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 קצירת

ובני נוער , במערכת החינוך ,אם בכלל, הומוסקסואליות זוכה להתייחסות מועטהתופעת ה     

כלומר , אנרגיה רבה בהישרדותמוצאים את עצמם משקיעים הומוסקסואלים ולסביות רבים 

ם. אלה שסודם נחשף, מרצון או לא מרצון, נתקלים בתגובות עוינות החל מהערות בשמירת סוד

 משפילות ועד אלימות פיזית. 

אסטרטגיית ", הארון. "יקה ולא בטוחהמז, בעבורם בית הספר מהווה סביבה מלחיצה

להתעלם מהצרכים את צוות בית הספר ומעודד , הופך אותם לבלתי נראיםההסתתרות שלהם, 

 .להתכחש לקיומהואוכלוסייה זו המיוחדים של 

תכנית זו נכתבה . בים"במרכזה של עבודה זו תכנית להכשרת מורים לעבודה עם בני נוער להט     

בים תוביל לשינוי בבית הספר "ים עם צרכיהם וקשייהם של בני נוער להטהיכרות המורבהנחה ש

 .אשר תשנה את מציאות חייהם ואקלים בית הספר אותו הם חווים, בהובלתם

הנשמעות ברחבי הומופוביות ני מביע את התנגדותי לאמירות א, מורה הומוסקסואל מחוץ לארוןכ

נשמעות מפי מסוג זה . יתרה מזאת, אמירות פוגעניות כךלא כל המורים פועלים אך , בית הספר

שקול זה שאיפתי היא ו ,"האחר"הקול להשמעת בבית הספר פועל אני צוות ההוראה בעצמו. 

 . ישמע במערכת החינוך כולהי
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 מבוא. 1

, המאפשר להם בים"לבני נוער להטבית מפגש , "בר נוער"רצח בבתל אביב התרחש  2009קיץ ב     

. עצמם ולהיות הם, יום שלהם-בחיי היוםעוטים שהם להסיר את המסכות , ולו למספר שעות

חווים בבית  חניכיישם התוודעתי למצוקה ש, (ארגון הנוער הגאה) באיגי בתקופה זו התנדבתי

 . הרצחבעקבות מצוקה אשר התחזקה  ,הספר

מה מקומו של בית ונשאלת השאלה , זהות מיניתשל ת ושאלחבטים במתהבני נוער רבים הם 

  .אלה מתבגרים הספר בחייהם של

מצוי בקשר עמם הפרט סוכני החברות ש. תהליך חברותנורמות וערכים מונחלים לפרט ב     

, לסביות)בים "להט נוערבני (. 1993, כספי)ו התנהגותאת השקפות עולמו ואת , את ערכיומעצבים 

, גידולם םהם בדרך כלל יחידים מסוגם בסביבת( נדרים'סקסואלים וטרנס ג בי, הומוסקסואלים

 "בריאהה", "כונההנ"חיים הדרך כי הטרוסקסואליות היא הם מפנימים את ההשקפה וככאלה 

בעולם  אי הייצוג , (2003, ליבס וחברים: בתוך)גרבנר וגרוס לטענת (. 2003, קמה) "טבעית"הו

משמר את נחיתותן במונחי , חברתית או כלכלית, צמה פוליטיתועהנעדרות של קבוצות  הבדיוני

הגברת הנראות או הנוכחות עם שמרת נמתחזקת ו, היררכיית הכוח מתעצבת. בחברה יחסי כוח

, שאין מתאפשרת להם נראות בעולם אחריםאלה של מגזרים של מגזרים מסוימים על חשבון 

 . התקשורתי ובעולם "האמיתי"

 המועצמות תחושותיו של הנער וממנ הב, התנצחות זירתבית הספר רואים ב בים"בני נוער להט     

מחנך  אמנם בית הספר(.  2005 ,ואחרים לוי -פזמוני)הוא מודר בעזרת תהליכים סמליים ואלימות 

מוצא את מקומו בשיח " אחר"או " שונה"אך האם כל ", קבלת השונה"ול" אהבת האחר"ל

 קיומםער לורה האם המ"? קבלת האחר"האם התלמידים בבית הספר מקבלים כלים ל? החינוכי

האם אותו מורה ער לתחושות שמפגשים  ?האישיים והחברתיים לקשייהםו בכיתה" אחרים"של 

 ?אצלו יםמעוררעם "האחר" 

והיא מקבלת ללא , הבלעדי יטרוסקסואליות היא המצב הנורמלגורסת כי ההאידאולוגיה השלטת 

עים מאמצים מגוונים ושקמ, כדי לשמר ולחזק דפוסים אלו .סייג את חלוקת העבודה המינית

היא  החברה הישראלית(. 2003, קמה)מסוכן לחברה ולעצמו ההומוסקסואל כסוטה ה בהבניית

למרות . נורמטיבית-להלכה תפקיד מרכזי בהבניית החברה כהטרוהמעניקה  ,ביסודה שמרנית

 –בים "בני נוער להטבכל הנוגע ל, ב בשנים האחרונות"החקיקה המיטיבה עם אוכלוסיית הלהט

  . אלה עדיין סובלים מאפליה ומדיכוי במסגרות החינוך השונות

עדיין  היא, בים"מיוחד תלמידים להטוב, תלמידיםבקרב ת מורים לעבודה עם שונויות הכשר     

 (. Clark, 2010)בים נדירה "רכי תלמידים להטוההתייחסות לצו, אתגר ברחבי העולם

 .הומופוביה על בסיס יומיחווים בבית הספר  בים"נוער להטני נמצא כי בבארץ ים שנערכו מחקרב

חשים בלתי מוגנים במרחב ו, אלימות מילולית ופיזית על רקע נטייתם המיניתהם סובלים מ

שהם  אלא, בנוכחותם ההומופוביגילויי מגיבים ללא רק שאינם  המוריםעוד נמצא כי . ספרי-הבית

-פזמוני; 2008, לוי -שילה ופזמוני; 2005, ואחרים לוי-פזמוני) משמיעים הערות מסוג זהבעצמם 

  (.2012, לוי ושילה

ישנה התייחסות היא  ואם, תוהומוסקסואליתכניות הלימודים נעדרות כמעט לחלוטין עיסוק ב     

השירות הפסיכולוגי )י "עוצית בהובלת שפילתכנית היתכנים שהוכנסו מרות ל .בלבדמינורית 

בתכנית  למשל פגשתיכמחנך . מהנושא םתעלבית הספר עדיין מ, (הייעוצי במשרד החינוך

מועברים במהלך שנת הלימודים  .יחסים בין המיניםהמתמקדת ב, א"הייעוצית של כיתה י
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 מתעכבים בהם על שאלות בסגנון מה בין השארו, תלמידים שיעורי חינוך וסדנאות בנושא זהל

השפה בתוכנית זו אינה . ומהבקשר וכד" אדומותנורות " לזהותכיצד ? מהי אהבה? קשר זוגי טוב

בזהות עוסקים תכנים ההיא נעדרת ו ,ותהומוסקסואליהקשורים לים יטויים או תכנכוללת ב

והמסרים הללו , הלקוחה מעולם ההטרוסקסואליותטרמינולוגיה כל התכנית מבוססת על . מינית

הדינמיקה הזו אינה  .מהשיחהמודרים לחלוטין , בים"עלולים להיות הרסניים לתלמידים להט

 ך"תנו ספרות, אזרחות, כמו היסטוריה םגם בשיעורי. בבית הספרץ הייעומאפיינת רק את שיעורי 

   .ותבי"הטלאין כמעט כל עיסוק בסוגיות 

כדי בתי הספר ילמדו על זהות מינית ונטייה מינית שבית קיימת ציפייה "בקהילה הלהט     

 בעיקר, קבוצות אחרות, מנגד. לגיטימיהומוסקסואליות כאורח חיים את ההתלמידים יכירו ש

קבוצות שונות אף . קיום דיון בנושאל ותמתנגדשוללות את אורח החיים הזה ו, מסורתיות ודתיות

זו של את הערכים ואורחות החיים  ותלומד ןאלא אם ה ,בחברה פלורליסטית לא יוכלו לחיות יחד

 וגם אם זו אינה גלויה היא , השקפת עולם הומופוביתהוא בעל בית הספר  .(Halstead, 1999) זו

ההומופוביה . טבים"הלה אינטראקציה חיובית עם תלמידיהםלקיים של מורים  םפוגעת ביכולת

תפקיד של ממדית -באה לידי ביטוי בחוסר רגישות למבנים משפחתיים אלטרנטיביים ובראיה חד

 .(Maney& Cain,1997) המגדר בחיי התלמידים

 זו היחיד. נורמטיבי הדכאני של החברה הישראלית-מבנה ההטרותומך בהחינוך בישראל      

הקל על בני נוער אלה את לעשויה  בים"עם בני נוער להטם לעבודה העוסקת בהכשרת מורי

 .ובפרט עם זה שבבית הספר, התמודדותם עם העולם שבחוץ

חלק המעשי של העבודה ב. שדה החינוכיבים ב"הנכיח שיח בנושאים להטטרת העבודה היא למ

ביות "שבה ייחשפו לתופעת הלהט, בי"נוער להטבני ציע תוכנית להכשרת מורים לעבודה עם א

 בכוח שישויכירו  ,אלהשל בני נוער מצוקותיהם את פגשו י, באופן רחב ומעמיק בקרב בני נוער

מהשיח שבו הם מודרים , הספרבים בבית "ל להטלאנשי חינוך לשנות חווייתם השלילית ש

  .וסובלים מהצקות על בסיס הומופובי
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 סקירת ספרות.2

 הנטייה המינית ההומוסקסואלית  2.1

 הומוסקסואליות 2.1.1

יחסי סדום בין שני ומשמעו היה , בגרמניה 1869-הופיע לראשונה ב "הומוסקסואליות"המונח      

 (.2007, שילה)לתיאור יחסים מיניים בין שני גברים או שתי נשים תקפה הגדרה זו נשארה . גברים

ותקפו אותה בשלושה , היהודי שאפו למגר את תופעת ההומוסקסואליות-בעולם הנוצרי

גרסו כי יחסי המין נועדו להפריה כתבי הקודש הדתיים  .מדעיהמשפטי וה, מוסריה: מישורים

יגונו של האיסור במערכת המוסרית אפשר לסווג ע ;בצו אלוהיהומוסקסואליות נאסרה ו, ולרבייה

קראה הקהילה  17-בסוף המאה הו ;(2003, קמה)פעילות מינית בין גברים כחטא המחייב ענישה 

 . בנוסף להיותה חטא דתי, חוליאל הרפואית להתייחס אל ההומוסקסואליות כ

הם  התסמיניש, מחלת נפש קבע כי הומוסקסואליות היאקראפט אבינג ריכרד פון הפסיכיאטר 

קראפט משנתו של . חוסר יכולת ליצור קשרים חברתיים ורדידות רגשית, משיכה לבן אותו המין

, שילה)אבינג היווה בסיס לעמדה הרפואית והפסיכולוגית שראתה בהומוסקסואליות מחלה 

2007.)  

 ועל, ל פעילות מינית שלא נועדה להפריה ורבייהמשמעו כ "מעשה סדום"המושג המשפטי      

על סמך בסיס . עד תחילת העידן המודרניו באירופה עונש מוות החל מימי הביניים הוטל זו פעילות

החוק . משכב זכרובהם , עבירות מיןמעשים מסוימים כמדינות מודרניות משפטי זה הגדירו 

, קמה) "שלא בדרך הטבע"שאסר על יחסי מין , מהדין האנגליי נגד משכב זכר היה לקוח ישראלה

2003 .) 

 שבדק את הרגלי המין של, ניות בארצות הבריתימחקר חלוץ מ, פורסמו ממצאי דוח קינסי 1948-ב

מהנחקרים דיווחו על לפחות התנסות מינית הומוסקסואלית אחת  37%. גברים אמריקאים

אנשים שלו שבקצה אחד , קינסי וחבריו הציעו להתייחס לנטייה מינית כאל רצף. במהלך חייהם

ובקצהו האחר אנשים שמשיכתם (, הומוסקסואלים)שמשיכתם המינית היא בלעדית לבני מינם 

אדם יכול להימצא על נקודות שונות (. הטרוסקסואלים)המינית היא בלעדית כלפי המין השני 

החליטה התאחדות הפסיכיאטרים  1973-ב. (2007, שילה) ויבזמנים שונים במהלך חי, ברצף זה

. המדריך להפרעות נפשיות, DSM-המלהוציא את סיווג ההומוסקסואליות ( APA)האמריקאית 

נתפסו שונויות מיניות עד שלשיח החינוכי והציבורי הוא זלג ומשם , רפואישינוי זה חלחל לשיח ה

 (. 2014, הדס ובראוך)ת תיקון והדורש ותלוגיוולא כפת ,כשונות אנושית אחת מיני רבות

 

 הומופוביה  2.1.2

מקשר וכן  מלסביות או מבי סקסואליות, הומופוביה היא פחד הלא רציונלי מהומוסקסואליות     

הדס ) בים"יש שיגדירו הומופוביה כשנאת להט. (1994, דמפסי)עם בעל נטיות הומוסקסואליות 

מגדיר הומופוביה כהתנהגות של סלידה או ( 2009, כפי שצוטט אצל אשר)סאליבן (. 2014, ובארוך

רובינסון . כלפי הומוסקסואלים המלווה בדרך כלל בדעות קדומות תרבותיות ואישיות שנאה

אפליה והטרדה או פעולה , מגדירות הומופוביה כדעה קדומה( 2009, כפי שצוטט אצל אשר)ודיאז 

הנתפסים אלימה נגד מיעוטים כמו הומוסקסואלים ולסביות או כלפי ילדים וילדות וגברים ונשים 

