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 תקציר  – 2016מחקר אקלים בתי ספר 

  

 ידי:-המחקר נערך על

 (Teachers College, Columbia Universityלוי )המחלקה לחינוך השוואתי ובינלאומי, -ד"ר אורן פזמוני

 (אביב-סוציאלית, אוניברסיטת תלד"ר גיא שילה )בית הספר לעבודה 

 (אביב-תל אוניברסיטתובית הספר לקולנוע וטלוויזיה,  גאה נוער ארגון, מכון מגנוס הירשפלדאבנר רוגל )

 

בדומה לארגונים במדינות אחרות בעולם , סקרי אקלים בתי ספר( ארגון נוער גאה)שנים עורך איגי  12מזה  .1

נדרים, 'טרנסג, הומואים, והתנסויותיהם של תלמידים ותלמידות לסביותהבודקים את חוויותיהם , המערבי

, 2008בשנת , 2004בשנת )עד כה נערכו שלושה סקרים . ביסקסואלים, וקווירים במערכת החינוך בישראל

 ואשר העל, אירע הרצח במצעד הגאווה 2015ובשנת  נוער-אירע הרצח בבר 2009בשנת (. 2012ובשנת 

במהלך . ב"לקשייהם וצרכיהם של נוער להט, כמו גם זו של המערכות החינוכיות, את המודעות הציבורית

 וזהות מגדרית של הכנסת תכנים הקשורים לנטייה מיניתהדרגתית משרד החינוך במגמה חל ה, השנים

. לדוגמא, גאהה הקהילהושיתוף פעולה עם ארגוני , השתלמויות ותוכניות ליועצות בנושא, לבתי הספר

( Gay-Straight Alliances –ב "המקבילה לארגוני תלמידים בארה' )תכנית ניר'החלה לפעול  2011בשנת 

אולם, ניתוח ספר הלימוד באזרחות "להיות אזרחים בישראל  .ארגון נוער גאהבמספר בתי ספר בשיתוף 

שלב את הקהילה הגאה במדינה יהודית ודמוקרטית" מראה כי משרד החינוך אינו עושה מספיק כדי ל

; 2008; 2004)שלושת הסקרים הראשונים , ברמת המאקרומסויימים למרות שינויים  1בתכנית הלימודים.

וחוויות שליליות אותן חווים אלימות הצביעו על אקלים בית ספרי המאופיין ברמות גבוהות של ( 2012

ממצאי הסקרים הצביעו על פגיעה באקלים  .ו/או זהותם המגדרית התלמידים על רקע נטייתם המינית

חזרנו , בהתאם לנהוג במקומות אחרים המיטבי, בזכות לחינוך ובזכות למוגנות בקרב תלמידים להט"ב.

כפי שהם מתבטאים בחוויותיהם , הנוער הגאהלבחון את השינויים שחלו באקלים החינוכי כלפי  2016 בשנת

 .ודיווחם של התלמידים

 

הסתברותי מסוג מדגם מתנדבים, כאשר מסגרת הדגימה כללה בני -סס על מדגם לא: המחקר מתבדגימה .2

נוער המשתתפים בפעילויות חברתיות בקבוצות חברתיות לנוער גאה )איגי וארגונים דומים( וכאלו 

המבקרים באתרי אינטרנט המיועדים לנוער גאה. הנתונים נאספו באמצעות שאלון מקוון ברשת האינטרנט 

(QUALTRICS.COM ,במטרה לגוון את המדגם, השאלון הופץ במספר דרכים: אתר אינטרנט של איגי .)

וערוצי מדיה ערוצי מדיה חברתית של איגי )כולל אינסטגרם, פייסבוק, וקבוצות וואטסאפ(, אתרי אינטרנט 

קרוב למחצית ישראל(. הנוער של אתר  –של ארגונים אחרים, ואמצעי תקשורת )למשל פרוגי חברתית 

( ושיעור דומה הגיעו דרך ערוצי המדיה החברתית 49%מהמשיבים הגיעו דרך עמוד הפייסבוק של איגי )

(47% .) 

 

ותורגם לעברית   GLSENידי-שאלון למילוי עצמי אשר מתבסס על שאלון שפותח במקור על: כלי המחקר .3

השאלון . 2012, ו 2008, 2004נת השאלון מתבסס ברובו על שאלונים מש(. 2005, לוי ואחרים-פזמוני)

                                                           
הספר אינו מתייחס למאבקים של הקהילה הגאה לשוויון זכויות. זאת ועוד, הרצח במצעד הגאווה מוזכר כדוגמא לאירוע   1

, ואין אזכור לאופיו ההומופובי של האירוע, כמו גם אזכוור לאירועים אחרים הקשורים אלימות על רקע השסע הדתי בישראל
 .בנוגע לנטייה מינית וזהות מגדר לקהילה הגאה העשויים לעורר דיון בקרב תלמידים

Stamp
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נוספו פריטים מסקר ניטור , כך למשל. עודכן כדי לשקף שינויים שחלו בתחום המחקר על אלימות בכלל

הודות לשיתוף פעולה עם (. 2011, ה"ראמ)אלימות שערכה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך 

וכן כדי לשדר  די לשקף שינויים שחלו בשיח(, השאלון עודכן כמטה הנוער של ארגון נוער גאהאג'נדה )ה

ברוב המקומות החולפו ראשי התיבות להט"ב בביטוי קהילה גאה ובסוגריים לדוגמא,  .(inclusivityהכלה )

כמו כן נוספו פירוט מורחב של ראשי התיבות: הומואים, לסביות, ביסקסואלים, טרנסג'נדרים, וקווירים. 

 .את נקודת המבט על האקלים החינוכימספר שאלות פתוחות במטרה להעמיק 

 

משיבים. זהו המדגם הגדול ביותר שנאסף במסגרת סדרת  1,106: המדגם הסופי כלל תיאור המדגם .4

 372 – 2012, משיבים 390 – 2008 משיבים, 298 – 2004מחקרי אקלים בתי ספר של ארגון נוער גאה )

ארגון  הגידול המשמעותי בהיקף הפעילות שלמנובע  2016ייתכן ושיעור ההיענות לסקר בשנת (. משיבים

נוער גאה בשנים האחרונות. זאת ועוד, ייתכן שהפצת הסקר בערוצי המדיה החברתית הגבירה את 

 .2016והסתיים בשלושים למרץ  2016איסוף הנתונים החל בחמישי לפברואר החשיפה בקרב בני נוער. 

