן,  המשרד יצא במכרז להפעלת מסגרת ייעודית לילדים להט"בים ערבים בגילי 13-21.  בנוגע 
לאימוץ התע"ס -  המשרד מגבש את התע"ס שינחה את כלל העובדים הסוציאליים כך שבני נוער 



 

ובוגרים על הקשת הטרנסית יוכלו להשתלב במסגרות על פי תפיסתם המגדרית. הצפי לפרסום 
התע"ס - עד לפסח הקרוב.  

  
הכשרת עובדים סוציאליים 

נציגי ארגוני הלהט"בים וארגוני הורים לילדים להט"בים העידו שעובדים סוציאליים ברשויות 
המקומיות אינם יודעים כיצד לטפל באוכלוסיה על הקשת הלהט"בית / טרנסית. גם כאשר יש עו"ס 
להט"בים ברשות מקומית, היקף  המשרה זניח  והעו"ס אינו  רשאי לטפל בקטינים  שגילם  פחות  

מ-13.  
 

נציג משרד הרווחה אמר שהמשרד הקצה  20 מליון ₪  בשנה זו  לטובת מענים ללהט"ב.  תקציב זה 
אמור לגדול בשנה הבאה ל-30 מליון ₪.  יש צפי להעלאת אחוזי המשרה של עו"ס להט"ב  ברשויות 
המקומיות  וגם סוגיית גיל הקטינים המטופלים על ידי עו"סים אלו נמצא בשיח בין גורמי המקצוע 
במשרד. המשרד פועל לקיום הכשרת חובה של כל העובדים הסוציאליים המועסקים במשרד 
הרווחה שמטרתה  חשיפה למאפייני קהילת הלהט"ב.  ההכשרה תתבצע באמצעות לומדה והיא 

כוללת  פרק ספציפי בנוגע לקהילת הטרנסים.   
  

 אשר למשרד החינוך, נציגי הארגוני מחו על כך שכבר שש שנים הם נמצאים בשיח עם המשרד בנוגע 
להוצאת מסמך "קווים מנחים לטיפול בקהילה הטרנסית",  אך מסמך  עדיין לא פורסם  וילדים 
מגווני מגדר וטרנסים סובלים  מטיפול לא מקצועי במערכת החינוך.  כמו כן, אין חינוך לסובלנות 

ולהכרת הנושא  במוסדות החינוך הממלכתי דתי  ובמוסדות החינוך בחברה הערבית.  
 

נציג המשרד לשיוויון חברתי אמר שלמשרד תקציב ייעודי לטיפול בקהילת הלהט"בים, והוא קורא 
למשרד  הרווחה, למשרד החינוך ולמרכז השלטון המקומי ליזום פרוייקטים משותפים על סמך 

מיפוי צרכים בתחום.  
 

החלטות הוועדה:  
1. הוועדה קובעת שאוכלוסיית הילדים ובני הנוער מגווני המגדר וילדים  על הקשת  הטרנסית 
היא אוכלוסייה ייחודית, שנמצאת  בקצה הקשת של  קהילת הלהט"ב,  ולכן נדרשים להם 

מענים ייעודיים  נפרדים מהמענים הניתנים לכלל אוכלוסיית הלהט"ב. 
למשרד הרווחה והביטחון החברתי  

2. הוועדה קוראת לפעול בהקדם לפתיחת מסגרת חוץ-ביתית, ארוכת טווח, ייעודית לנוער על 
הקשת הטרנסית.  

3. הוועדה קוראת לאמץ תע"ס בנושא שילוב מיטבי של אנשים על הקשת הטרנסית במסגרות 
רווחה בכלל  ובמסגרות חוץ ביתיות לטווח ארוך  בפרט.  

4. הוועדה קוראת לפעול להכשרת  עובדים סוציאליים בנושא.  
5. הוועדה קוראת להגדיל את היקפי המשרה של עו"ס להט"בים ברשויות המקומיות, ולאפשר 

להם לטפל  גם בילדים שגילם פחות מ-13.  
למשרד החינוך  

6. הוועדה קוראת לפרסם את מסמך הקווים המנחים לטיפול בקהילה הטרנסית, שיכלול גם את 
הצעות הארגונים וגם את הצעות מומחי האקדמיה בנושא.  

7. הוועדה קוראת להכנסת תכניות שמטרתן הכרה וסובלנות כלפי קהילת הלהט"ב והטרנסים  
במסגרות החינוך הדתי ממלכתי ומסגרות החינוך בחברה הערבית.    

8. הוועדה קוראת ליישם את הוראות חוק זכויות התלמיד הקובעות איסור על אפלייה על רקע 
נטייה מינית, ולהנגיש את מוסדות החינוך לתלמידים טרנסים על ידי בניית תאי  שירותים לא 

מגדריים.  
למשרד הרווחה, למשרד החינוך, למרכז השלטון המקומי ולמשרד לשיוויון חברתי  

9. הוועדה רשמה לפניה את דברי נציג המשרד לשיוויון חברתי  וקוראת למשרדים לשתף פעולה 
על מנת ליזום פרוייקטים לטובת קהילת הילדים הלהט"בים והטרנסים.  

 
למשרד הרווחה, למשרד החינוך, למשרד הבריאות, למשרד לשיוויון חברתי ולמרכז השלטון 

המקומי  
10. הוועדה קוראת ליצור שולחן עגול  בשיתוף הארגונים לטובת קידום הטיפול המיטבי בקהילת 

הטרנסים.  



 

למשרד החינוך,  למועצה לעבודה סוציאלית ולמועצה להשכלה גבוהה  
11. הוועדה מבקשת לבחון הכשרה בנושא קהילת הלהט"ב  כולל קהילת הטרנסים כחלק מתכנית 

הלימודים לתואר בעבודה סוציאלית.  
ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה  

12. הוועדה מבקשת לקבל נתונים מספריים לפי הפירוט הבא:  להט"בים; ילדים להט"בים; 
אנשים על הקשת הטרנסית; ילדים על הקשת הטרנסית; משפחות להטביות; וילדים 

למשפחות להטביות .  
 
 
 

הוועדה תקיים דיון בנושא מענים רגשיים לקטינים בקהילה הטרנסית במושב הכנסת הבא.  
 
 

         
         

 
                       ב ב ר כ ה,  

 
 

ח"כ מיכל שיר סגמן 