 .תנהגות שאינה תואמת מוסכמות חברתיותבגלל הככאלה 

, אבני)הומוסקסואליות מפחד ושנאה , רובנו מפנימים מגיל צעיר רגשות חזקים של דחייה     

ולא על התנסות והיכרות עם , על סטראוטיפים ודעות קדומותלרוב מבוססות רתיעה זו . (2000
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טמונים בשנאת הזר במובנה הרחב  שורשיהו, (2011, רימון וצימרמן, ידיד) בית"החברה הלהט

מודעות שאנו מפתחים מוטמעות בנו עוד לפני  הומופוביותעמדות (. 2014, הדס ובארוך)ביותר 

ללא קשר  ,לכולםבנוגע הדבר נכון . פעיל מחייבת תהליך מודעותמהן שתחררות הוה, למיניות

 (.2009אשר )המינית  הלנטיי

", הומופביה מופנמת"תופעה זו מכונה . הומוסקסואלים ולסביותבקרב הומופוביה קיימת גם      

הפנמת שנאה עצמית זו נובעת מ. (1999, מזרחי)שנאה עצמית ואי יכולת קבלה עצמית ומשמעה 

פוקדות תחושות אלו . (2011, רובינשטיין)עמדות ורגשות שליליים כלפי התנהגות הומוסקסואלית 

 הגורמות לקשיים , אשמה ושנאה עצמית, חרדהלהם לוגורמות  ,בים"בני הנוער הלהטגם את 

הענשה ופגיעה אף מערך עצמי נמוך ולעתים בעקבות כל אלה אותם בני נוער סובלים מ. תפקודיים

 (. 2014, הדס ובראוך)עצמית 

פיזית  באלימות החל, מופעיה רביםו החברות המערביותמאפיינת את מרבית הומופוביה      

 -מוסדית אפליהב, שקטה הדרהוכלה ב, לעגני דיבור וסגנון פוגעניות בדיחותעבור ב, מילוליתו

 (.2009 אשר;  2014, ובארוך הדס. )מינית חד ובהורות מינית-חד בזוגיות הכרה  ובאי, ציבורית

שלפיו הטרוסקסואליות היא  ",טרונורמטיביותה"מושג מוחלף ב "הומופוביה"לעתים המושג 

 הרובכלומר , "מתקבל"ו" מקבל" הנטייה המינית הנורמלית ממושג זה נגזרת תפיסת עולם של 

ובקבלה זו של האחר מונצחת  ,"האחר"את " מקבל"נמצא בעמדת כוח שבה הוא " נורמלי"ה

 (. 2014, הדס ובראוך) של מערכת הערכים השלטת" עליונות"הלמעשה 

 

 נראות 2.1.3

היא  יםב"נוער להטעל פי רוב המיניות של בני . נראות היא תנאי להתפתחות נפשית תקינה     

, הנכחההנדרש ל שיקוףשל תהליך ומכאן שהם אינם נהנים מ, בחלקה או במלואה, מוסתרת

 יותר נראים חלקים גם בית"הלהט המיניות של הטאבו עקב, כן על יתר. קבלה עצמיתלהכרה ול

 לנקודת רבות פעמים נהפכים, השונה ממיניותו חלקים במודע שלא או במודע המחצין נוער אצל

הסתרת המיניות היא תוצר של מסרים (. 2014, הדס ובראוך) במגע איתם הבא האחר אצל עיוורון

 אבל אין סיבה להוציא את זה לרחוב ,אין לי בעיה עם הומוסקסואלים"אמירות בסגנון . חברתיים

בים "ומעודדות את בני הנוער הלהט, להשתקת תופעת ההומוסקסואליותפועלות  "במצעדי גאווה

 (.2009, אשר) אי נראותלהשאיר את מיניותם במצב של 

חמוק מצד אחד הוא מאפשר להומוסקסואל ל: הוא מעין מלכודת דבשאי נראות מצב של      

שעשויים להביא אותו עד , יםאותנטי חיים לאאך בו בזמן הוא כופה עליו , כלפיויחס שלילי מ

המצב העדין הזה של אי נראות מחייב אותנו לנקוט זהירות . עמוק שסופו התאבדותדיכאון קליני 

מאיים העד צהביטול חוסר הנראות הוא . מרבית בבואנו לטפל בבני נוער שטרם יצאו מהארון

  (.2014, הדס ובראוך) ב"ביותר עבור המתבגר הלהט

בים לצאת נגד השתקת תופעת ההומוסקסואליות ולעודד "ך של להטהם הדר גאווה ימצעד     

וכחותם של מצעד הגאווה נועד להוות תזכורת לנ. מעבר ממצב של אי נראות למצב של נראות

יווכח בסדר אחת ההזדמנויות היחידות לההוא מהווה את נוער בני עבור ו, בים בחברה"להט

יקחו חלק י םהולקוות שגם , מדבר גדול וחשובהגודל של תופעת ההומוסקסואליות להרגיש חלק 

ההומופוביה החברתית על החרדה ועל , הפחדההתגברות על הגאווה היא על . עתידבשחרור הזה ב

 . (שם) תעוזה להיות מי שאתהגאווה על ה. והמופנמת
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 ישראלבתמורות בהתייחסות להומוסקסואליות  2.2

קיבל  שינויהו, להומוסקסואליות בעשורים האחרוניםשינתה את יחסה החברה הישראלית      

מוסרי וכהפרעה נפשית פגם הומוסקסואליות נתפסה כ (.2003, קמה) ביטוי גם בחקיקה ובפסיקה

אסר על , שריד משלטון המנדט הבריטי, הישראליהחוק עד שנות השמונים ו ,המצריכה טיפול

דחיקתם של הומוסקסואלים ל. משכב זכרצוין במפורש  ובו, "שלא כדרך הטבע"קיום יחסי מין 

על חשבון רווחת  ת הקולקטיבשקידם את טוב ,האתוס הציוניתרם לא מעט לשוליים החברתיים 

לשם כך היה ו,  נשיכחלש ונתפס שהיהודי הגלותי את " לרפא"הציונות ביקשה  כמו כן .הפרט

דרך נוספת ". צבר"ה כפי שאלה התבטאו בדמות, המגדריים הגברייםצורך בחיזוק המאפיינים 

להגשמה עצמית הייתה לתרום לגידול הדמוגרפי של היהודים בארץ ישראל על ידי העמדת 

החברה הישראלית גילתה . לתרום בעניין זה יםהומוסקסואלים לא נתפסו כמי שיכולו, צאצאים

 חסרי נוכחותשקופים ונותרו ההומואים ו, הללוסוטים מן הנורמות והערכים לחוסר סובלנות 

  (.2001, קמה) בציבוריות הישראלית

ב "אגודה למען הלהט"כ המוכרת היום ,"האגודה לשמירת זכויות הפרט"הוקמה  1975-ב     

כל עוד החוק בארץ אסר על . בית בארץ"מובילה את מאבק הקהילה הלהט, "בישראל

 לשם האגודה" ב"הלהט" המילה הוספת. הייתה סמויהפעילות האגודה , תוהומוסקסואלי

  .מהסתרה והסתתרות לנוכחות גלויהמעבר משקפת את ה

 -כ, 1988-בו, (2014, הדס ובראוך)  התקיימה הפגנה ראשונה למען זכויות הומוסקסואלים 1979-ב

הכנסת ביטלה את (, DSM)שנים לאחר הוצאת ההומוסקסואליות מהמדריך להפרעות נפשיות  15

לוי  -פזמוני)בים "זכויות להטבעד פתח לשינויי חקיקה נוספים נפתח הו ,החוק האוסר משכב זכר

לסבית ואפשר התארגנות פוליטית -השינוי החקיקתי העצים את הקהילה ההומו(. 2011, ואחרים

להעברת מסריהם של סוכנת מרכזית התקשורת ההגמונית הפכה ל. להשוואת מעמדם האזרחי

סדר  עלה על  לסביותלושוויון זכויות להומואים מאבק לה ובעזרתה, ההומואים לכלל הציבור

 (. 2001, קמה)היום הציבורי 

הלכו  .ב בישראל"הלך והתחזק מעמדה של קהילת הלהט 20-שנות התשעים של המאה המ     

בי ואת המאבק "שחרתו על דגלם את ההגנה על אורח החיים הלהטחברתיים הארגונים והתרבו ה

, כלי התקשורת קיבלה בולטותב ב"הנוכחות של קהילת הלהט ,ולהכרה בזכויות של אוכלוסייה ז

 1992-ב(. 2014, הדס ובראוך) ער מתקיים בסוגיית זכויותיהם של הומוסקסואלים ושיח ציבורי

 1993-ב , עבודה מותעל אפליה במקושאסר , את החוק לשוויון הזדמנויות בעבודהכנסת חוקקה ה

 ץ"בגהכיר  1994-וב, הומואים ולסביותא בנוגע לגיוסם של "ל ואכ"ל את פקודת מטכ"צה ביטל

עניק לבן זוגו של הדייל יונתן תעל -כי חברת אל ופסק, לראשונה הזוגיות הומוסקסואלית

וסיפה הכנסת לחוק ה 1997-ב. לבני זוג הטרוסקסואליםהניתנות הטבות זהות לאלו ' דנילוביץ

ץ לשר "ורה בגהבאותה שנה . או נטייתו המינית איסור לשון הרע איסור על ביזוי אדם בשל מינו

, לסבי-בנוער הומו העסקש ,"קלפים פתוחים"זיה החינוכית את התוכנית יהחינוך לשדר בטלוו

בנות זוג על פי החוק למניעת אלימות לבית הדין לענייני משפחה קבע שזוג לסביות נחשבות ו

י באותה שנה כץ "בגפסק עוד . האלימה וציא צו הגנה לאחת מבנות הזוג נגד בת זוגההו ,במשפחה

בדיקה פסיכיאטרית וראיון  בלי לעבור, גם לסביות ורווקות ,אישה רשאית לקבל תרומת זרעכל 

שבו נקבע בין היתר כי , אושר החוק למניעת הטרדה מינית 1998-ב. עם עובדת סוציאלית

מתקיים בה שזו גם השנה . התייחסות מבזה לאדם בשל נטייתו המינית היא בגדר הטרדה מינית
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עניק בית ה 1999-ב(. 2007, שילה)במתכונת המוכרת כיום , מצעד הגאווה הראשון בתל אביב

 2000בשנת  .המגדלת ילד עם בת זוגההמשפט לענייני משפחה אפוטרופסות לאם לא ביולוגית 

ני או משרד הפנים אשרת שהייה ועבודה להומואים ולסביות שאינם יהודים ויש להם בהעניק 

גיל ההסכמה לקיום יחסי מין את הכנסת הורידה באותה שנה . בנות זוג ישראלים

 2004-ב. םיבדומה לגיל ההסכמה לקיום יחסי מין הטרוסקסואלי, 16-ל 18-מם יהומוסקסואלי

כי חל איסור אפליה על רקע נטייה מינית  הוקבע ,עבירה הכנסת תיקון בחוק זכויות החולהה

ורה בית ה 2005-ב. בים"ל פשעי שנאה נגד להטעכפילה את הענישה הו, בחוק זכויות החולה

ובכך בנות הזוג טל  ,ייני משפחה לאפשר ללסבית לאמץ את בתה בת השנה של בת זוגהנהמשפט לע

ץ למדינה לרשום במרשם "ורה בגה 2006-ב.  חקק מקבלות הכרה כמשפחה לכל דבר-ואביטל ירוס

 האוכלוסין ובתעודת הזהות כנשואים בני זוג מאותו המין שהתחתנו בקנדה וביקשו הכרה 

ישראל לראשונה את היום הבינלאומי נגד  האותה שנה ציינבבמאי  17-ב(. 2007, שילה)בישראל 

 ת אפשרו בית המשפט המחוזי בתל אביב לזוג אסירות לסביותהעניק  2009-ב .פוביההומו

, אשונה דמי לידה לזוג הומואיםבפעם הר לם הביטוח הלאומייבאותה השנה ש. להתייחד בכלא

ביע נשיא המדינה שמעון פרס תמיכה ה 2013-ב. ואפשר מתן קצבת שארים לזוגות בני אותו המין

בשיתוף משרד , הוקם בתל אביב 2002-ב. כולל זוגות בני אותו מין, במתן זכות נישואים לכל אדם

 ושנזרק םבי"נוער להטבני בית מחסה לשהוא ", בית דרור, "הנוער וחסות והרווחההעבודה 

 .על רקע נטייה מינית וזהות מגדריתנפלטו ממנו מהבית או 

ק כחלק ובים מעוגנות בח"אחת המדינות המערביות שבה זכויות להטישראל היא היום      

מערכת החקיקה מתייחסת לזכויות , בין בני אותו המין םמלבד הזכות לנישואי. מזכויות האזרח

 .(2011, לוי ואחרים-פזמוני)בים באופן המקובל במדינות המערביות "להט

יש עדיין קבוצות באוכלוסייה הישראלית המתנגדות , למרות כל המהלכים המבורכים הללואבל 

 1-התרחש ב ב"להטה תד האירועים הקשים שידעה קהילאח. בי"באלימות לאורח החיים הלהט

. ב בתל אביב"טבים בבית אגודת הלה"לבני נוער להטמועדון ", בר נוער"הרצח ב - 2009באוגוסט 

ניר כץ וליז טרובישי )שניים נהרגו מהיריות . וירה לכל עברלמועדון התפרץ אדם חמוש באקדח 

לתודעה הציבורית את והעלה  האירוע עורר הדים(. 2014, הדס ובראוך) נפצעותשעה נוספים ו( ל"ז

 .זהותו של הרוצח טרם התגלתה(. 2011, לוי ואחרים -פזמוני) בי"הנוער הלהטמצוקותיו של 

, שלושה צועדיםצעיר חרדי דקר ו של מצעד הגאווה בירושלים בעיצומ .2005-בדומה אירע אירוע 