 26.7%בנות,  56.0%שנים(, מתוכם  1.4סטיית תקן , 15.9)גיל ממוצע  12-18המדגם כלל משיבים בגילאי 

כשליש מהמשיבים  2המגדירים עצמם כמתלבטים, ג'נדרקוויר, ואחרים. 14.2%טרנסג'נדרים, ו  3.2%בנים, 

( 42.1%ים, והיתר )( הגדירו עצמם כביסקסואל25.4%( הגדירו עצמם כהומואים או לסביות, רבע )32.5%)

מיניים, וכדומה. רוב המשיבים הם תלמידי הכיתות -פאנסקסואלים, א הגדירו עצמם כמתלבטים, קוויר,

(. כשליש מהמשיבים 83.3%(, חילונים )94.3%(. מרבית המשיבים הם יהודים )74.6%יב )-הגבוהות י

מהמשיבים לומדים באיזור המרכז )לא כולל  37.9%, מבחינה גיאוגרפית (.33.7%ציינו כי הם אתאיסטים )

לומדים בדרום הארץ,  12.5%אביב יפו, -לומדים בתל 19.6%לומדים בצפון הארץ,  21.1%אביב יפו(, -תל

 לומדים בירושלים.  9.0%והיתר 

 

דיווחו כי הם משתתפים או  33.4%, מקרב כלל המשיבים: פעילות בארגון נוער גאה ובארגונים אחרים .5

שאינה )ילים בתנועת נוער פע( 60.6%)למעלה ממחצית מהמשיבים . השתתפו בפעילות ארגון נוער גאה

 '(.חברת התלמידים וכו, ועד כיתה)פעילים חברתית בבית הספר  43.8%ואילו ( ארגון נוער גאה

 

מרבית המשיבים . יצאו מהארון בפני אדם כלשהו( 90.0%)חלק הארי של המשיבים במדגם  :יציאה מהארון .6

כאשר ישנה העדפה , ו/או זהותם המגדרית כאנשים היודעים על נטייתם המינית" חברים טובים"דיווחו על 

, בפני בני המשפחה הגרעינית פחות רווחתצאת מהארון המגמה ל(. 42.5%)בולטת ליידע חברה טובה 

בקרב אלו שיצאו מהארון, הגיל הממוצע . (31.3%כאשר יציאה מהארון בפני האם היא השכיחה ביותר )

המצביע על מגמת ירידה בגיל היציאה מהארון בקרב בני , נתון (1.4)סטיית תקן  14.5ליציאה מהארון הוא 

 .נוער, בהשוואה למחקרים קודמים

 ( יצאו מהארון בפני חברים וחברות. 63.0%מרבית המשיבים ) אחד מתוך תשעה משיבים אך רק

 . יצא מהארון בפני כל התלמידים בבית הספר( 11.5%)

  אחד מאנשי הסגל בבית הספריצאו מהארון בפני דיווחו כי ( 21.1%)שיעור נמוך של משיבים . 

 

: ביטויי גנאי כלפי מיעוטים מיניים מבוטאים בשכיחות גבוהה מאד בבית אלימות מילולית בבית הספר .7

( 25.0%)נאמר בתדירות גבוהה, וכרבע ( כקללה)" הומו"ציינו כי הביטוי ( 79.7%)רוב המשיבים . הספר

( ציינו כי 60.0%למעלה ממחצית מהמשיבים ). נאמר בתדירות גבוהה (כקללה) ציינו כי הביטוי "לסבית"

                                                           
לעומת  56.0%כולל שיעור גבוה יותר של בנות ) , בהשוואה לסקרים קודמים שערכנו,מבחינה מגדרית, המדגם הנוכחי  2

  (.2012ב  10.0%לעומת  17.4%)  (, טרנסג'נדרים ואחרים2012ב  43.0%
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הם שומעים בתדירות גבוהה ביטויים המשתמשים במילים "גיי" או "הומואי" כשמות תואר עם משמעות 

 השיעור הזה כל כך גיי"(. "שלילית )למשל 

  מצאנו כי משיבים דיווחו על תדירות גבוהה של הערות מגדריות. , להט"בפוביותבנוסף להערות

( ציינו כי הם שומעים בתדירות גבוהה הערות כלפי בנים שאינם 48.9%כמחצית מהמשיבים )

( ציינו כי הם שומעים בתדירות גבוהה 26.2%מתנהגים בצורה גברית מספיק, וכרבע מהמשיבים )

 שית מספיק. הערות כלפי בנות שאינן מתנהגות בצורה נ

 ביטויי גנאי כלפי מיעוטים מיניים נשמעים בשכיחות גבוהה מאד יחסית לביטויי גנאי גזעניים .

גבוהה  -נאמר בתדירות גבוהה או" ערבי מסריח"ציינו כי הביטוי ( 47.5%)כמחצית מהמשיבים 

רוסי "ו " אתיופי מסריח"למשל )ציינו כי ביטויים על רקע מוצא ( 24.5%)מאד וכרבע מהמשיבים 

 .גבוהה מאד -נאמרים בתדירות גבוהה או"( שיכור

 

רוב ידי -הערות נאמרות עלרוב מוחלט ציינו כי ? וכיצד התלמידים חשים להט"בפוביותמי אומר הערות  .8
דיווחו של משיבים שיעור גבוה . כלומר אין מדובר בתופעה שולית(; 38.5%)או חלקם ( 42.3%)התלמידים 

רוב המשיבים  .מבוטאות גם על ידי מורים( 29.6%) להט"בפוביות( וכן הערות 40.3%)כי הערות מגדריות 
 .(95.0%) ציינו כי ההערות הללו מציקות ומפריעות להם

 
 הערותאין אתר בבית הספר היכול להיחשב מקום מוגן מפני  ?להט"בפוביותהערות איפה נאמרות  .9

כשני שליש . לביטויי גנאי בתדירות גבוהה למדיהתלמידים השוהים בבית הספר חשופים . בפוביות"להט
ים ( ושיעור65.6%מהמשיבים דיווחו כי שמעו הערות הומופוביות בתדירות גבוהה במסדרונות בית הספר )

 (.36.9%ו  57.1%דיווחו על תופעה דומה בכיתה בזמן ההפסקה ו/או במגרש הספורט )גבוהים 
 

נאמרות  להט"בופוביותלמרות שהערות . על פי רוב הם אינם מגיבים ?כיצד מגיבים המורים והתלמידים .10
דפוס דומה נמצא גם . (46.8%) מהמשיבים ציינו כי המורים כלל אינם מגיביםכמחצית , בנוכחות מורים
 .מהמשיבים ציינו כי תלמידים אף פעם אינם מתערבים 46.2%: בקרב תלמידים

