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מכובדי,
במסגרת יום הקהילה הגאה שהתקיים בכנסת ביום כ"ה בשבט התשע"ז ( 21בפברואר , )2017
דנה הוועדה המיוחדת לזכויות הילד בראשותי בנושא" :נידוי בני נוער להט"בים מהבית
ומהקהילה".
קהילת בני הנוער הלהט"בים חווים מצוקות רבות על רקע נידוי מהבית ומהקהילה ועל רקע
הצקות בבית הספר בשל נטיותיהם המיניות .סקרים מראים שבני נוער להט"בים חווים מחשבות
אובדניות ונסיונות אובדניים בשיעור גבוה יותר מאשר בני נוער הטרוסקסואליים ,כאשר יחס
המשפחה מהווה גורם משפיע.
בני נוער שהשתתפו בישיבה דיווחו שבבתי הספר קיימת התעלמות וחוסר פתיחות לנושא .נשמעו
עדויות על פיהן נערים נזרקו מהבית ,נותרו ללא קורת גג ,ופנו לעזרת אנשי הצוות החינוכי
והייעוצי בבתי הספר ,אך אלה לא הכירו את המענים של משרד הרווחה ולא ידעו לאן להפנותם.
נציגת משרד החינוך ספרה שכל יועצות בתי הספר עוברות הכשרות בנושא וכי למשרד "קו
פניות" אליו ניתן לפנות בעת מצוקה.
נציגת משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ספרה שלמשרד מספר תכניות לטיפול בבני
נוער שיוצאים מהארון ,ומספר מענים – "קורות גג" בהם נערים יכולים ללון" .קורות הגג"
נמצאות רק בערים הגדולות ,ואין בהן מענה ייחודי לבני נוער מהקהילה .קיים מרכז חירום אחד
בלבד לנערים ונערות בגילאי  ,8-13מחוסרי בית מהקהילה הלהט"בית – בית דרור ,המופעל
באמצעות עמותת "אותות" ,אליו מגיעים מדי שנה כ 75-בני נוער .לדברי נציגי העמותה ,במקום

 14מיטות בלבד ,אך גם הן לא תמיד מלאות מכיוון שהמקום אינו מוכר אפילו בקרב עובדות
רווחה ברשויות המקומיות.
עדותו של תלמיד הצביעה על הקושי בקבלת עזרה – גם כאשר פנה לעזרה לגורמים שהוזכרו,
הבירוקרטיה לא אפשרה קבלת מענה ,אלא רק לאחר שנה .כמו כן ,מעדותו עלה שבמקרים רבים
בני נוער להט"בי מתגוררים שלא בקרבת בית הוריהם ,ומתקשים בהגעה לעיר המגורים
הרשומה לשם קבלת שירותי רווחה ,הן בשל הריחוק הגיאוגרפי והן בשל הימנעותם מחזרה
לסביבה שעלולה להתנכל להם ,וכך נמנעת מהם זכות זו.
להלן סיכום ישיבת הוועדה והחלטותיה:
למשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
 .1הוועדה קוראת להנגיש ולפרסם את כלל המענים לקהילה הלהט"בית בקרב הציבור
הרחב.
 .2הוועדה קוראת להנגיש את כלל המענים היחודיים לקהילה הלהט"בית בקרב עובדי
הרווחה ברשויות המקומיות.
 .3הוועדה קוראת לאפשר מתן טיפול בכל לשכת רווחה ,ללא קשר למקום מגוריו של הקטין
הלהט"ב.
למשרד החינוך:
 .4הוועדה קוראת להמשיך בפעילות ההסברה וההכשרה של אנשי המקצוע במוסדות
החינוך.
 .5הוועדה קוראת להנגיש את "קו הפניות" של המשרד ככתובת אליה ניתן במקרים בהם
השירות הייעוצי במוסד החינוכי אינו נותן מענה.
למועצת התלמידים והנוער הארצית
 .6הוועדה קוראת להנגיש ולפרסם את "קו הפניות" של משרד החינוך.
לארגון "חושן" ולפורום וועדי ההורים הישוביים
 .7הוועדה קוראת לפעול לשיתוף פעולה על מנת להעביר לקבוצות הורים מערכי הסברה
בנושא.
אנא התייחסותכם בהקדם.

בברכה,
ח"כ יפעת שאשא-ביטון
העתק :חברי הוועדה