תופעה  בבתי ספר ובצבא הן, טבים ברחובות העיר"באופן כללי תקיפות לה. אדם רוסו בהםו

אורח תבטאויות חריפות נגד ומלבד זאת חברי כנסת מהפלג הדתי יוצאים מדי פעם בה, מוכרת

  .החיים ההומוסקסואלי

 

 בים "בני נוער להט 2.3

 גיל ההתבגרות 2.3.1

בהתחשב בהבדלים אישיים ותרבותיים  ,20-ל 12בין על טווח הגילים שנפרס גיל ההתבגרות      

זו ניצב המתבגר בפני אתגרים רבי משמעות כגון תקופה סוערת ב(. 2010, עמי-בן: בתוך, מוס)

 מבוגריםבו הוריםב רגשיתאת תלותו ה המתבגרמחליש  במהלכוש ,מהמשפחה נפרדות תהליך

 תוך בריאה מינית זהות פיתוח; וזוגיים בינאישיים קשריםו גילו בני עם חברויות ויוצר, אחרים

כישורים  פיתוח ;המגדר תפקידי עם התמודדות ;וקבלתם גופניים שינויים עם התמודדות

 פיתוח ;בין היתר בבחירת קריירה ובקשריו הזוגיים, סייעו לו בחיים הבוגריםשי מיומנויותו
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 ה של תקופתמהות .(2007, שילה)החלטותיו והתנהגויותיו שישפיעו על קבלת  ערכים מערכת

בניית מערכות יחסים משמעותיות עם תוך כדי , חהותיהזהות האישית ופ תאיההתבגרות היא מצ

תקופה זו (. 1994, דמפסי)השלמה עם שינויים רגשיים ופיזיים וניתוק מההורים , בני אותו גיל

 (. 2010עמי -בן)אלו  משימות נוכח מחודשת הסתגלותמצריכה מהפרט 

צרכיו של , דורית-הגישה הביןעל פי . קשה במיוחדלהיות בים עלולה "להטשל תקופה ההתבגרות 

הגישה על פי , לעומת זאת. של המתבגר ההטרוסקסואלאלה בי אינם שונים מ"המתבגר הלהט

 התמודד עם נטייתו המיניתלבשל הצורך  מיוחדים בי חשוף לקשיים"נוער להט, ההתפתחותית

לוי  -פזמוני)הומופוביה ברגישות יתר לגילויי ברמות נמוכות של עצמאות ובתקופה המאופיינת 

 . בעבודה זו תאומץ הגישה ההתפתחותית(. 2011, ואחרים

קורה להם " לא נורמלי"משהו לווה בתחושה שמ אצל הומואים ולסביות ההתבגרות תקופה     

, חיפוש אחר זהות עצמיתשבין גיל ההתבגרות מאופיין בין היתר במתח (. 1995, ברנע ולורנץ)

נדרש לעתים קרובות טבי "המתבגר הלה. השוויםקבוצת הצורך לדמות למובחנת וייחודית ובין 

, הדס ובראוך)בני משפחתו ולעתים גם צוות בית הספר , חבריומצד להתמודד עם תגובות קשות 

שבעצמם מלאי חרדות באשר לזהותם המינים , יםהטרוסקסואל ו הםי גילמרבית בנ (.2014

קבוצת הגיל הזו על פיה אלא ש ,(2011, רובינשטיין)הומוסקסואלים על ומחזיקים בדעות קדומות 

ועל כן מתבגרים , (2011, רובינשטיין" )תקינה"נקבעות הנורמות להתפתחות מינית 

 (.2000, אבני)במיוחד  פגיעה קבוצה  הומוסקסואלים הם

גיל ההתבגרות , כיוון שמתבגרים הומוסקסואלים תופסים את עצמם כשונים ממרבית בני גילם     

. תחושת בושהשמאפיינה העיקרי הוא , (1994, דמפסי)בעבורם יותר  תטראומטיא תקופה הו

 ותמחזקו, האינטראקציות החברתיות של הפרט מאפשרות לו לערוך השוואה בינו לבין הסביבה

 .הצורך הראשוני של הפרט הוא להסתיר את השונות שלו .והניכור אצלו את תחושת השונות

ביותר דווקא בתקופה  אליו קרוביםהאנשים המ להתרחקבי "את המתבגר הלהטמוביל הסתרה זו 

יש ו, בדידות קשהבאופיינת ב מ"ת ההתבגרות של המתבגר הלהטתקופ. בה הצורך בעזרה גדלש

 הצורך  .כדרך להתכחש לרגשותיהם האמיתיים כוזבת הנוקטים אסטרטגיה של הבניית זהות

, הופכת למסוכנתלת קרבה אמיתית לזו. לבנות זהות שקריתבהסתרה שהוא שמאלץ את הפרט 

 (. 2004, קמה) שעשויים לסייע להםחרדים מאנשי מקצוע בים אכן "ומתבגרים להט

אין אפשרות ליצור מגע בלתי מתבגרים הומוסקסואלים ל, ט אחרותובניגוד לקבוצות מיע     

מאמצים את אותם מתבגרים . לרוב בלתי נראים ובלתי נגישיםשכן אלה , מתווך עם הדומים להם

היציאה "אותה הם מחויבים להחליף בתהליך ו, הזהות ההטרוסקסואלית כזהות ברירת מחדל

 לגילוי העצמי(. 2009, מרציאנו;  2004, קמה) ולהשלים עם זהות בעלת תיוג שלילי, "מהארון

כל ומ גדלו ם ההטרוסקסואלי שבוהתנתקות מהעול, ובדן זהותאנלווית ברוב המקרים תחושת 

שימוש בחומרים ב, יםחברתי, יםפסיכולוגילהיות מלווה בקשיים  עלולתהליך זה . המוכר והידוע

ארגונים בתי הספר ו (.2004, קמה) בבית הספרפגיעה בתפקוד ביות ותבעיות משפחב, ממכרים

  (. 1994, דמפסי)אחרים אינם תומכים במתבגרים אלו  חברתיים

 מסרים השליליים נגד והפנמת ה שלילית סטיגמהבעלת ייכּות לקבוצת מיעוט תהש     

עדר יבה. וללחצים נפשיים לשנאה עצמית בי"את המתבגר הלהט עלולות להביא הומוסקסואליות

מהם   רבים ,עדר מודלים חיוביים לחיקוייובה אחרים הומוסקסואליםעדר קשר עם יבה, מידע

ות השליליות התגוב, תחושת הפחד .(2004, קמה) שוות בנפשם עתיד טוב יותראינם יכולים ל
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שעלולה , תורמים להערכה עצמית נמוכהכל אלה  – וחברים חהדחייה מצד בני משפ, מהסביבה

  (.Hansen, 2007) ניסיונות התאבדותליות ואף מחשבות אובדנל, דיכאוןלהביא ל

 נאלצים ו(, 2004, קמה) פעמים רבות נרתעים מקבלת עזרה "בארון"נמצאים הבים "בני נוער להט

ווחי על עצמם יכי בני נוער שדים מצאו ממחקר .תהליך קבלת נטייתם המיניתלהתמודד לבד עם 

במקביל על רמות גבוהות יותר של דיכאון וצריכת אלכוהול  וווחיד כמי שנמשכים לבני מינם

  (.Hansen, 2007)חבריהם אלה של מ

מכלל  8.5%-נמצא ש 2003-ב ההתאבדות בקרב בני נוער בארצות הברית ימחקר שבדק שיעורב     

: גבוהים יותר משמעותיתבי האחוזים "נוער להטבקרב . בני הנוער דיווחו על ניסיון התאבדות

מסתמנת בארץ  .(Hansen, 2007) בי דיווחו על ניסיון התאבדות"מבני הנוער הלהט 40%-20%

ונות וניסיהתרבות והספורט בנושא התאבדות , ועדת החינוךובמסמך שהוגש ל. מגמה דומה

 בפרט, הומוסקסואלים בקרב התאבדויות של גבוה שיעורדווח על התאבדות בקרב בני נוער 

 עד שניים פי גבוה הומוסקסואלים בקרב ההתאבדות ניסיונות שיעור. צעירים ובוגרים מתבגרים

 .(2007, וורגן)הכללית באוכלוסייה  הניסיונות משיעור שלושה

ההורים התוודות בפני ה .נקודת מפנה בחיי מתבגר הומוסקסואלהיציאה מהארון מהווה      

בפרט אם ההורים בעצמם נכנסים להורים ומסתירים את דבר , עלולה להיות מורכבת יותר

תלמיד היוצא (. 2000, לוז ואבני) אם מחמת בושה או תחושת אשמה, הנטייה המינית של ילדם

ועל הצוות החינוכי לקבל את , קבלהו אהבה, כבוד, הבנה, ראוי להכרה בבית הספרמהארון 

  "חולף שלב"ולא התייחס אל נטייתו ההומוסקסואלית כאל , יציאתו מהארון של התלמיד

(Hall, 2006).  

 הנטיית הוהסתרחוסר נראות : ב"שמהם סובל המתבגר הלהטמוקדי מצוקה ניתן לזהות שישה 

אחרים משמעותיים כי כל ההומואים ההנחה של , שליליתסטיגמה  ",פגומים"תיוגם כ ;המינית

ערכים  תהנובע מהפנמ" עצמי שלילי"פיתוח ו ;היעדר מודלים לחיקוי; והלסביות הם אותו הדבר

 בים מתקשים "כל רקע כל אלה מתבגרים להט(. 2007, שילה) םיהומופוביים או הטרוסקסיטי

 הממוצע פים יותר מחשווהם , קרובה להםלחברה הותחושת השתייכות לפתח דימוי עצמי חיובי 

 (. 2003זמיר ) לסיכונים בריאותיים ונפשיים

 

 בי"סביבת בית הספר עבור המתבגר הלהט 2.3.2

 רימון, ידיד) האישית הזהות שוביג תהליך על גדולה השפעה הספר מבית דמויות עם למפגש     

 משמעותיות ת ולימודיתוחברתי, תוגשירבחוויות מתנסה ית הספר המתבגר בב (.2011, וצימרמן

התעלמות  טבים"אלא שדווקא במרחב זה חווים המתבגרים הלה(. 2011, רימון וצימרמן, ידיד)

על רקע זאת . (Payne & Smith, 2011)ולעיתים קרובות הם מטרה להטרדה השתקה , מהסביבה

על  יםמשפיעוהפחד ותחושת חוסר ההגנה , חבריהם לספסל הלימודיםהם חשים רתיעה תמידית מ

שקיעים מתבגרים אלה מ. בלימודיםהישגיהם העצמי ועל  נםביטחועל , תם הנפשיתבריאו

    (.2007, שילה)נטייתם המינית כלומר בהסתתרות והסתרת , רגיות רבות בהישרדותאנ

ליועצים ולמנהלי בית הספר אין די , למורים. במתבגרים אלונעדרים כלים לתמוך בתי הספר 

סגל  גם לא פעם . ההומופובילוקות לעתים קרובות בגישותיהם ו, מידע בנושא הומוסקסואליות

. בים"ניצב מנגד ואינו עושה דבר לנוכח התעללות פיזית או נפשית בתלמידים הלהטבית הספר 

 ובאופן זה תורם לחיזוק דעות קדומות נגד הומוסקסואלים , הומופוביהמחנך נגד ינו אבית הספר 
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בדימוי העצמי ובביטחון של עלולה לפגוע  מופוביותויי הושבשתיקה לגילהסכמה  (.1994, דמפסי)

  (. 2009, אשר) ב"מתבגר הלהטה

המתבגר ההומוסקסואל מתקשה לקבוע לעצמו זהות חיובית והוא נקלע לבדידות חברתית      

בני (. 2003, זמיר)סביבת בית ספר הומופובית מנציחה שטנה וקנאות  (.2011, רימון וצימרמן, ידיד)

להתייחס למיניותם  תםבים שמחצינים את מיניותם מאתגרים את הסביבה בדריש"להטנוער 

 (.  2014, הדס ובראוך)שלילית יתקלו בתגובות לרוב יו, הנראית

השתלבותם החברתית התקינה של מתבגרים בתהליך משמעותי פקיד הם בעלי תאנשי חינוך 

סייע להם והם שאמורים ל, עם המתבגרים יומי-נמצאים בקשר יוםאנשי החינוך הם ש .בים"להט

ממלאים תפקיד חשוב בהגברת ההשפעות המורים  .(2000, אבני)במישור האישי והחברתי 

 להשתתפות הקשורים שונים נושאים לגבי עמדות בעיצוב וכןהשליליות של גורמי לחץ ובמיתונם 

  (. 2003, זמיר) הספר בית בחיי

 יותר שליליות ולעיתים, שונות אינן ולסביות הומואים כלפי חינוך אנשי של עמדותיהם, כאמור     

 בית צוות של מתאימה ותגובה מספקת בהתייחסות קושי קיים לכן(, שם) הרחב הציבור של מאלו

 הקשורה הטרדה של אחרת צורה וכל ופיסית מילולית אלימות, הומופוביה של לגילויים הספר

 את יותר ומקבלת סובלנית הישראלית החברה כי התחושה למרות וזאת מינית לאוריינטציה

 הדס) ושיוויוני פתוח באופן לנושא להתייחס החינוך משרד של ניסיונו ולמרות, בים"הלהט

   (.2014, ובראוך

המעודדת ערכי , סובלנותשל וירה ויצירת אעל ידי  בי"בית הספר יכול לסייע לנוער הלהט     

מתבגר בתנאים אלה יזכה ה. ביטחון של הפרט בבית הספרתחושת השימת דגש על ו ,כבוד  שוויון

, הדס ובראוך)חושף את דבר נטייתו המינית אינו הוא גם אם , לגיטימציהבתחושת ב "הלהט

כי האווירה ההומופובית בבית ספרם משפיעה לרעה על מדווחים בים "תלמידים להט  .(2014

יכון לפיתוח ומגדילה את הס, ופנמתיוצרת הומופוביה מ, תחושת הקבלה העצמית שלהם

, הומופוביהגילויי לטפל בלא רק שאינם כשירים מורים ה (.2012, עילם-פורר)התנהגויות סיכוניות 