 
 עקביבים ציינו כי הם חשים חוסר ביטחון בבית הספר מהמש 26.7%: תחושת חוסר בטחון בבית הספר .11

בנים המתנהגים )ציינו כי התנהגותם שאינה תואמת את המגדר מהמשיבים  21.1%; הנטייה המינית שלהם
זאת לעומת . הביטחון שלהם לאיהיא הסיבה ( גבריל באופן הנחשבבנות המתנהגות ; נשיכ באורח הנתפס

כסיבה או מצב בריאותי המוצא שלהם , המין, שציינו את הדת( 6.0%שיעורים נמוכים יחסית )פחות מ 
 . בבית הספר לחוסר ביטחון

 
 :חוויות של אלימות והטרדה על רקע נטיה מינית וזהות מגדרית .12

 37.2% מהמשיבים ציינו כי בשנה החולפת הם הוטרדו מילולית בגלל נטייתם המינית. 

 24.3% .מהמשיבים ציינו כי בשנה החולפת הם הוטרדו מינית 

i.  המגדירים ומשיבים ( 28.6%)דיווחים על הטרדה מינית שכיחים יותר בקרב טרנסג'נדרים

)גברים  ג'נדרים(, בהשוואה למשיבים סיס36.1%) עצמם כמתלבטים, ג'נדרקוויר, ואחרים

 3(.23.0%ונשים  %20.8 –

 7.6%  החולפת הם הותקפו פיזית בגלל נטייתם המינית.מהמשיבים ציינו כי בשנה 

 

: בהשוואה בין נתוני המחקר הנוכחי לנתוני סקר ניטור אלימות חווית האלימות הכללית בבית הספר .13

שערכה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( בשנת הלימודים תשע"ה, מצאנו כי שיעור 

                                                           
שאינו על הקשת  כלומר אדם, המגדר שניתן לו בלידתוהוא אדם שזהותו המגדרית תואמת את ( cisgender) נדר'סיסג  3

 .נדרקווירית'נדרית או הג'הטרנסג
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ה יותר בקרב תלמידים מהקהילה הגאה מאשר בקרב התלמידים המדווחים על קורבנות לאלימות גבוה

  .(1 תרשים)ראו  ה הכלליתיהאוכלוסי

  במקרים רבים, שיעור החשיפה לאלימות )מילולית, מתונה, וקשה( בקרב תלמידים מהקהילה

 הגאה גבוה פי שניים משיעור החשיפה לאלימות בקרב האוכלוסייה הכללית. 

  שלוש ויותר משיעור שיעור החשיפה להטרדה מינית בקרב תלמידים מהקהילה הגאה גבוה פי

 החשיפה להטרדה מינית בקרב האוכלוסייה הכללית.

 

ממצאים אלו מעידים כי תלמידים גאים נמצאים בסיכון רב יותר מתלמידים אחרים לגילויי אלימות. בנוסף,  .14

גדר שונה במהותה מאלימות כללית הרווחת בקרב תלמידים, ייתכן ואלימות על רקע נטייה מינית וזהות מ

 ולכן יש להתמודד עמה בדרכים ייחודיות. 

 

 :לתלמידים מהקהילה הגאה משאבים ותמיכה .15

  הקהילה הגאהמהמשיבים דיווחו על נגישות לאתרי אינטרנט בנושא  54.4%רק. 

  בספרית בית הספר בנושאמהמשיבים דיווחו על קיומם של ספרים ומקורות מידע  8.7%רק . 

  הגאהמהמשיבים דיווחו שבית הספר משתף פעולה עם ארגונים מהקהילה  26.9%רק . 

  מהמשיבים דיווחו על כך שבית הספר מפעיל את תכנית ניר.  6.1%רק 

 ציינו כי בבית ספרם יש לפחות איש צוות אחד המשדר  (49.0%חצי מהמשיבים )רק קצת פחות מ

 פתיחות כלפי נושאים הקשורים לנטיה מינית וזהות מגדרית.

  או על הקהילה הגאה מהמשיבים ציינו למדו משהו חיובי במסגרת בית הספר על  35.4%רק

נוך לחיי אירועים הקשורים לנושא. בין השיעורים בהם נלמד הנושא ניתן למצוא: חינוך מיני / חי

 מדעי החברה, ושעת חברה / מחנך.ספרות, יסטוריה, , המשפחה, אזרחות

 ברוב המקרים, תלמידים במגזר הממלכתי מדווחים על זמינות גבוהה יותר של משאבים ותמיכה 

דתי ובמגזר -מאשר תלמידים במגזר הממלכתי הקשורים לנושא הנטייה המינית וזהות המגדר

 .(2)ראו תרשים  החרדי

 נוטים  הקשורים לנטייה מינית ולזהות מגדר ם הלומדים בבתי ספר עם משאבים ותמיכהמשיבי

ספר בלי משאבים  ילהעדר משיעורים ומבית הספר, בהשוואה למשיבים הלומדים בבת פחות

 37.5%בקרב משיבים שציינו כי לא למדו משהו חיובי על הקהילה הגאה, לדוגמא,  .בנושא ותמיכה

בקרב משיבים שציינו כי למדו משהו חיובי על הקהילה הגאה, שיעור  נעדרו משיעורים; אולם

 .(3)ראו תרשים  24.4%הנעדרים נמוך יותר ועומד על 

 בנושאים הקשורים לנטייה מינית ולזהות מגדר משיבים הלומדים בבתי ספר עם משאבים ותמיכה 

ספר בלי משאבים מדווחים על תחושת שייכות גבוהה יותר, בהשוואה למשיבים הלומדים בבתי 

בבית ספרם יש לפחות איש צוות אחד המשדר בקרב משיבים שציינו כי . לדוגמא, בנושא ותמיכה

; אולם בקרב משיבים שציינו כי דיווחו על תחושת שייכות גבוהה לבית הספר 65.2%, פתיחות

והה המשיבים שדיווחו על תחושת שייכות גב, שיעור בבית ספרים אין איש צוות המשדר פתיחות

 .(4 )ראו תרשים 41.3%נמוך ועומד על 

 

כי הם מרגישים מאד נוח לדבר שיעור נמוך יחסית ציינו  עם מי התלמידים מרגישים נוח לדבר על הנושא? .16

 (.5.7%) ת בית הספר/מנהלו; (11.1%(, מורים/מורות )16.4%) פסיכולוגיים /עם יועצים 

 

: גודל המדגם מאפשר בחינה של אקלים בתי הספר לפי מיקום גיאוגרפי הבדלים בין מרכז ופריפריה .17

רוב לדוגמא, כלכלי של היישוב. -אביב יפו, ירושלים, וצפון( וכן לפי מעמד חברתי-)דרום, מרכז, תל

נגישות גבוהה יותר למשאבים נהנים מכלכלית -ביישובים מבוססים מבחינה חברתיתתלמידים הלומדים ה
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, מאשר תלמידים הלומדים ביישובים פחות מבוססים )ראו ייה המינית וזהות המגדרבנושא הנט ותמיכה

 (.5תרשים 

 

 :יניתוח איכותנ  .18

 

בסיום שאלון הסקר, התבקשו המשיבים להתייחס בצורה חופשית לנושא ההטרדה על בסיס נטייה מינית וזהות 

בחרו להתייחס לשאלה פתוחה זו.  555מגדרית בבית ספרם, וכיצד לדעתם ניתן למנוע אותה. מבין כלל המשיבים, 

ים ומרחיבים את הממצאים הכמותיים התשובות המילוליות נותחו בשיטת ניתוח איכותנית, וממצאי הניתוח משלימ

 שמוצגים בדוח זה. 

 שיטת הניתוח האיכותני ושלבי הניתוח 

 ,Consensual Qualitative Research, Hillהתשובות המילוליות נותחו בשיטת הניתוח האיכותני המוסכם )

Thompson, & Williams, 1997; Hill et al., 2005המתבססת על הסכמת (. שיטת ניתוח זו היא קונסטרוקטיבית ,

, וכוללת סט של שלבים הנתוניםשופטים לניתוח המתבצע. היא מאפשרת דיאלוג בין מספר חוקרים סביב ניתוח 

ברורים לניתוח, כאשר בכל שלב נדרשת הסכמת החוקרים המבצעים את הניתוח, כך שבסופו של הניתוח מתקבלים 

 שונים. ממצאים שעברו סקירה והסכמה בין השופטים/החוקרים ה

המחקר, וחמישה  שניים מעורכישופטים שונים ) בשבעהלצורך עריכת הניתוחים האיכותניים נעשה שימוש 

שעשו את ההתמחות שלהם במחקר לצורך קבלת מלגה באירגון הנוער הגאה במהלך מאוניברסיטת ת"א סטודנטים 

, והתבקשו למצוא תחומי ליבה או אותןקרו התשובות המילוליותשנת תשע"ו(. בשלב הראשון, עברו כל השופטים על 

(Core Domainsשהן תבניות בסיס ה ,) ,מאפשרות מסגרת הבנה קונספטואלית לארגון החומר הרב. לאחר שלב זה

 תחומי ליבה.  15התכנסו השופטים, עברו על תחומי הליבה שנמצאו, והושגה הסכמה ביניהם לגבי 

תפת על תחומי הליבה והתשובות המילוליות. בשלב זה, התקיים נפגשו השופטים ועברו בצורה משולאחר שלב זה, 

(. רעיונות הליבה הם יחידות על, הכוללות מספר תחומי ליבה, ומהוות רעיון Core Ideasדיון ביצירת רעיונות ליבה )

ת. כללי העולה מתוך הניתוח. התוצר הסופי של תהליך זה הוא יצירת תחומים גנריים, המורכבים מקטגוריות שונו

 כאמור, הליך זה כלל אף הוא דיון והסכמה בין השופטים. 

 התשובות המילוליות, ולסווג  משפטים מתוך התשובות המילוליותעל שוב התבקשו השופטים לעבור בשלב הבא, 

למשפטים או קטעים, ושיבוצם של  התשובות המילוליות. תהליך זה כלל פירוק שהוסכמוהליבה  מרעיונותלכל אחד 

שניים מעורכי וסוכם על ידי הליבה. שלב זה התבצע על ידי כל שופט בנפרד,  מרעיונותהקטעים בכל אחד המשפטים/

 . ששימשו כשופטיםהמחקר 

בסיום תהליך הניתוח, הועברו התוצרים לשופט חיצוני לצורך ביקורת. במחקר הנוכחי, השופט החיצוני הוא אחד 

מעורכי המחקר, אשר לא השתתף בהליך הניתוח האיכותני. הליך השיפוט החיצוני כלל קריאת התשובות המילוליות 
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ווידוא שהניתוח אכן הגולמיות, קריאת הניתוח האיכותני שנערך, והבעת הערות או הסכמה לניתוח שהתקיים, תוך 

 . התשובות המילוליות של המשיביםתואם את 

 ותממצאי ניתוח הראיונ 

 מציג את רעיונות הליבה ותחומי הליבה של כל רעיון, כפי שעלו בניתוח תשובות המשיבים.  XXXלוח 

  (.N = 555רעיונות ליבה ותחומי ליבה בתשובות המשיבים ) .XXXלוח 

  

 תחומי ליבה רעיונות ליבה

 חוויות אישיות של תלמידים המצב הנוכחי בבית הספר
 היכן מתרחשת האלימות?

 מינית, גזענות ויחס לנשיםהטרדה 
 בבית הספר אין אלימות כי....

 יציאה מהארון
 מודעות חברתית אקטואלית

 סגל מורים בעייתי גורמים: מדוע המצב הוא כזה? 
 חוסר מודעות וידע

 הטרונורמטיביות
 חוסר הבנה

 טיפול לחומרה טיפול במצב ומניעה
 חוקים, גבולות בבית הספר

 חשיפה לדמויות להט"ב
 וך שאינו הטרונורמטיביחינ

 מה נותן לנו להרגיש בטוח

 

על הקשורים להטרדות הקשורות לנטייה מינית ולזהות -כפי שניתן לראות, התלמידים התייחסו לשלושה נושאי

בו פירטו היבטים הקשורים לאקלים  המצב הנוכחימגדרית בבתי הספר: הם תיארו בצורה מפורטת ומעמיקה את 

גורמים לכך שקיימות הטרדות ל, לאחר מכן התייחסו הבית ספרי הקשור לתלמידים להט"ב כפי שהם חווים אותו 

מסוג זה במסגרת  הטרדות הצעות לטיפול ולמניעת, והציעו הקשורות לנטייה מינית ולזהות מגדר בבית הספר

החלק הבא מפרט את רעיונות ותחומי הליבה, עם הבאת דוגמאות מתוך דברי התלמידים, המדגימים את החינוכית. 

 התמות המרכזיות שנותחו. 