 ,Payne & Smith) בים"כלפי להטבעצמם אחראים לתגובות השליליות לא פעם הם אלא ש

 הספר בבתי וטרנספוביה ביפוביה, הומופוביה, שחוו הטרוסקסיזםים "להט תלמידים (. 2011

כי הם צריכים  הרגישו , בים"בני נוער להטנגד בריונות גילויי שהם הגורמים המרכזיים ל, שלהם

 (.Morillas & Gibbons, 2010) על מנת להגן על עצמם" לעמוד על המשמר"

זירה ללעתים אלה פונים , בים"של מתבגרים להטמצוקות מענה ללא נותן בית הספר מאחר ש     

על פי מחקר (. 2009, מרציאנו)נטייתם המינית שם הם אינם נשפטים על פי , ירטואליתוהו

מפגש מהווה זירת " איגי"אינטרנט שמפעיל ארגון הנוער אתר ה ,של ארגון הנוער הגאה" אקלים"

 חלק לקחו או לוקחים במחקר שהשתתפו הנוער מבני 37% רק. בים"למרבית המתבגרים הלהט

  (. 2012, ושילה לוי-פזמוני)  הארגון בפעילות

 

 

 

 

 מערכת החינוך בישראלוהומוסקסואליות  2.4

 מדיניות משרד החינוך 2.4.1
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תכניות  הברוב  .נושא ההומוסקסואליות במערכת החינוך זוכה להתייחסות מועטה אם בכלל     

של  ובו היה נתון לשיקול דעתעיסוק שה ,לחינוך מיני הייתה ההומוסקסואליות נושא רשות

, נדה ההטרוסקסואלית'האג משקפות את הלימודים בבית הספר תכניות.  (2003, זמיר)המורה 

בבתי ביותר בים מוגבלת "בני נוער להטהתמיכה ב. ומציגות את החלוקה המגדרית המסורתית

  .(Payne & Smith, 2011) נטיות מיניותשיח בנושא שכן אלה נרתעים מ, הספר

 .חריותבאנושא הזהות המינית היה ש, מיני ולחינוך לחיי משפחה קמה היחידה לחינוך 1973-ב

משרדית -ועדה בין. של הנוער בישראל" הידרדרות המוסרית"בבעקבות דיון ציבורי היחידה קמה 

קיום יחסי נוגע לשיקול דעת בבבני הנוער בארץ אינם מצוידים במידע וכי קבעה ו ,שדנה בנושא

יחידה זו  .והמליצה על הקמת היחידה הזו במשרד החינוך זיהתה את הצורך בחינוך מיני ,מין

 .(2011, ידיד וחברים) יעוצי במשרד החינוךיהשירות הפסיכולוגי ה ,י"מוכרת כיום כשפ

שהכילה חומר תיאורטי והצעה ", נטייה חד מינית" הכותרתשפרסם משרד החינוך חוברת  1995-ב

, למחנך ולהורה, למנחה, אמין ועדכני ליועץ מתן מידעהיו  מטרות החוברת .למערכי שיעור בנושא

ברנע ) אנשי חינוך לנושא בקרב מתן כלים חינוכיים לעסוק בנושא עם מתבגרים ופיתוח מודעות

שבאה לעולם , החוברת .התייחס לנושאמשרד החינוך שהייתה הפעם הראשונה  זו (.1995, ולורנץ

עם  (.2003, זמיר)מחנכים ולא לעיונם של תלמידים לם ונועדה ליועצי, חבלי לידה קשיםאחרי 

 הכוח את המקצוע אנשי בידי ומשאיר טיפולי יעד קהל לשמש ממשיכים הומוסקסואלים ,זאת

 (.2002, קאבאלין) במצוקתם להם לעזור כדי

כתכנית מוגדרת  2007-שמ ,המחודשת" כישורי חיים"תכנית במסגרת הכיום חינוך מיני נלמד      

והוא כולל , "לסבית-זהות מינית הומו" וכותרתמצוי פרק ש' לכיתה טחומר המיועד ב. חובה

עמדות הן לבדוק את  מטרות המפגשים, כפי שמצוין בחוברת. זה שלושה מפגשים בנושא

כן ו, נושאבק ידע קודם ובדלמוקדי קושי ולזהות  ,להומוסקסואלים וללסביותנוגע ב םתלמידיה

כלל נחשפים  אינםרבים מהתלמידים ו, החלטת המורהבלימוד הפרק מותנה . עדכניידע להקנות 

 . משמעותיתולא  קצרהאו שחשיפתם אליו , לנושא

שעסק בהווי של נוער  ,"קלפים פתוחים"התנגד שר החינוך לשידור פרק של הסדרה  1997-ב     

געת בחופש הפסילה פובטענה כי  הגישה עתירה נגד פסילת הפרק האגודה לזכויות הפרט. בי"להט

התקבלה פה העתירה . מפלה הומוסקסואלים ולסביות ומשדרת מסר שלילי כלפיהם, הביטוי

ידיד ) בטלוויזיה החינוכית הורה לשר החינוך להסיר את התנגדותו לשידור התכניתץ "בגו, אחד

  .(2011, וחברים

היחידה ו, ינוך המיניבים הפכו לחלק בלתי נפרד מתוכנית הח"תכנים להט 21-מתחילת המאה ה

ן "שונים כמו חוש תייםקהיל םארגוניבשיתוף  ימי עיון ליועצים ולמחנכים תקייממלחינוך מיני 

ם נגישים אינאלא שהם , מבורכיםהם ימי עיון מסוג זה (. שם) וארגון הנוער הגאה( חינוך ושינוי)

 . אינה חובה םהשתתפות בהוה, ל אנשי החינוך בארץלכל

נטייה מינית וזהות מגדרית בארגונים נגד  םאוטיפיסטרהסרת הפועל ל, ן"חושארגון נוסד  2001-ב

במפגשים  .ובעיקר ממשרד החינוך ,הארגון זוכה לשיתוף פעולה מצד משרדי ממשלה. ממסדיים

  (.2010, קופר וקפלן)זדהות עם המספר מרגש המעורר המוצג סיפור אישי ן "של חוש

 בים "לבני נוער וצעירים להטחברתית תמיכה המעניק  ,(הנוער הגאהארגון )איגי הוקם  2002-ב

 (. 2011, לוי ואחרים -פזמוני)
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בהצהרה  יולי תמיר' שרת החינוך פרופיצאה , לקראת היום הבינלאומי נגד הומופוביה, 2006-ב

מערכת החינוך מחויבת לתת מענה וסיוע לאזרחים הצעירים הנתקלים במשבר זהות מכל סוג ש

 (. שם) יתזהותם המינכולל משבר בשל , שהוא

ם ילסבי-תכנים הומולתכנית הלימודים י "הכניס שפ, ובתמיכה מלאה של שרת החינוך ,במקביל

דרכי התערבות אתיים , בית"זהות להטבעל תוקף בדבר רחב ונידע אלה כללו מ. מובהקים

וסיפורי (APA, 2001) למטפלים וליועצים חינוכיים בהמלצת האיגוד האמריקאי לפסיכולוגיה 

ׂ  (. 2010, עמי-בן)פר בישראל חיים של מורים הומואים ומורות לסביות בבתי ס של ספטמבר ב

. תנועות נוער אחרותזה של את מעמד ארגון הנוער הגאה לשרת החינוך השנה השוותה  אותה

המחויבות לצורך  שהכיר בפעילות בארגון, על ידי שר החינוך גדעון סער 2010-מהלך הושלם בה

רשויות  34-קבוצת ב 55כיום פועלות , ארגוןהלית "לדברי מנכ. (2011, ידיד וחברים) האישית

 3,000-ולמעלה מ, בני נוער לוקחים חלק בפעילות הפרונטלית של הארגון 2,000מעל , מקומיות

 .לוקחים חלק בפעילות האינטרנטית של הארגון

נטייה עוסקות בהכניות לימוד משרד החינוך תוסיף ה 2009באוגוסט " בר נוער"ב אז הרצחמ     

איגי , שתף פעולה עם ארגוני הקהילהמ כן הואו, השתלמויות ותכניות ליועצות בנושא, מינית

 .העוסקים בנושאתכנים העלה , ן"בשיתוף חוש ,י"ר שפכמו כן את(. 2012, פזמוני ושילה)ן "וחוש

למנהלי בתי ספר לציין את היום הבינלאומי נגד קורא ה ל"פורסם לראשונה חוזר מנכ 2011-ב

תיקון בחוק זכויות התלמיד כמו כן . (2011, ידיד ואחרים) הומופוביה בפעילות חינוכית מתאימה

 . אסר על אפליה מטעמים של נטייה מינית או זהות מינית( 2014ד "התשע 4' תיקון מס)

למען ת המחייב את בתי הספר לפעול ל בנושא נטייה מיני"לא יצא חוזר מנכעד כה , עם זאת

בתי הספר בארץ . ספרי-והנכחת הנושא במרחב הבית בים"רווחתם הנפשית של תלמידים להט

, מורים רבים מתנגדים לעיסוק בנושאים אלוו, תכניות לימוד או העשרה בנושא זהנעדרים לרוב 

הרב , החינוך לשעבר שר, יתרה מכך. תפיסות הומופוביות בקרב תלמידיםבכך תורמים לחיזוק ו

חינוך השר גם . מיניים הם לא משפחה-דכשהצהיר שזוגות חהתבטא באופן הומופובי , שי פירון

, בית"מפלגת הבית היהודי השמיעו לא פעם מסרים נגד הקהילה הלהטנפתלי בנט וחבריו בהנוכחי 

 . במיוחד במסע הבחירות האחרון

 

 במערכת החינוך  םבי"מצבם של בני נוער להט 2.4.2

תקופת הלימודים בחטיבת הביניים והתיכון היא התקופה הקשה ביותר עבור בני נוער      

האלימות ההטרוסקסיטית בבתי הספר מתבטאת באווירה לא (. 2000, אבני)הומואים ולסביות 

 (.  2012, עילם-פורר) סקסואליםכהומומזוהים התלמידים מיטבית כללית ובהתעללות ב

 בו השתתפוש ,NSCS (The National Society of Collegiate Scholars) אקלים לאומי שלסקר 

מציג תמונה מדאיגה אשר למצבם של בני ( 2007)תלמידים מחטיבות הביניים והתיכונים  6,209 

מהתלמידים ציינו כי אינם מרגישים בטוחים  60.8% .הברית בארצותבתי הספר בים ב"נוער להט

 ויותר משליש ציינו כי אינם מרגישים בטוחים בבית הספר בגלל ,בבית הספר בגלל נטייתם המינית

 הטרדות על דיווחו בים"הלהט מהתלמידים 86.2%. םמגדרשאינה הולמת את  התנהגות

 בשנה פיזית שהותקפו דיווחו 22.1%-ו, על הטרדות פיזיות מהם דיווחו 44.1% ,מילוליות

מהתלמידים דיווחו  90%. מגדרםשאינה הולמת את  נטייתם המינית או התנהגות בגלל האחרונה

מהסטודנטים שמעו הערות הומופוביות  73.6%-ו, יםשליליבהקשרים " הומו"כי שמעו את המילה 

ו או הותקפו לא בים שהוטרד"סטודנטים להט 60.8%, נוסףנתון מדאיג  לפי. אחרות בבית הספר
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כשליש מהם טענו כי הצוות נמנע . עשה משהו בענייןידיווחו על האירוע כי לא האמינו שי

  .(O'Connell, Atlas, Saunder &Philbrick, 2010)בקורבן התקיפה  יכהתמאו מ ותמהתערב

 כדי  בית הספר ב תופס את"נוער להטבו שהאופן לבדיקת  סקר לראשונה בישראלנערך  2004-ב

. (2005, לוי ואחרים-פזמוני) "אקלים חינוכי מיטבי"אם בתי הספר בישראל מתאפיינים ב לבחון

משרד כיצד השפיע שיתוף הפעולה שנרקם בינתיים בין נערך סקר נוסף שביקש לבדוק  2008-ב

 תספרי-ביתאווירה על  וצביעהשני הסקרים  (.2008, לוי-ופזמונישילה ) ב"הלהט ארגונילהחינוך 

חזרו ובחנו שוב את השינויים  2012-ב. בים"באלימות מילולית ופיזית כלפי תלמידים להט הרווי

מחציתם ש, 12-18 ימשיבים בגיל 372הסקר כלל (. 2012, לוי ושילה-פזמוני)באקלים הבית ספרי 

 נאמר בתדירות גבוהה או גבוהה מאוד" הומו"ציינו כי הביטוי  84%-כ. ב"י-'לומדים בכיתות י

בהקשר  נאמר בתדירות גבוהה או גבוהה מאוד" לסבית"ציינו כי הביטוי  20%. בהקשר שלילי

ציינו כי הם שומעים בתדירות גבוהה הערות כלפי בנים שאינם מתנהגים בצורה  55%-כ. שלילי

-נתון זהה לסקר מ)על ידי מורים נאמרות מהמשיבים ציינו כי הערות הומופוביות  23%. "גברית"

מחזיקים בעמדות כלפי הומואים ולסבית הדומות לאלו  טוען כי אנשי חינוך( 2003)מיר ז(. 2008

שהן  אף, מהמשיבים ציינו כי מורים אינם מגיבים להערות הומופוביות 47%. של כלל החברה

חשים חוסר ביטחון בבית הספר הם ציינו כי  26%. 55%עמד הנתון על  2008-ב. נאמרות בסביבתם

, חוו הטרדה מילולית על רקע נטייתם המינית 52% .2008-ב 36%לעומת  ,נטייתם המינית בגלל