 המצב הנוכחי בבית הספר 

של הטרדה והתעמרות על רקע נטייתם המינית או זהותם  חוויות אישיות קשותהתלמידים פרשו במלל מגוון רחב של 

ות תחושות דיכאון, חוסר יחס של מערכת החינוך )בית הספר והמורים(, מצוקה ובדידות, המגדרית. חוויות אלו כולל

כמו גם חוויות של הטרדה מינית, מורים שמתעמרים בהם על רקע נטייתם המינית וזהותם המגדרית, ומקרים של 

 הוצאה מהארון שלא ברצון )אאוטינג(: 

"בית הספר לא שם לב אליי (; 17)תלמידה, בת  להיות חמורים מאד "בגלל היחס אלי אני סובלת מדכאון והתקפים שיכולים

העניין לא רציני. הם לא שמים לב לכך  –בעניינים האלה. הוא מניח שכל עוד לא מרביצים לי או כל עוד לא פניתי יותר מפעמיים 
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לימות אלי בבית הספר שלי, מלא "יש המון א(; 13)תלמידה, בת  שנוגעים בי או אומרים עלי דברים פוגעים תוך כדי שיעורים"

"היה תלמיד שיצא מהארון והתעללו (; 18)תלמיד, בן  "אני די בודד, ולא מאושר"(; 12)תלמיד, בן  העלבות וחוסר התחשבות"

"צוות המורים מאד (; 17)תלמיד, בן  בו כל יום, הרביצו לו וקיללו אותו כולם, וזרקו עליו נפצים ודברים כאלה. בסוף הוא עזב"

(; 15)תלמיד, בן  א תומך באנשים כמוני מהקהילה והם לא מנסים אפילו לקבל את זה ומלמדים תוכן הומופובי ותומכים בו"ל

 "חלק מהמורים בבית הספר יורדים על תלמידים וקוראים להם בביטויים כמו 'הומו', 'נשנש' ורמיזות כאלה ואחרות לנטיה מינית"

ן בפני מישהו, יענו 'הוצאתי מהארון' לפניו. בנוכחותי. יום לאחר מכן באה חבורה של "נאלצתי לצאת מהארו(; 17)תלמיד, בן 

 (. 15)תלמידה, בת  חבר'ה מהכיתה שלו, זרקו עלי תיקים ושאלו: 'את לסבית? את לסבית?' דחפו שולחנות וצחקו עלי"

בית הספר,  מגדרית בין כותליהתלמידים ציינו מקומות רבים בהם מתקיימת האלימות על רקע נטייה מינית וזהות 

 "שמעתי אמירות טרנספוביות במסדרונות חודשים אחרי )היציאה מהארון("כיתות הלימוד: בות וביניהם: החצר, המסדרונ

"צריך לשים מצלמות בכל בית הספר, כולל בשירותים ובכיתות, ובכל מסדרון צריך להיות מורה תורן, כי בכל (; 17)תלמידה, 

"הערות אלימות כלפי להט"בים נשמעות באופן תמידי בכיתה והמורים לא מעירים (; 16)תלמידה, בת  "המקומות זה קורה

 (. 15)תלמידה, בת על זה כלום" 

, כולל נגד ערבים, קישרו בין אמירות פוגעניות כלפי להט"ב, לבין אמירות רווחות אחרות כלפי מיעוטיםהתלמידים 

יון הטיפשי הזה לדבר איתנו על נושאים כאלה )שקשורים לנטייה מינית וזהות מגדר(, "לפעמים יש את הנס: מזרחים ונגד נשים

רק שבמקום להביא אנשים שיודעים מביאים מבוגרים סטרייטים אשכנזים שעושים יותר נזק מתועלת. נגיד, בהרצאה שהיתה 

ייחסה לאישה טרנסית בלשון גבר פעמים לנו על פמיניזם, המרצה השתמשה בהמון כינויי גנאי נגד מזרחים...ובאותה נשימה הת

"יש דיונים בכיתה שבהם השיח הכללי הוא 'לערבים מגיע למות' ו'הומואים זה תועבה וחטא' שזה מאד (; 18)תלמידה,  רבות"

"בכל החמש שנים שאני לומדת בבית הספר שלי, הייתה לנו הרצאה אחת בלבד שנגעה (; 15)תלמידה, בת מפריע לי" 

של אונס והטרדות מיניות, וזו הייתה שיחה גזענית שנועדה להרחיק בנות מערבים שמנסים לפתות להתחתן איכשהו לנושא 

 (. 17)תלמידה, בת  איתם ואחר כך מתעללים בהם"

בניגוד למצב הקשה שתואר על ידי התלמידים בחלקים הקודמים של הניתוח, חלק מהתלמידים ציינו כי בבית ספרם 

ה מינית או זהות מגדרית, וציינו מספר סיבות להעדר האלימות. חלקם ייחסו את העדר אין אלימות על רקע נטיי

האלימות למאפיינים הקשורים לבית הספר עצמו ולאוכלוסיית התלמידים, כגון: בית ספר איכותי, או סביבה טובה 

. בכך, יצרו נהבה ממוקם בית הספר, כאשר התלמידים מגיעים מבתים שהחינוך בהם הוא לסובלנות ולקבלת השו

התלמידים הפרדה בין 'בית ספר טוב' )שמתאפיין בפתיחות, בסינון תלמידים ובחירת התלמידים האיכותיים( לבין 

בית ספר ש'אינו טוב' )שבו אוכלוסיית התלמידים היא, על פי תיאורם של התלמידים, מרמה נמוכה יותר, או בית 

רלי, נחשב שמאלני. התלמידים מחוננים ומחונכים )הן מבחינה של "בית הספר שלי מאד ליב: ספר שמתאפיין בשמרנות(

"אין הרבה הטרדות כי אנשים מגיעים לרוב מחינוך (; 16)תלמיד,  חומר לימודי והן מבחינה של ערכים( ונבחרים בפינצטה"

כן מתייחסים בכבוד "בסביבה שבה אני לומדת כיום, רוב האנשים הם אנשים שחונכו בדרך שוויונית ול(; 17)תלמידה,  טוב"

לשונה מהם. בבתי ספר קודמים שלמדתי בהם זה לא היה ככה, בעיקר בגלל שהאנשים האלו חיקו התנהגות דומה של ההורים 

ממש מגיעים "התלמידים נבחרים לבית הספר ולכן ישנה מערכת סינון, ו"ערסים" לדוגמא, לא (; 17)תלמידה, בת  שלהם"

, בית ספר מאד פתוח לכל )השם הושמט לצורך שמירה על סודיות( XXX  ד בבית ספר "אני לומ(; 17)תלמידה, אלינו" 
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האנשים, הנטיות, כל הדברים שאתם רוצים. מעולם לא ראיתי הטרדה בבית הספר שלי, אבל זהו בית ספר עם אנשים נבונים, 

 (. 15)תלמיד,  פתוחים ותל אביביים"

"אין מקרים של הטרדה ואלימות אחרים ייחסו את העדר האלימות לכך שאין בבית ספרם להט"ב מחוץ לארון )לדוגמא: 

(, או לכך שבית הספר בו הם לומדים הוא 17תלמידה, על רקע נטייה מינית כי אין אף תלמיד מחוץ לארון בבית הספר" 

 , מאחר ויש רק תלמידות בנות, ואין אף אחת מחוץ לארון""אין)לדוגמא: בית ספר לבנות בלבד, מהזרם הממלכתי דתי 

 (. 15תלמידה, 

היו תלמידים אחדים, שייחסו את העדר האלימות לגילם של התלמידים, ויצרו הפרדה בין חטיבת הביניים לתיכון, 

גרים בו התלמידים כבר בו –כאשר לטענתם בחטיבה, התלמידים צעירים יותר, והאלימות רווחת, לעומת התיכון 

"יש אלימות בחטיבת הביניים פה ושם אבל בחטיבה העליונה מאד נדיר שיש יותר ובו מתמעטים מקרי האלימות. לדוגמא: 

 (. 17)תלמידה,  אלימות בצורה רצינית וכבדה"

של בני הנוער לנושאים חברתיים ואקטואליים,  המודעות החברתית הגבוההעל, בלטה בתשובות התלמידים -כנושא

כמו גם מודעות פוליטית גבוהה, הקשורה לנושא ההטרדות על רקע נטייה מינית וזהות מגדר, אולם משקפת מודעות 

"ההטרונורמה : ציינה 16רחבה יותר לנושאים חברתיים ופוליטיים הקשורים למיעוטים בחברה. לדוגמא, תלמידה בת 

בותיות שמשתרשות בעיקר בחינוך. בגלל שמערכת החינוך היא קפיטליסטית ומנוכרת, יש לפרק אותה ולייצר תריוצרת הבניות 

, ציין שיש צורך במתן תשומת לב 17; תלמיד בן לימוד בקבוצות קטנות יותר בהן לאנשים עצמם יש ערך משמעותי וגדול"

קבלת השונה נובעת מבורות, -הומופוביה ואיציינה ש" 15, ואילו לתמידה בת סיס בדעותיו הפוליטיות"-"לכל מי שלא הטרו

פחד וחוסר הזדהות עם המצב. אם אתה לא שונה בצבע העור, נטייה מינית, זהות מגדרית או דעה פוליטית שלך, אתה פחות 

 .פלורליזם"-רגיש לנושאים הקשורים לקהילות קטנות חסרות זכויות ואי

  ?גורמים: מדוע המצב הוא כזה 

בחלק הקודם, ינו גורמים אחדים לכך שקיימת אלימות על רקע נטייה מינית וזהות מגדרית בבתי הספר. המשיבים צי

שתיאר את המצב בבתי הספר בנוגע להטרדות ואלימות על רקע הנטייה המינית וזהות המגדר, המשיבים התייחסו 

לאקלים הבית ספרי, התייחסו  למאפיינים הקשורים הן לתלמידים והן למערכת בית הספר עצמה. בניתוח הגורמים

 המשיבים באופן כמעט גורף לגורמים הקשורים לבית הספר, למורים ולמערכת החינוך. 

מעלים עין מהטרדות ואלימות על רקע נטייה מינית וזהות שמי , ותיארו אותו כלסגל המוריםהתלמידים התייחסו 

"הסיבות לכך הן שצוות המורים מאוד לא תומך באנשים , והתייחסו לבורות הקיימת בקרב המורים כלפי להט"ב: מגדר

"הסיבות הן (; 17)תלמיד, כמוני מהקהילה, והם לא מנסים אפילו לקבל את זה ואפילו מלמדים תוכן הומופוביה ותומכים בו" 

ה הגאה בורות מוחלטת. חוסר ידע של הצוות על כל מה שהוא לא נחשב כחלק מהנורמה החברתית. אין שום הסברה על הקהיל

הספר שלי הוא דתי ולכן יש חוסר מודעות לגבי  בית"(; 17)תלמידה, ממנה"  ואין שום מקום בבית הספר למי שחלק

"יש (. 14)תלמידה,  הקהילה....אם הצוות ידע יותר ויבינו שבן אדם עם נטיות טיפה שונות הוא לא חייזר, יהיה יותר טוב"

 (. 15)תלמיד,  נהלה. אין כל דרך לתקן את המצב הזה"התעלמות גורפת של צוות המורים ובמיוחד הה
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הן של התלמידים, אך בעיקר של המורים, להיבטים  – ולחוסר ההבנה חלק מהתלמידים התייחסו לחוסר המודעות

הקשורים לקושי של תלמידים להט"ב, או לדרך בה משפיעה אלימות ואמירות פוגעניות הקשורות לנטייה מינית 

בבית הספר שלי יש חוסר מודעות לגבי הקהילה. הייתי מאד רוצה שאיכשהו יותר "בם של תלמידים: ולזהות מגדר על מצ

 ידע יועבר לתלמידים ובעיקר למורים. אני מקבלת הרבה שאלות או אמירות די פוגעניות אבל בעצם היו תמימות, מחוסר ידע"

(; 15)תלמידה, "יש חוסר ידע לגבי כל מה שהוא לא נחשב חלק מהנורמה החברתית, בעיקר אצל המורים" (; 14)תלמידה, 

"תלמידים ומורים בכלל לא מבינים מה זה מיניות שונה משלהם, המושגים הומו/לסבית/בי לא הכי ברורים להם, שלא נדבר על 

ה. אני מאמינה שהמורים צריכים לדעת יותר, להבין יותר, טרנסג'נדרים וקווירים שאני לא יודעת אם הם בכלל יודעים מה ז

 (. 17)תלמידה,  ולהעלות את זה בשיעורים, כמו בשיעורי חינוך"

מקור נוסף לאקלים הבית ספרי הקשה כלפי תלמידים להט"ב, זיהו התלמידים בהטרונורמטיביות המאפיינת את 

טנים(. התלמידים התייחסו לכך שחומר הלימודים, מערכת החינוך כבר מהשנים הראשונות )כשהתלמידים עדיין ק