לעומת  ,ואחד מכל עשרה חווה תקיפה פיזית, אחד מכל ארבעה הוטרד מינית בגלל נטייתו המינית

 . 2008-חמישה במכל אחד 

כן ו, השווים להםתמיכה מהמבוגרים ומקבוצת קבל שבני נוער יפתחו זהות חיובית עליהם לכדי 

נוח  יםמרגיש 13%רק מהסקר עלה ש. (Hansen, 2007) חיבור לקהילה בה יחוו תחושת קבלה

 7%-ו, 2004-ב 5%לעומת ה ימדובר בעלי. לשוחח עם מורים על נושאים הקשורים בנטייה מינית

נושאים מרגישים נוח לשוחח עם יועצים ופסיכולוגים על  18%. ךאחוז נמוזה עדיין אך  ,2008-ב

 . הקשורים בנטייה מינית

מחשש לתגובה תקיפות בים אינם מדווחים למורים או לצוות בית הספר על "בני נוער להט     

 האשמת  –ות ולחלופין תערבה אי, הקישתשמשמעה  (,(Morillas & Gibbons, 2010הומופובית 

אנשי חינוך . (Morillas & Gibbons, 2010   ,Greytak, Kosciw & Boesen, 2012)הקורבן 

תשומת לב ב בטענה שהתנהגותו מושכת "עשויים להטיל את האחריות לתקיפה על התלמיד הלהט

לפנות למורים במקרים שהם תלמידים מכאן חששם של . (Payne & Smith, 2011) יתלשלי

 .(O'Connell, Atlas, Saunder &Philbrick, 2010) סובלים מאלימות מצד חבריהם לכיתה

חשופים יותר ככל שהם מתחזקים לזהותם בנוגע בים "השליליים של בני הנוער הלהט הרגשות

בין הטרדות מילוליות ופיזיות ם מתאם קיי. הערות הומופוביות מצדםלאדישות של מורים או ל

 .(Hansen, 2007)מוך נבין ממוצע ציונים וותקיפות פיזיות 

-Benארי )-בן .ההומוסקסואליות אינו רחבהמחקר בארץ בנוגע לתפיסותיהם של מורים את      

ari, 2001)  בדקה את עמדותיהם של אנשי סגל אקדמי כלפי הומוסקסואליות בחמש

בקרב י במחקרה נמצא כ. פסיכולוגיה וחינוך, עבודה סוציאליתחוגים של אוניברסיטאות בארץ ב

אנשי סגל מאשר בקרב  אנשי הסגל של בתי הספר לחינוך הייתה מידה רבה יותר של הומופוביה

 . האחרים
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מורים מבתי  118השתתפו ו, להומוסקסואליותבנוגע עמדות המורים לבדיקת נערך מחקר  2003-ב

עמדות שליליות הם בעלי מהמורים  20%נמצא כי . הספר התיכוניים וחטיבות הביניים בישראל

 (. 2003, זמיר)הומוסקסואליות בנוגע ל

. בים"ית בית הספר לתלמידים להטיחינוכי תומך יכול לשפר את חווכי צוות מצאו  יםמחקר     

תוצאות אקדמיות על וגבוהה יותר דיווחו על רווחה נפשית תלמידים שקיבלו תמיכה מתאימה 

ירידה במקרי ההטרדה דווח על  בריונותמו כן בבתי ספר שפעלו ביעילות נגד אירועי כ. משופרות

 ,Greytak) מבית הספר ב"נמוך יותר של נוער להט היעדרות על שיעורדם כמו כן דווח . והתקיפה

Kosciw & Boesen, 2012.) 

לשלבם כגון נטייה מינית ו שה להתמודד עם נושאים טעוניםבישראל מתקמערכת החינוך      

כי העידו  בים"מורים המאמינים בכוחם לשנות את היחס ללהט(. 2003, זמיר)בתוכנית הלימוד 

 .  (Payne & Smith, 2011) תכנית הלימודביים ב"חוששים לשלב תכנים להטרבים מעמיתיהם 

 עלמות מנושאים הקשורים בהעדפה מינית ובהומוסקסואליות מתמורים וגננות  להכשרתתכניות 

התעלמות זו  .כל תלמידיהם הטרוסקסואליםמניחים שמורים ויועצים חינוכיים ו ,(2009, אשר)

קבל יהם למקשה עלו, בים"נגד מתבגרים להט אפליהבים היא בגדר "מצורכיהם של בני נוער להט

חשוב לזכור כי אחד התפקידים המרכזיים (. 2000, אבני)נזקקים לה  הםעזרה שהתמיכה ואת ה

מבחינת השיח הציבורי הן , נראיםלבים והפיכתם "של הצוות החינוכי הוא הנכחתם של להט

הדס ) בים"להטבוחרים להיות מזוהים כה של התלמידיםמבחינת הנראות הן ספרי ו-והבית

לספק מידע  ,דעות קדומותמגר תפקידה של מערכת החינוך הוא ל, יתרה מכך(. 2014, ובראוך

 (. 2000, אבני) עדכני ולחנך לחשיבה רציונלית והומנית

ולא ב "גילויי הצקה נגד נוער להטמעידים על עצמם כי לא יגיבו להסטודנטים להוראה כבר      

במקביל . ות מצד חבריו לכיתההצקיתלונן באוזניהם על בי "הטבמקרה שתלמיד ליעשו דבר 

דאגה וכבוד בין , אכפתיות, ביטחוןעודד תחושת רוצים לטוענים אותם פרחי הוראה שהם היו 

למורים עמדות חיוביות יותר כלפי תלמידים במחקרים נמצא כי  .(Hall, 2006)  התלמידים

 .  (Payne & Smith, 2011) נטייה מינית נושאבבים לאחר השתלמויות "להט

שדרכו , בי"נרטיב של התלמיד הלהטלחשוף אותם לאחת הדרכים לשינוי עמדות המורים היא      

 . (Hall, 2006) מתמודדהוא עמה הסבוכה שהמציאות את להבין יתאפשר להם 

אינן שונות מאלו של הציבור הרחב סקסואליות עמדותיהם של אנשי החינוך כלפי הומומאחר ש

 שהם מחזיקים דעות הקדומותבו םיההומופובי יהםרגשותבלהכיר ראשית עליהם , (2003, זמיר)

, בים"החשיבות נושאים להטמלמדים כבר מהי למורים בהכשרה  (.Hall, 2006 ; 2000, אבני)

תכניות  .(Morillas & Gibbons, 2010)דרך לכלול אותם בתכנית הלימודים את ה ומראים

חווים כישלונות בים ה"להתמקד ביצירת הזדמנויות לתלמידים להטיש למורים בתוך בתי הספר 

  (.Payne & Smith, 2011) חברתיים ולימודיים

כבר שולטים במינוחים הנכונים, הם  םבי"להט יםמורים שהשתתפו בתכניות הכשרה בנושא     

 מוריםעמיתיהם ה עםתלמידים ועם התקשורת מקיימים , בים"אמפתיה לתלמידים להט  בעלי 

בים "בפעילות ליצירת בתי ספר בטוחים יותר לתלמידים להט משתתפיםו, בים"להטבנושאים 

(Greytak, Kosciw & Boesen, 2012). 
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להצלחת תכנית למורים בבית  עקרונות כמהציגו ה (Payne & Smith, 2011)פיין וסמית      

, כדי שיהיו ספרהבבית מי שמקיים את התכנית עליו להיות בעל ידע וניסיון בעבודה (  1) :הספר

 , כךהשתתפות בתוכנית היא חובה( 2) ;בית הספרבסדר היום של התכנית הטמיע את למסוגלים 

להיות התכנית על ( 3) הנלמדים בה;נושאים ליחשפו השתתף בה יגם מורים שאינם מעוניינים לש

התכנית צריכה ( 4) ;בולומדת בים ש"הלהטבהתאם לצרכיו ולאוכלוסיית לכל בית ספר מותאמת 

 .  מורים לתרגם את הלמידה למעשהעל ה( 5) ;החינוכידגיש את הממד מחקרים ולהגובה בלהיות מ

 

 תכניות ייחודיות בארץ ובעולם 2.4.3

Project 10      משנות  לס'בלוס אנגמונהגת היא תכנית לימודים רשמית בארצות הברית ה

שיעור הלהט"בים באוכלוסייה, את מציין בשם התכנית  10המספר . השמונים של המאה הקודמת

בבית ספרה נער הומו מוצהר סבל שיוזמה של מורה לסבית היא פרי תכנית זו . 10%-המוערך ב

דרך מפגשים עם תלמידים הומואים ולסביות היא . חבריו ללימודיםמהשפלה ואלימות מצד 

-העולם החווייתי בבית הספר, וגיבשה תכנית חינוכית למניעת אלימות נגד נוער הומולמדה על 

בני נוער האלימות כלפי היקף הקטין את והצליחה ל ציבורית התכנית זכתה להכרהלסבי. 

 (. 2007, שילה)לס 'בלוס אנג להט"בים 

 : קדה בארבעה תחומים עיקרייםהתמ התוכנית

 .לסבים-למצוקות ולצרכים של בני נוער הומוגע ולמורים בנו סדנאות ליועצים: חינוך .1

חווים שהם קשיים יידונו ה , שבהלסבים-לתלמידים הומות תמיכה קבוציצירת : תמיכה .2

 . בבית הספר

 .לתלמידים ולאנשי הסגלם והנגשתם לסבי-הומו יםבנושאעדכון ספרים וחוברות : מידע .3

יחס שוויוני על על סובלנות ובוסס י המספר-פיתוח קוד התנהגות בית: ביטחון ואתיקה .4

 .  לסבים-לתלמידים הומו

שנה האחרונות קמו בבתי העשרים ב Gay-Straight Alliance) : ( סטרייטית-הברית ההומו     

קבוצות אלה  .) Gay-Straight Alliance  (GSA יסודיים בארצות הברית קבוצות בשם -הספר העל

 קדם לסבים וסטרייטים המעוניינים ל-תלמידים הומו, וחברים בהן שעות הלימודים יאחרפועלות 

התלמידים  דרך מסגרת זו(. שם)תופעת ההומופוביה את למגר ו הסובלנות בבית הספרערך את 

המשתתפים באותן  .שייכותהתחושת ומעמיקים את חבריהם לכיתה תמיכת הלהט"בים זוכים ב

, תהדקוההקשרים עם בני גילם ועם מבוגרים , פרוקבוצות אף העידו כי הישגיהם הלימודיים השת

 .(Hansen, 2007)נטייתם המינית היקף ההטרדות ירד, והם חשו שלמים יותר עם 

שיתוף בתי בביוזמת ארגון הנוער הגאה ובארץ פועלת ה ל"ז כץע"ש ניר תכנית : תכנית ניר     

מטרתה לעודד שיח של ו, GSA מבוססת על מודל  ,פועלת כיום בעשרה בתי ספרש ,התכנית. ספר

פיתוח ל, קבלת השונהליצירת אקלים חינוכי מיטבי להיא פועלת . שוויון וסובלנות בבתי, קבלה

תרבותית -הטרוגנית ורב, ברה דמוקרטיתחהכשרת ול תיתילמידה חווייצירת ל, ערוצי תקשורת

ה השתתפו בתכנית כעשרה בתי "בשנת הלימודים התשע. הפועלת למימוש זכויות כל השותפים בה

 חוסר רצון בשל בין השאר , קחו חלק בתכניתילא קל למצוא בתי ספר שי, לדברי רכז התכנית. ספר

 . להתמודד עם תכנים אלו

  



15 
 

 ב"לעבודה עם נוער להטחינוכית תכנית הכשרה . 3

כדי , בים"להטתפגיש אנשי חינוך עם עולמם הייחודי של בני נוער  זו המוצעת בעבודהתכנית ה     

 .  לתלמידים להט"בים ספרי מיטיב-אקלים בית ליצורלתת להם את הכלים 

חרדי , דתי. בתי ספר מהמגזר המיועדת לבתי הספר התיכוניים במגזר היהודי ממלכתיהתכנית 

 . לא יאפשרו את כניסתה של תכנית זו וערבי

 

 מטרות התכנית 3.1

  העל-מטרת

 .יב"עבור נוער להטספרי מיטבי -אקלים ביתיצירת 

 

  מטרות אופרטיביות

  .לכידות בין המשתתפים והמשתתפותו יצירת אינטימיות -

 .חוויות אישיותהצגת יצירת אמון בין המשתתפים לצורך דיאלוג ו -

 .תהליך גיבוש הזהות המיניתחשיפה ל -

 .חברתיותההפסיכולוגיות ו יוהשפעותלתהליך היציאה מהארון והתוודעות ל -

 .בבתי הספר בישראל יםב"בני  נוער להט מצבם שלחשיפה ל -

 .םהבים והורי"לסיפורים אישיים של להטחשיפה  -

 ".הומופוביה מופנמת"ו" הומופוביה"המושגים כרת ה -

 . בפתרונןבדילמות חינוכיות ודיון  -

 . בים בבית הספר"תכנים להטשילוב  -

 

 ואופן העברתם היקף המפגשים 3.2

מומלץ להתחיל את . חודשיים-במפגשים דוותתבצע , התכנית תפעל במהלך שנת לימודים     

יש וראה כנית מועברת לסטודנטים להקרה שהתבמ .התהליך לפני פתיחת שנת הלימודים

עות ש 22ך הכול ס, כל אחדמפגשים בני שעה וחצי  11בן  מסטריאליילהעבירה כקורס ס

איש חה התכנית יהיה מנ .יושבים במעגלבה שבכיתה  התכנית תועבר בבית הספר. סימסטריאליות

 . ספרית-המערכת הבית המכיר את חינוך 

 