והמידע אליו נחשפים התלמידים כולל רק זוגיות הטרוסקסואלית, שאין כלל התייחסות להיבטים הקשורים לסוגי 

"לא מדברים על זה מספיק. מגיל קטן חושפים לילדים משפחות/זוגיות/קשרים אינטימיים ומיניים של אנשים מאותו מין: 

אין סיבה שילדים ידעו על הנסיך והנסיכה, ולא על (; 18)תלמידה,  סטרייטים ולא מידעים על נטיות מסוג אחר" מידע רק על

 "להפסיק להבנות שתא משפחתי מורכב מגבר, אישה וילדים ושכל דבר אחר לא נחשב משפחה"(; 16)תלמיד,  הנסיך והנסיך"

 (. 13)תלמידה, 

  טיפול במצב ומניעה 

למגוון דרכי טיפול ומניעה לתופעת האלימות נגד להט"ב ולחתירה לאקלים מיטבי לתלמידים התלמידים התייחסו 

להט"ב. כמעט כל ההתייחסויות של התלמידים היו כאלו שניתן ליישמן הן במצב בו קיימת אלימות, והאקלים אינו 

צב לאלים יותר מכפי מיטבי )טיפול(, והן במצב בו מערכת החינוך מעוניינת למנוע את התפתחות/התדרדרות המ

שהוא כיום )מניעה(. בולטת במיוחד ההתייחסות של התלמידים לרצף הטיפול והמניעה לאורך כל שנות הלימוד 

 )מגיל הגן(, ולא רק בחטיבות הביניים והתיכונים, שבהם תלמידים שיוצאים מהארון. 

ם אינם רואים את מערכת החינוך אותו הם דורשים מבית הספר. התלמידי –התלמידים התייחסו לטיפול לחומרה 

וצוות בית הספר ככזה שיכול להתמודד עם התופעה של אלימות כלפי להט"ב, ובדבריהם בולטת הדרישה לפנות 

לגורמי חוץ )ארגונים בקהילת הלהט"ב, משטרה(, כמי שעשויים לטפל באלימות על רקע נטייה מינית או זהות 

ציבורי יעבור פעילות של חוש"ן או איגי או משהו אחר שקשור לקהילה הגאה,  "לדעתי חשוב שכל תלמיד בבית ספרמגדרית: 

"לדעתי משרד החינוך (; 17)תלמידה,  ושהמורים וביחוד המחנכים יתיחסו לנושא וגם יעירו לתלמידים על הערות הומופוביות"

פרוייקטים בנושא )תכנית ניר, חוש"ן( למורים ולתלמידים. לערב יותר גופים ו –חייב להכניס מערכים של שיעורי חברה בנושא 

"אני חושב שצריך להביא את חושן ליותר מקומות בצורה (; 17)תלמיד,  כחלק בלתי נפרד מתהליך ההתחנכות בבית הספר"

ך להגיש תלונה במשטרה "במידה ומתרחשת אלימות/הטרדה על רקע נטייה מינית, לדעתי כענישה צרי(; 15)תלמיד, דחופה" 

 (.15)תלמיד,  תלמיד מבית הספר"להשעות את הו
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התלמידים ציינו כי יש צורך בגבולות ברורים במערכת החינוך. הגבולות הללו צריכים לבוא לידי ביטוי, לדעתם, גם 

בקביעה 'מה נחשב הטרדה על רקע נטייה מינית' )כלומר, הגדרה ברורה של מערכת החינוך(, וגם בדרכי האכיפה 

ינים לראות את מערכת החינוך ובתי הספר שמערכת החינוך ובית הספר נוקטים בהם. ניכר שהתלמידים מעוני

"הייתי מציע  מעורבים יותר, וברורים יותר לגבי הנהלים הקשורים להטרדות על רקע נטייה מינית וגילויי הומופוביה: 

למשרד החינוך לדרוש מהמחנכות להיות במעקב תמידי אחרי התלמידים והתהליכים שעוברים עליהם ולנהל שיח איתם 

)תלמידה,  "צוות בית הספר אמור לעשות חוקים כנגד הטרדה שעונשים יהיה חמור ביותר(. 16)תלמיד,  כשקורית הטרדה"

"צריך להעניש תלמידים המתנהגים באלימות כלפי תלמידים אחרים ולערוך שיעורי הסברה בכיתות על אוכלוסיות (; 12

 (. 16)תלמידה, מוחלשות" 

תופעות של הטרדה על רקע נטייה מינית וזהות מגדרית היא על ידי דרך נוספת בה סבורים התלמידים שניתן למגר 

חשיפה לדמויות להט"ב. התלמידים התייחסו לדמויות להט"ב שיגיעו מחוץ לבית הספר, כמו גם למתן מקום למורים 

. החשיפה האישית, לדעת התלמידים, תביא להבנה גדולה ו/או זהותם המגדרית להט"ב לחשוף את נטייתם המינית

"האוכלוסיה לא רגילה לאנשים תר ולמודעות של התלמידים לקשיים ולצרכים של תלמידים להט"ב במערכת החינוך: יו

עם נטייה מינית שונה משלהם; לדעתי צריך שאנשים מהקהילה הגאה יציגו את סיפור יציאתם מהארון ואת הקשיים שזה עורר, 

"ההצעה שלי היא להביא לבית הספר אנשים מהקהילה שיספרו (; 17)תלמידה,  ואולי ככה המודעות תעלה ויקבלו את האחר"

"בבית ספר שלי יש מורה שהוא להטבי, (. 16)תלמיד,  "על הקשיים שלהם בתקופת התיכון )הגיל שלי( בגלל נטייתם המינית

 (. 13)תלמיד,  אז הוא מתייחס לזה ברצינות אך כל השאר מתעלמים"

ת למגר תופעות של אלימות על רקע נטייה מינית וזהות מגדר, כמו גם הדרך המרכזית שהתלמידים הציעו על מנ

למנוע התפתחות תופעות אלו, היא על ידי הרחבת מערך ההסברה )למורים ולתלמידים( שיגביר את המודעות 

מגיל צעיר, כבר מגיל הגן, דרך היסודי, וחטיבת לנושא. התלמידים סבורים, שמערך הסברה זה, אמור להתחיל 

. התלמידים קובלים על כך שבמערכת הלימודים כפי שהיא היום, אין , ולכלול תכנים שאינם הטרונורמטיבייםםהביניי

"אין חינוך מקום לחינוך מיני כמעט בכלל, וכשזה מתקיים, אין בו התייחסות לנושאים להט"בים, ולנושאים מגדריים: 