 נושאי המפגשים 3.3

 יצירת קבוצה .1

 גיל ההתבגרות .2

 ב"ו של המתבגר הלהטיומקומו בחי" הסוד" .3

 התפיסה המודרנית לגיבוש הזהות המינית .4

 גיבוש הזהות המיניתהפסיכולוגי והחברתי בתהליך  מדהמ .5

 מודל קאס לגיבוש זהות המינית .6

  בים בישראל"ספרי עבור בני נוער להט-הבית האקלים .7
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 ה"ותהל ן"חושאישי:  סיפור .8

 הומופוביה והומופוביה מופנמת .9

 דילמות חינוכיות .10

 מה אפשר לעשות אחרת :מכאן והלאה .11

 

 הערכת התכנית ותוצאות אפשריות 3.4

 :הערכת התוכנית תתבצע בשני מישורים

תוך כדי העברת התכנית , התכנית ניתן להעביר שאלון עמדות לפני העברת: שאלון עמדות .1

 . שנה מיום סיום התכניתבתום להעביר שאלון למשתתפי התכנית אפשרי גם . ובסיומה

, היחס לבני נוער להט"בים יש לבחון מה המצב בבית הספר בנושא: השינוי בבית הספר .2

האם בנוסף לשינוי עמדות נמצא גם שינוי אופרטיבי והמשתתף היה פרואקטיבי או 

ות להעביר שאלון עמדות לפני העברת רישנה אפש. ראקטיבי בנושא זה בבית הספר

 חל לבדוק אם בנוסף לשינוי עמדות  הכמו כן מומלץ שנה אחרי. תוך כדי ואחריה, התכנית

 .בי או ראקטיבייוהמשתתף היה פרואקט ,גם שינוי אופרטיבי

 

  :תוצאות אפשריות לתהליך

 .המשתתפים יבקשו להמשיך בתהליך .1

 .המשתתפים יבינו את חשיבות העלאת הנושא מול תלמידים בבית הספר .2

 . בניית תכנית ובהעברתה לבני נוערהשתתף בהמשתתפים ירצו ל .3

 . עבורםדמות משמעותית יהוו ולמצוקות של בני נוער להט"בים, מענה יתנו המשתתפים י .4

 
 פירוט המפגשים 3.5

 בניית קבוצה ובירור עמדות :  1מפגש מספר 

  רציונל המפגש

העבודה המשותפת מאפשרת הסתכלות פנימה עמוקה . לתהליך הקבוצתי כוח השפעה על הפרט

 פשוטים לא מקומותתהליך זה יפגיש את הפרט עם . הקשבה נעשית עבודהכדי גם תוך . יותר

 תהליךיצר אקלים המאפשר ילכדי  המפגש הראשון יוקדש לבניית הקבוצה .עולמו ובתפיסת בחייו

 .שיאפשר לפרט לחוש בטוח בקבוצה אישי

  מטרות המפגש

 .לכידות בקרב המשתתפים והמשתתפות בהכשרהו יצירת אינטימיות -

יצירת בסיס לעבודה משותפת אינטימית המבוססת על אמון בין המשתתפים  -

 . והמשתתפות

 . יצירת מרחב בו  המשתתפים יוכלו להביע את עצמם ללא חשש -

בקרב המשתתפים  האישיתתוך העלאת המודעות לתחושות  נושאלהיחשפות ראשונית  -

 .וקבלת השונותוהמשתתפות 

 . קבוצה: מושגים מרכזיים למפגש
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 :ביבליוגרפיה למפגש

Yalom, I.D. and Leszez, M.(2005) " The Theory and Practice of Group Psychotherapy", 

New York: Basic Books  

 :מהלך המפגש

מסוג )המנחה יפזר על הרצפה קלפים טיפוליים : דרך קלפים או תמונותבקבוצה  :היכרות .1

דרכן יציג שויבקש מכל משתתף לבחור תמונה אחת או יותר , או תמונות שונות( מרלין

 .בסבב שלהם הבחירה את ישתפו , הםבחרו תמונותילאחר שהמשתתפים . את עצמו

אפשר למשתתפים להוסיף וי, המנחה יציג כללים לשיח בקבוצה: כללים לשיח בקבוצה .2

 .דיסקרטיותו קבלת דעות האחר, הקשבה, שיח מקבל :לדוגמה. כללים החשובים להם

בחלק זה של המפגש נברר את עמדות המשתתפים : נוח לי או לא נוח לי - תרגיל עמדות .3

לא "או " נוח לי"יאמרו ו במעגל והמשתתפים ישב. להומוסקסואלים דרך היגדיםבנוגע 

יהווה מנחה התרגיל זה ב. היגדכל ל עייערך דיון  ענוילאחר שכולם . היגדעל כל " נוח לי

 . שונותהלדעות  דוגמה לאי שיפוטיות בנוגע

 

 : היגדים לדוגמה

 .עוברים לגור לידי שכנים הומואים -

 .הזמינו אותי לחתונה של לסביות -

 .הבן שלי הזמין את חבר מבית הספר שיצא מהארון לישון אצלו -

 .עובר מתחת לחלון ביתימצעד הגאווה  -

 .שלידגל גאווה תלוי במרפסת השכנים  -

 .זיהיזיה על הומואים ולסביות בזמן שכל משפחתי צופה בטלווימשודרת כתבה בטלוו -

 .לדבר על הנושא בכיתה -

 

 :סיכום התרגיל והתייחסות לנקודות הבאות

 ?מה הפתיע אותי לשמוע -

 ?מה היה לי קשה לשמוע -

 ?י נוח או לא נוחהאם הפתעתי את עצמי כשענית -

 ?האם הייתי כן לאורך כל התרגיל -

 ?האם יש שאלה שהייתי מעדיף שלא תישאל -

 ?האם הייתי רוצה להוסיף שאלה -

 

המנחה יבקש מהמשתתפים לשתף מתי בפעם  ?מתי בפעם הראשונה -מנהרת הזמן .4

מה הייתה החוויה הרגשית ? ממי שמעו את המושג? ב"הראשונה שמעו את המושג להט

 ? ב"האם הכירו באופן אישי להט? יהאם המידע שקיבלו היה עובדת? שחוו אז
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את ההיגד  לבחורהמנחה יפזר על הרצפה היגדים ויבקש מכל משתתף : בירור עמדות .5

 מדוע בחרוספר עליהם ל יםיבחרו את ההיגדהמשתתפים לאחר ש. מתחברהוא אליו ש

 .כפי שבחרו

 : היגדים לדוגמה

 .משפחה נורמלית היא אבא ואמא

 .אבל למה להיות מוקצנים ,אין לי בעיה עם הומואים

 .אבל לא פגשתי מישהו כזה בחיי ,איםואני יודע שיש הומ

 .נטייה מינית ניתנת לשינוי

 .הפתיחות של החברה גורמת לאנשים להיות הומואים

 .אבל בשביל מה מצעד הגאווה ,אין לי בעיה עם הומואים 

  סיכום מפגש .6

 .  הפעילותהעלתה בהם  ותומחשב ותרגשחשוף אילו המנחה יבקש מהמשתתפים ל -

והיא לייצר תו הסופית מסע משותף שמטרבמילים שמדובר ביציאה להמנחה יסכם  -

 .בעלי נטייה מינית שונה םסביבה בטוחה יותר עבור תלמידי

 

 הסוד שלי: 2' מפגש מס

  רציונל המפגש

דרך החוויה האישית יוכלו . בחייוש ותהסודיעמוד על משמעות במפגש זה כל אחד מהמשתתפים 

 .הלהט"ב חייו של המתבגרהבין את משמעות הסוד בהמשתתפים ל

  מטרות המפגש

 .לכידות בקרב המשתתפים והמשתתפות בהכשרהו יצירת אינטימיות -

יצירת בסיס לעבודה משותפת אינטימית המבוססת על אמון בין המשתתפים  -

 . והמשתתפות

 . תתפות יוכלו להביע את עצמם ללא חששיצירת מרחב בו המשתתפים והמש -

 .העלאת המודעות לקושי בשמירת סוד -

 .ארון, סוד: מושגים מרכזיים למפגש

  ביבליוגרפיה למפגש

 .190-208' עמ, הוצאת שופרא לספרות יפה, יש לי משהו לספר לך, אמא(.  2000, )ואבני ש., ד, לוז

 מהלך המפגש

יש להנחות את . חייובכל משתתף יתבקש לחשוב על סוד אישי : זה הסוד שלי .1

כל . בלבד לא סיפרו לאף אחד או שסיפרו לבודדיםשאותו המשתתפים לחשוב על סוד 

לומר כבר יש להפחית חרדות ו. למעטפההסוד על פתק ויכניס אותו משתתף יכתוב את 

 . סוד שכתבואחרים בלא יצטרכו לשתף  הם התחלה כיב

 שאלות לדיון

 ?למה דווקא לו? מי זה היה ? האם סיפרתי למישהו את הסוד -

 ?כיצד? האם שמירת הסוד משפיעה על חייכם? איך אתם חיים עם הסוד -

 ?לשמור את הסוד כדימה דרוש ממני  -
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 ?מחיר אישי? משפחה? אולי חברים? האם הפסדתי משהו בחיים בעקבות שמירת הסוד -

 ?החשש? האם הבושה? מהן הסיבות לאי שיתוף סוד -

המנחה יסכם את המפגש וישאל את המשתתפים על החוויה האישית : סיכום המפגש .2

חוויית הסוד בחייהם של בני ובין ית המשתתפים יחווקשר בין המנחה י. שלהם מהפעילות

 .ב"נוער להט

 

 גיבוש הזהות המינית: 3' מפגש מס

 רציונל המפגש

בנוגע  עדכניו מידע מדויקאותם לחשוב לחשוף , עוברים המשתתפיםשתהליך האישי לבד המ

  לגיבוש זהות מינית.

 מטרת המפגש

 .לגיבוש הזהות המיניתבנוגע המשתתפים יכירו את התפיסה המודרנית  -

זהות , מין ביולוגי, נדר'טרנסג, סקסואל-בי, לסבית, הומוסקסואל : מושגים מרכזיים למפגש

 .התנהגות מינית, זהות מינית, התנהגות מגדרית, מגדרית

 ביבליוגרפיה למפגש

ביסקסואלים , לסביות, בני נוער וצעירים הומואים. החיים בוורוד(. 2007, )ג, שילה

 .11-14' עמ, הוצאת רסלינג. נדרים'וטרנסג

 

  מהלך המפגש

חמשת ציון ו לגיבוש הזהות המיניתבנוגע הצגת התפיסה המודרנית : תוכן תיאורטי .1

הנטייה , ההתנהגות המגדרית, המגדריתהזהות , הזהות הביולוגית: שלההממדים 

במפגש עם חשיבות הגישה המודרנית המנחה ידגיש את . המינית וההתנהגות המינית

אינה מעידה על   לכאורה התנהגות נשיתש משלגישה זו מדגישה ל. ילדים ובני נוער

 . וההפך, הומוסקסואלית בקרב נערים

נדר 'טרנסג, לסבית, הומוסקסואל, דרמג, מין, סטראוטיפ, תיוג: המנחה יתייחס למונחים

ניתן להקרין קטע וידאו , נדר'הטרנסגכדי להקל את ההבנה של חוויית . סקסואל-ובי

בתאריך  2ששודרה בחדשות ערוץ  כתבה על מייקל אלרויה כמו, המתאר חוויה זו

30.5.15.  

אם יש  ,שמשהו במפגאצלם המנחה ישאל את המשתתפים אם התחדש  :סיכום מפגש .2

 ,לאחר המפגשאצלם אילו מחשבות ורגשות עולים  ,מדוע קשה ,לקבל הםמשהו שקשה ל

 . רוצים לשאולם שאלות שהואם יש 

 

 היציאה מהארון: 4מפגש מספר 

 רציונל

 ידי ועלהנושא  לימודעל ידי העלאת המודעות תיעשה . המודעות לתופעת היציאה מהארוןהעלאת 

 .בים"יה ללהטתאמפשתעורר  חוויה אישיתבחינה של 

 

 

http://www.mako.co.il/news-channel2/Weekend-Newscast-q2_2015/Article-f0f3adf93f5ad41004.htm
http://www.mako.co.il/news-channel2/Weekend-Newscast-q2_2015/Article-f0f3adf93f5ad41004.htm
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  מטרות המפגש

 .ב"בחייו של מתבגר להט" ארון"המשתתפים יכירו את המושג  -

נוער המשתתפים יכירו את תהליך גיבוש הנטייה המינית והיציאה מהארון של בני  -

 .בים"להט

בתהליך היציאה  כרוכיםה יםוהפסיכולוגי יםהחברתימדים המשתתפים יכירו את המ -

 . מהארון

 .ציאה מהארוןיית יהמשתתפים יתנסו בסימולצ -

  קאסמודל , יציאה מהארון: מושגים מרכזיים למפגש

 ביבליוגרפיה למפגש

ביסקסואלים , לסביות, הומואיםבני נוער וצעירים . החיים בוורוד(. 2007, )ג, שילה :בתוך .1

 .27-36' עמ, הוצאת רסלינג. נדרים'וטרנסג

אבני דרך בהתפתחות זהות של (. 2011,)ע, וקצף ,.ש, הרץ,. א, סלייטר,. א, עייק,. ג, שילה .2

 .ן"ארגון חוש, ח מחקר"דו. סקסואלים בישראל-הומואים ובי, לסביות

ארגון ", לסביים-מתבגרים הומו צרכיחברתיים וסיפוק -היבטים פסיכו(. "2004, )קמה ע .3

 .הנוער הגאה

 

 מהלך המפגש

המנחה ישאל את המשתתפים את השאלות : תרגיל פתיחה - לו הייתי יוצא מהארון .1

 :הבאות

שזו תהיה  ךהאם ברור ל? אם היית יוצא מהארון למי היית מספר ומה היית אומר -

 ?הדמות

 ?מדוע? למי היית חושש לספר, אם היית צריך לצאת מהארון -

 .הרחבה הבמשמעות יציאה מהארוןהסיכום תרגיל הפתיחה והצגת 

שיחת יציאה מהארון בין כדי להמחיז המנחה יבקש מתנדבים : סימולצית יציאה מהארון .2

יקבל  את תפקיד היוצא מהארוןימלא המשתתף ש. ה לבין חבר בצוות בית הספר/נער

היה בתפקיד המשתתף השני י. שאותה הוא אמור לגלם רקע על הדמותשתציג ה יכרטיסי

 . עצמוהוא 

 דיון לאחר הסימולציה

? האם אתה חושב שנתת מענה לנער? מה הרגשת במהלך השיחה: שאלות לאיש הצוות -

 ?מה היית משנה? האם היה תוכן שהיה לך קשה לשמוע

האם קיבלת ? מה היה קשה? מה היה קל? איך הרגשת בשיחה": יוצא מהארון"שאלות ל -

 ?ךמענה לצרכים של

הם יש לאפשר לצופים לשקף להם מה , םדבראמרו את לאחר שהמשתתפים בסימולציה  -

 .מהצדראו 
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 סיכום הסימולציה

אינם מרגישים בנוח לפנות הלהט"בים רוב בני הנוער  ,על פי מחקר ארגון הנוער הגאה -

. ניתן לפנות אלינו בנושאשחשוב להעביר להם מסר . היציאה מהארוןלאנשי חינוך בנושא 

חשוב לשאול . יהתאמפללתשובות אלא להקשבה ובהכרח מצפה שפונה אלינו אינו  תלמיד

קבל אישור הוא רק מבקש ללעתים . מבקש מאתנוהוא את התלמיד שאלות ולהבין מה 

יש עם מי "קו הטלפון על ניתן לספר לתלמיד על ארגון הנוער הגאה ו. "בסדר"הוא ש

 הפועל מטעם "האגודה". "לדבר

היא נקודת שיא בתהליך גיבוש הזהות  המנחה יסביר כי היציאה מהארון: תאורטיחלק  .3

 . יםופסיכולוגי יםברתיח מלווה בקשייםה, המינית

 :החלק התיאורטי במפגש זה יתמקד בשלושה נושאים מרכזיים

, שלב הבלבול בזהות: לגיבוש הנטייה המינית המורכב משישה שלבים מודל קאס   .א

שלב הגאווה , שלב קבלת הזהות, הסובלנות בזהותשלב , שלב השוואת הזהויות

 . בזהות ושלב הסינתזה

ן התבקשו הנבדקים לציין אם "במחקר אבני דרך של חוש: ממצאי מחקר אבני דרך .ב

 :אלו הממצאים. ואם כן באיזה גיל, ותהתנסו באבני הדרך הבא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תחושת : לסבית-זהות הומוגיבוש תהליך  שלפסיכולוגיות החברתיות והשלכות הה .ג

חרדה מפני אנשי , התרחקות, הכחשה,  בדידות כחוויה קיומית, תחושת שונות, בושה

בעיות , בעיות פסיכולוגיות, להזדהותמודל ר בוחסמ, פגיעות, תחושת אובדן, מקצוע

 .םבלימודיהידרדרות , בעיות משפחתיות, שימוש בחומרים ממכרים, חברתיות

 

 בבתי הספר בישראל יםב"מצבם של בני נוער להט: 5מפגש מספר 

 מטרות המפגש

 .בבתי הספר בישראל יםב"למצבם של בני נוער להטחשיפה  -

 .ב"של בית הספר להתפתחותו הבריאה של מתבגר להטתרומתו בכרה ה -

 רציונל המפגש

ועדכני בנוגע להומוסקסואליות, כדי שבבוא העת הם יוכלו מידע נכון חשוף את המשתתפים לל

 .לשרש תפיסות שגויות הרווחות בקרב תלמידי בית הספר

 גיל לסביות גיל הומואים  אבן הדרך

 12.8 10.6 אני מרגיש שונה
 15.4 12.2 לבני מיני אני נמשך

 15.4 14.4 ב"אני מכיר להט
 18 14.5 ב"אולי אני להט
 21.1 17 ב"אני בטוח להט

 17.1 17.2 אני מתאהב בבן מיני 
 20 16.6 התנסות עם בן מיני

 20 17.5 סיפרתי למישהו
 22.4 19.9 סיפרתי למשפחה
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 .נורמטיביות-הטרו, הומופוביה מופנמת, הומופוביה : מושגים מרכזיים למפגש

 ביבליוגרפיה למפגש

-משפחות אלטרנטיביות ועבודת היועץ החינוכי בבית, ב"להט .(2014) .ד ,ובראוך .א ,הדס .1

, חומר למחשבה ולמעשה: הייעוץ החינוכי כיום ,(עורכים)בולס . רביב ור. ע: בתוך. הספר

 .67-93 ,ספריית פועלים :אור יהודה-המרכז ללימודים אקדמיים

מראה פרטי של : הומופוביה מופנמת מנקודת מבט פסיכודינמית(. 2011. )ג, רובינשטיין .2

 . 193-209, 33, סוציאלית-מפגש לעבודה חינוכית? הזדהות עם התוקפן

 מערכת:  2004 ורוד מבט (.2005,).מ, ומנחם. ב, פנחסי., ש, לביא., ע, קמה., א, לוי-פזמוני .3

 ביסקסואלים, לסביות,  הומואים תלמידים של המבט ת מנקוד החינוך הישראלית

 .גאה נוער ארגון .נדרים'וטרנסג

ארגון . תקציר מנהלים -2012מחקר אקלים בית ספרי (. 2012. )ג, ושילה. א, לוי-פזמוני .4

 .נוער גאה

 מהלך המפגש

 הוא האם? בישראל הספר בבתי יםב"להט נוער בני של מצבם מה: לדיון פתיחה שאלת .1

 מנחהה, הללו השאלות על שיבוי שהמשתתפים לאחר? אחרים נוער בני של ממצבם שונה

 . בישראל הספר בבתי ב"להט נוער בני של מצבם: המפגש נושא  את יציג

ספרי -בנוגע לאקלים הבית ארגון נוער גאהשערך הצגת ממצאי מחקר : הרצאה תאורטית .2

חווים אלימות , מרגישים בטוחים בבית הספר םאינלהט"בים ני נוער בבישראל, שלפיהם 

 . ההוראה תלמידים וצוותההערות הומופוביות מצד וסופגים , מילולית ופיזית

 שהתעוררו בסיום החלק התאורטי יש לאפשר למשתתפים לשתף בתחושות ובמחשבות 

 ?האם יש נתון שהפתיע? האם הנתונים נגעו בכם: ניתן לשאול. בהם

במערכת ים ב"להתמודדותם של בני נוער להטבנוגע הצגת קטעי וידאו וקטעי עיתונות  .3

נוער גאה . למשל, כתבה על המנחה יציג קטעים רלוונטיים לתקופת המפגש. החינוך

 .10.6.15בתאריך  2ששודרה בחדשות ערוץ  בפריפריה

  

  סיכום מפגש

 ?מה אתם חושבים שקורה בבית הספר שלכם -

 ?מה אתם חושבים שיש לעשות לאור נתונים אלו -

 

 סיפורים אישיים:  6+7מפגשים 

 רציונל המפגש

 .בים"להטמהחיים מעודד אמפתיה לקהילת ההמפגש עם  דמויות 

 מטרות המפגש

 .בים דרך סיפור אישי"המשתתפים יכירו בקשיים ובצרכים של להט -

 .בים דרך סיפור אישי"המשתתפים יכירו בקשיים של הורים ללהט -

http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q2_2015/Article-df59e29412fdd41004.htm
http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q2_2015/Article-df59e29412fdd41004.htm
http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q2_2015/Article-df59e29412fdd41004.htm
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 .בים"יה ללהטתהגברת תחושת האמפ -

 מהלך המפגש

 יםסיפורעוסקים בהבאת  (בים"ארגון לתמיכה בהורים של להט)ה "וארגון תהל ן"ארגון חוש

גם בו שפתוח מתקיים שיח ובחלק השני , מתנדבמפי סיפור אישי בהפעילות מתחילה . יםאישי

 . בנוגע לסיפור החיים שהושמעניתן לשאול שאלות 

ניתן להציג סיפור אישי כתוב או את הסרט , ארגונים אלומתאפשר ליצור קשר עם הלא קרה שבמ

 אתר בהניתן לצפייה  (2010, אסי עזר:  בימוי" )יש לי משהו לספר לכם, אמא ואבא"

http://www.mako.co.il  

 לבסיס שיהיו האישיים הסיפורים מתוך מרכזיים משפטים הוציאל המנחה על :הערה למנחה

  .העיבוד בפעילות

 

 ה"ן ותהל"עיבוד למפגשים עם חוש:  8מפגש 

 המפגש  רציונל

על כן יש צורך . ויה מטלטלתשזו תהיה חויתכן י ולחלקם, הסיפור האישי הוא חוויה למשתתפים

 .שמתעוררות בהםדילמות וה שאלותה, תהיותה, מחשבותה, רגשותאת הלעבד 

 מטרת המפגש

 ה"ן ותהל"עיבוד החוויה של המשתתפים מהמפגשים עם חוש -

 המפגש מהלך

כתובים שבהם המנחה יפזר על הרצפה דפים : עיבוד החוויה דרך משפטים מהמפגש .1

 5כבר בגיל ", "מאיהכי קשה היה לי לספר לא: ", כגוןהסיפורים האישייםתוך אמירות מ

 ". חולם על משפחה וילדיםאני ", "ידעתי שאני שונה

המנחה יבקש מהמשתתפים לבחור משפט אחד ודרכו לתאר את החוויה שעברו בשני 

יש להניח על הרצפה דף אחד ריק כדי לאפשר . בהם שמעו סיפורים אישייםשהמפגשים 

 .שריגש אותם במיוחדלמשתתפים להוסיף משפט 

חה ישאל את המשתתפים המנ: לת שאלות ושיתוף מחשבות ורגשותיעיבוד באמצעות שא .2

מה ? ךמה ריגש אות? ךהאם משהו הרגיז אות? ךהאם משהו הכעיס אות: שאלות כגון

האם ? אם כן כיצד? ךהאם המפגש השפיע עלי? מה רצית לשאול ולא שאלת? ךהשפיע עלי

 ? ךבחיי? ךעושה משהו אחרת בעבודת תהבעקבות המפגש א

 

 דילמות חינוכיות: 9מפגש מספר 

 המפגש רציונל

  .יוצגו דרכים לפתרונןו הקשורות לבני נוער להט"בים, יחשפו המשתתפים לדילמותיבמפגש זה 

 מטרות המפגש

 .בים"בנושאים להט מזמן בית הספרשבדילמות  דיון -

 .דילמותזיהוי קשיים בפתרון ה -

 

 ביבליוגרפיה למפגש

http://www.mako.co.il/mako-vod-mako/documentary/VOD-bd1775390cc8921004.htm
http://www.mako.co.il/
http://www.mako.co.il/
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 קלפים' בין: בי"הלהט הנושא החינוך משרד מדיניות"(. 2011) .,ש וצימרמן .י, רימון, .נ, ידיד

' עמ, 33 גיליון. סוציאלית חינוכית לעבודה מפגש". ההומופוביה כנגד ל"מנכ חוזר לבין' פתוחים

211-221 . 

 מהלך המפגש

 וכל ,משתתפים 3-4המנחה יבקש מהמשתתפים להתחלק לקבוצות של  :הצגת דילמות .1

ניתן לשלב בפעילות  .יםב"להטידרש להתמודד עם דילמה הקשורה תלמידים קבוצה ת

ביא דילמות ההולמות את טווח חשוב לה. המשתתפיםאמיתיות שבהן נתקלו דילמות 

 הגילים של תלמידי המשתתפים. 

  דילמות לדוגמה

התלמידים התבקשו להתחלק . א לטיול שנתי לשלושה ימים"בשבוע הבא תצא שכבת י -

נים לישון בחדר עם תלמידי השכבה לא מוכ. יותם לא מוצא חדר להשתבץ בו. לחדרים

 ?מה תעשו. תלמיד הומו שיצא מהארון

? כיצד תנהגו. "יא הומו" כגוןנשמעות קריאות  יםמלמד םבמהלך שיעור בכיתה בה את -

 ? האם תנהגו באופן שונה אם תשמעו קריאות דומות בזמן ההפסקה

 ? כיצד תנהגו". דנה הלסבית"נכנסתם לכיתה ועל הלוח כתוב  -

מספר לכם כי תלמידים מכיתתכם חברים בדף פייסבוק בשם קיבלתם טלפון מהורה ה -

אתם מכירים את משה ויודעים כי הוא מתמודד עם שאלת הזהות ". משה יצא מהארון"

האם תגיבו ? מה תעשו. ההורה מודאג ומבקש מבית הספר לטפל בעניין. המינית שלו

 ?תלמיד הטרוסקסואלבמדובר קרה שבאותו האופן במ

ובלי לעדכן אתכם מראש מחליט לצאת  ,יעור את רשות הדיבורתלמיד מבקש בזמן הש -

 ?כיצד תגיבו. מהארון

לומר המנחה יבקש מכל אחת מהקבוצות להציג את הדילמה שקיבלה ו: הצגת הדילמות .2

יש לקיים דיון ולאפשר למשתתפים מקבוצות דיון . עמהלהתמודד  הבחרהיא כיצד 

 .אחרות להתייחס לנאמר

בעת בהם שעלו תחושות ברגשות ובהמנחה יאפשר למשתתפים לשתף  :המפגש סיכום .3

 לעיתים, מסר מעבירה תגובה-אי גם אך מסר מעבירה תגובה כי להדגיש יש. הפעילות

  .להעביר שהתכוונו לזה הפוך

 

 ?מה אפשר לעשות אחרת: 10מפגש מספר 

 המפגש רציונל

למציאות חייהם , יםב"נוער להטבמהלך המפגשים נחשפו המשתתפים לצרכים ולקשיים של בני 

כיצד ניתן לשפר יבחנו המשתתפים . במפגש זה לסיפורים אישיים ולדילמות חינוכיות, בבתי הספר

 . ספרי-את האקלים הבית

 

 

 המפגש  מטרות
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בים בבית הספר כחלק "המשתתפים יגבשו תכנית במטרה להנכיח נושאים להט -

 .מהתוכנית החברתית

 .ים כחלק מהמקצוע אותו מלמדים"המשתתפים יציעו כיצד לשלב נושאים להטב -

 ביבליוגרפיה למפגש

בית "סקירה היסטורית של אירועים חשובים הקשורים להומוסקסואליות ולקהילה הלהט

  :ן"מתוך אתר ארגון חוש בישראל ובעולם

149115121498.html-http://hoshen.weebly.com/15101497149315041497 

 

 מהלך המפגש

  יותצפוהאתוך מבאחת וכל קבוצה תעסוק , יחלק את הקבוצה לקבוצות עבודה קטנות חההמנ

 .המשתתפיםיתר ותקבל משוב מ, תציג את תוצריה ל קבוצהלאחר מכן כ. הבאות

 ותבי"להטסוגיות  תהמנחה יבקש מהמשתתפים להציע תכנית להנכח? מה בלוח השנה .1

 .בהתאם ללוח השנה בבית הספר

 :דוגמאות

בישראל . (2005-מכבר עשר שנים ) 17.5-מצוין בעולם ב היום הבינלאומי נגד הומופוביה -

לקראת היום הבינלאומי נגד הומופוביה פרסם . ה"שם הבנבזה היום האת מציינים 

 . ל הקורא למנהלי בתי הספר לציין את היום בפעילות מתאימה"משרד החינוך חוזר מנכ

 הציגו טענותאם לא, ? האם תציינו את היום הבינלאומי נגד הומופוביה בבית הספר* 

 . שיתמכו בעמדתכם

מה תהיה הפעילות בבית ? אתכיצד תעשו ז, בחרתם לציין יום זה בבית הספראם * 

 ?מה חשוב לכם להדגיש ביום זה? הספר

מצעדי  ובמוקדם ,במהלך חודש יוני מתקיימים אירועי גאווה בכל העולם: חודש הגאווה -

בבר ( 1969)מצעד הגאווה הראשון התקיים כשנה לאחר מהומות סטונוול . גאווה

 . הומוסקסואלים בניו יורק

 ?אם לא מדוע? ת הספר לקראת חודש הגאווההאם תקיימו פעילויות בבי* 

 ? האם בחודש זה תתלו בבית הספר דגל גאווה* 

 ?מה יהיה תוכנו, אם כן? מדוע, אם לא? האם תעצבו לוח נושא בבית הספר* 

 ?כיצד תתייחסו לחודש הגאווה בשיעורים השונים בבית הספר* 

 ?תבחרו לציין ביום זהבית העולמית והישראלית "אילו ציוני דרך בהיסטוריה הלהט* 

ישלבו תכנים ומסרים  הם המנחה יבקש מהמשתתפים לבחון כיצד ? מה במקצועות הלימוד. 2

 . המשתתפים יתבקשו להציג זאת בפני הקבוצה. מלמדיםשהם בים במקצוע "להט

המנחה יאפשר למשתתפים . המשתתפים יציגו את התוצרים של קבוצות העבודה: סיכום מפגש. 3

במה  ,המנחה יסכם את התהליך וישאל אם יש משהו שעדיין חסר. רי יתר הקבוצותתוצלהגיב ל

 .אם עולות דילמות חדשות לאחר העבודה הקבוצתיתו ,היו רוצים להעמיק יותר

 

 

 

 מפגש  סיכום  11: מפגש מספר

http://hoshen.weebly.com/15101497149315041497-149115121498.html
http://hoshen.weebly.com/15101497149315041497-149115121498.html
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 המפגש רציונל

 ,מה התהליך שעברו המשתתפים בחוןלסכם ולהמשתתפים עברו תהליך ארוך וממושך ויש מקום 

בבית שתובנות ההכשרה ימומשו כדי  ,אישיים או קבוצתיים ,ואם יש צורך במפגשים נוספים

 .הספר

 המפגש מטרות

 .חששות, מחשבות, יעלו תהיות ,המשתתפים יסכמו את התהליך שעברו -

 .ירצו להמשיך לעסוק בנושאאם ח לפנות לדמות משמעותית עבורם והמשתתפים ירגישו נ -

 .תהליךהלהמשך בנוגע  שיש להם ציפיותציגו י המשתתפים  -

 

 מהלך המפגש

בחלק זה של המפגש נברר אם יש שינו בעמדות המשתתפים  ?מה נשתנה :תרגיל עמדות .1

, במעגל והמשתתפים ישב. במפגש הראשוןשהוצגו להומוסקסואלים דרך היגדים בנוגע 

 ל היגדהעלות לדיון כליתאפשר לאחר מכן . על כל היגד" לא נוח לי"או " נוח לי"יאמרו ו

 . 1' במפגש מסמצויים היגדים לדוגמה . שקיבל התייחסות

 . תהליךההמנחה יבחר מתודה לסיכום : סיכום .2

 :שאלותיש לבחון בסיכום התהליך מספר 

 ?יותב"להטלתופעת ההמשתתפים יחסם של האם השתנה משהו ב -

 ?מרגישים נוח יותר עם הנושאהם האם  -

 ?ם להוביל תהליך של שינוי בבית הספרתיכולבמרגישים שהם האם  -

 ?הםמהתהליך לחיים המקצועיים של יםלוקחהם מה  -

 . חשוב לחבר את חלק הסיכום לתרגיל העמדות שמתקיים בתחילת התהליך ובסופו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דיון. 4
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בנוגע המשדרת במישור הגלוי והסמוי מסרים שליליים , אנחנו חיים בחברה הומופובית     

פחד ושנאה אל מול , רובנו מפנימים מגיל צעיר רגשות חזקים של דחייה. להומוסקסואליות

ולא על , על סטראוטיפים ודעות קדומות יםאשר לרוב מבוסס( 2000, אבני) ,ההומוסקסואליות

 (. 2011, מרמןרימון וצי, ידיד)בית "התנסות והיכרות עם החברה הלהט

לאנשי החינוך תפקיד חיוני בתהליך התפתחותם האישית של הומואים ולסביות צעירים 

הן במישור אמורים לסייע להם ו יומי-הם נמצאים עמם בקשר יוםשכן , והשתלבותם בחברה

ההשפעות השליליות של עשויים למתן את  מוריםה. (2000, אבני) מישור החברתיהאישי והן ב

 (.  2003, זמיר) לתרום להגברתן –, ולחלופין גורמי לחץ

קדם ערכי סובלנות לי, כמוסד שעשוי ב"בחיי המתבגר הלהטחשיבות מכרעת בית הספר      ל

 למתבגר הכרהומעניק , של הפרט נווביטחו וכבוד דהשומר , נטול אלימותולייצר מתחם שוויוני 

אלא שכיום בני נוער (. 2014, ובראוך הדס)תלבטויותיו להולגיטימציה לתחושותיו ובאורח חייו 

כלומר , אנרגיה רבה בהישרדותבבית הספר להשקיע נאלצים ומוסקסואלים ולסביות רבים ה

מרצון או שלא מרצון, נתקלים בתגובות , ם. אלה שדבר נטייתם המינית מתגליתבשמירת סוד

סביבה עבורם וה מהוכיום הספר  ביתעוינות, החל מהערות פוגעניות וכלה באלימות פיזית. 

לא פעם בני הנוער הלהט"בים חווים גילויי u ,(2000, אבני)מזיקה ולא בטוחה , מלחיצה

 (.2012, לוי ושילה-פזמוני)מצד מוריהם  הומופוביות אף

פעילים, שככאלה הם סוכני חברות התוכנית שהוצגה בעבודה זו מיועדת לאנשי חינוך      

עמדותיהם של אנשי חינוך כלפי הומואים ולסביות משמעותיים של בני נוער. מחקרים מצאו כי 

 ומכאן(, 2003, זמיר)שליליות יותר הן אף  ולעתיםמאלה הרווחות בציבור הרחב,  אינן שונות

, הדס ובראוך) הספר בית בשטח הומופוביה לגילויי הולמת התנגדות להביע מהם לדרוש קושיה

2014 .) 

ספרי מיטבי לבני נוער -מכשול היחיד בדרך ליצירת אקלים ביתעמדות המורים אינן ה     

מצאתי כי העשייה  ,מורים מרחבי הארץ 112שנכללו בו  ,במחקר מקדים שערכתי להט"בים. 

בהתאם לכך  ים.בי"להטהאישית עם תלמידים  םהיכרותהחינוכית של מורים מושפעת בעיקר מ

עם  הם,שלהנרטיב מתבגרים להט"בים, עם עם ורים מפגישה את המהמוצעת בעבודה זו תכנית ה

מאחורי שאדם היחשף להחינוך ל נשיאפשר לאבאופן זה ית. סיפור חייהם ועם קשייהם

 . (Hall, 2006) טיגמותהס

 .להט"ביםבני נוער הבאים במגע עם החינוך  ישנאנועדה לתת הכוונה להמוצעת תכנית ה     

ומינוחים נכונים ומדויקים משדה ידע רכשו מורים שהשתתפו בתכנית מסוג זה ים מצאו כי מחקר

וח בטצירת אקלים ת לייובפעילוהחלו להשתתף ו, בים"לתלמידים להט המפתיהלהט"ב, פיתחו א

ים מור תהכשרלכך  בנוסף. (Greytak, Kosciw & Boesen, 2012)בים "תלמידים להטליותר 

 . (Morillas & Gibbons, 2010)בתכנית הלימודים להכללת סוגיות להט"ביות תורמת בנושא זה 

אקלים חיובי יותר תרמו לפיתוח המוצעת בעבודה זו יהכשרה את האני מאמין שמורים שיעברו 

למסרים  ביעו התנגדותייחזקו את הנראות של אותם תלמידים, , םהומוסקסואליעבור תלמידים 

ני א. ובעיקר יהיו נגישים לבני נוער המתמודדים עם שאלות זהות מיניתהומופוביות, או לאמירות 

גם משוכנע שאווירת הסובלנות תשפיע לטובה על אוכלוסיות נוספות של תלמידים מוחלשים 

מיעוט שהוא ו" מקבל" שהוא רובבתפיסה שקיים כיום החינוך לשונות לוקה  ו"אחרים".

מורים (. 2014, הדס ובראוך) י הרובערכ" עליונות"את על ידי הרוב, תפיסה המנציחה  "מתקבל"
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 או מדרג אותו  מבטל את קיומובאופן שאינו  "ר את האחריהכל"למדו שיעברו את ההכשרה י

 .תלמידיהם עבורפלורליזם לסובלנות ו מודל ל יהוואלה מורים . חברתיבסולם הנמוך יותר 
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 יכוםס. 5

אך בני נוער  ,בעשורים האחרוניםלטובה השתנתה אמנם ת הט"ביההתייחסות לקהילה הל     

 , שמרבים לעסוק בהומוסקסואליות,מצעי התקשורתא. חווים מציאות קשהעדיין להט"בים 

, ואינם נותנים ביטוי למצוקה של אותם בני תפיסות סטראוטיפיותנוטים פעמים רבות לחזק 

 נוער.

כמורה במערכת , וסוכני חברות משמעותיים לתלמידים במערכת בחינוךאנשי חינוך הם      

נערים שאלא ספרית של נוער להט"בי. -חוויה הביתלכוח שיש בידם להוביל שינוי בער אני החינוך 

של מתבגרים מצוקות החיים ער ל ואינש צוות בית הספרהם פעמים רבות שקופים לאלה 

 ,ספרית-נוך אינן באות לידי ביטוי במציאות הביתמשרד החיהסובלנות של הצהרות . בים"להט

התלמידים מציאות חייהם של י בנוילשולהביא המוצעת נועדה לסייע בפרויקט הזה, תכנית הו

 .הלהט"בים

יש לחייב את בתי הספר , לתפיסתי. מנהלי בתי הספרהחלטת של תכנית זו תלויה ביישומה כיום 

 יכולים מנהלים. רלוונטי לחיים של בני הנוער בישראל ך להיות יותר ויותרפוהש ,זה לעסוק בנושא

 את יבינו אלו תמיד לא. הספר בבית" רעש" ליצור שלא מנת על בנושא תכנים לכניסת להתנגד

 בו מצב להיות יכול ואז, בתוכנית להשתתף מורים לחייב ניתן לא, בנוסף. הנושא חשיבות

 ".המחונכים את מחנכים"

לסוכנים חברתיים משמעותיים ה לאוכלוסיות תהתאמתוך כדי תכנית יישם את ההייתי ממליץ ל

 . ומהוכד להיאנשי קה, הורים כמו ,חיי המתבגריםב

תהליך גיבוש אני מבין ש ובמבט לאחור ,זה בנושאכתלמיד תיכון לא פגשתי : אישית בנימהו     

האחרונות עברתי בשנים . להיותיכול היה מה שהוא מיותר הזהות המינית שלי היה קשה 

. חשיבות מערכת החינוך בחייהם של מתבגריםשגרמו לי להבין את , תהליכים משמעותיים בחיי

 זה והחשיבות שניתנה לנושאשלי לתלמידים להט"בים החשיפה  ,המפגש עם אנשי חינוך בשטח

שקיע משאבים רבים לההכרה בצורך את האצלי חידדו כל אלה , בתהליך ההכשרה שלי כמורה

תכנית אמשיך לפעול להטמעת ה ,כמורה במערכת החינוךספרי. -בשיפור האקלים הבית יותר

 .םתלמידיהבבית הספר למען רווחתם של כלל 
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