"תתנו שיעורים במגדר (; 16)תלמידה, זה גם בבית הספר" מיני ומגדרי נכון. יש אווירה כללית בחברה של תרבות אונס, ו

"צריך שהתכנים בספרי הלימוד שלנו ישתנו. צריך להעביר תכנים המסבירים בצורה ברורה הכל (; 13)תלמידה,  ונטייה מינית"

שזה בן ובת ולא  "מתחילת הגן כבר מלמדים(; 16)תלמידה,  על נטיה מינית ומגדרית, פעילויות חינוכיות כדי למנוע הטרדות"

בת ובת או בן ובן. לדעתי צריך להתחיל את החינוך על הקהילה הגאה כבר מהגן, להסביר שיש עוד אופציות וכשגדלים בסביבות 

 (. 16)תלמידה,  כיתה י' או אפילו ט', כשיש חינוך מיני, לדבר על הקהילה הגאה"

אפיינים, שיכולים לתת להם תחושה בטוחה בבית הספר כלהט"ב. אלו כוללים: מהתלמידים התייחסו למספר 

התייחסות אישית ויכולת לפנות בצורה פרטנית לגורם חינוכי בבית הספר כאשר הדבר נדרש, יצירת מרחב בטוח 

 דרך העלאת מודעות לנושא )בפעילויות בית ספריות(, ושיתוף של התלמידים והמורים בשיח הכולל הסברה על

"אני חושבת שבית הספר יכול ליצור מרחב בטוח נושאים הקשורים להטרדה ואלימות על רקע נטייה מינית וזהות מגדר: 

בעזרת פעילויות נוספות על קבלת האחר ובאופן כללי סדנאות מיניות, כי רק באמצעות מרחב בטוח לדבר על הנושא, אפשר 
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לדאוג שלכל תלמיד יהיו שיחות אישיות על עצמו אם הוא מרגיש " (;17)תלמידה,  להפנים ולהבין מה זה מיניות אחרת"

"צריך לשתף בהסברה מקיפה מגילאים צעירים, כולל (; 15)תלמידה,  שהוא נמצא בהתלבטות ואם מאיימים עליו"

ם" השתלמויות למורים/ות בנושאים האלו וללמד אותם איך להתנהג אם תלמיד/ה יוצא/ת מהארון, כדי שיוכלו לפנות אליה

 (.  18)תלמידה, 

 ניתוח איכותני סיכום: 

התלמידים העלו מספר נושאים, המתכתבים עם הממצאים הכמותיים בסקר האקלים הבית ספרי. בולט במיוחד 

המצב הקשה אותו מתארים התלמידים לגבי האקלים הבית ספרי שאינו מיטיב, הכולל התעלמות של צוותי בתי 

הרגשיות הקשות שיש לאלימות על רקע נטייה מינית וזהות מגדר הספר ומערכת החינוך ממצבם, כמו גם ההשפעות 

 על מצבם הנפשי והתפקודי. 

מעניינת במיוחד תחושתם של התלמידים כי מערכת החינוך, כפי שהם מכירים אותה, לא מסוגלת להתמודד בעצמה 

בארגונים מתוך קהילת עם האלימות על רקע נטייה מינית וזהות מגדר, והמלצתם להשתמש בגורמי חוץ, בעיקר 

איגי וחוש"ן( כמו גם במשטרה, על מנת למגר תופעות של אלימות מסוג זה. נראה, כי התלמידים כמו הלהט"ב )

, ורואים בארגונים אלו ובפעילותם במערכת החינוך משאב ידע והמודעות קיימים בעיקר בקהילה הגאהחשים שה

 חשוב לשינוי המצב הקיים. 

ת המשאבים שהזכירו התלמידים ככאלו שיכולים לגרום להם תחושת נוחות בבית הספר בנוסף, חשוב להדגיש א

כלהט"ב, ביניהם: היכרות עם להט"ב נוספים, שיספרו מנסיונם, קיומם של מורים להט"ב, וקשר אישי וקרוב עם 

 דמויות מיטיבות במסגרת בית הספר. 

ששינוי באקלים הבית ספרי כלפי להט"ב אינו יכול נושא נוסף שעלה בניתוח, הוא העובדה שהתלמידים ערים לכך 

מיניות כבר -להתחיל בכיתות הבוגרות, וממליצים להתחיל את הלימוד אודות נטייה מינית, זהות מגדר ומשפחות חד

 בגילאי הגן ובית הספר היסודי. 
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 :והמלצות מחקר האקלים יכוםס .19

 

 

 פעילויות דוגמת – גאים תלמידים כלפי אלימות עם להתמודדות ייעודיות תוכניות הכללת .א

, ניר ותכנית ,.Eick et al) 2016) הגאה הקהילה כלפי עמדות כמשפרות שנמצאו, ן"חוש

 ואלימות פוגענית התנהגות כמפחיתה והן, הגאה הקהילה כלפי עמדות הן כמשפרת שנמצאה

 .(2016, שילה) בפרט וגאים בכלל תלמידים כלפי

יועצים חינוכיים( ו רכזים פדגוגיים מנהלים,מפקחים, כשרת מורים ואנשי חינוך אחרים )ה .ב

 והלחצים לקשיים בנוגע תהמודעו הגברת. בנושאים הקשורים לנטייה מינית וזהות מגדר

שיח חינוכי פתוח ים ליצירת מרחב בטוח יותר לתלמידים גאים ולכ . מתןגאים תלמידים החווים

   .אודות מגדר ומיניות

הכשרה סטודנטים להוראה בנושאים הקשורים לנטייה מינית ולזהות מגדר, והדרכים  .ג

 להתמודד עם קשיים ואלימות על רקע זהויות אלו בקרב תלמידים. 

שילוב נושאים הקשורים למגדר ומיניות, ולקהילה הגאה בפרט, בתכני הלימוד במקצועות  .ד

ובאגפים השונים של  וגיה, סוציולוגיה(רלוונטיים )דוגמת: אזרחות, היסטוריה, חינוך, פסיכול

 . המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך )דוגמת זכויות התלמיד וחיים משותפים(

בנושא הנטייה  את עמדת מנכ"ל משרד החינוך ים, הכולליםמנכ"ל ברור יהוצאת חוזרהמשך  .ה

ות עם הוראות בנוגע להתמודדהכוללים , והמינית וזהות מגדרית והקשרה למערכת החינוך

בדבר הכללת תכנים בנושא  הנחיות כמו גםאלימות על רקע נטייה מינית וזהות מגדרית, 

 בתוכניות הלימודים. 

מתן דגש במחקרי אלימות מערכתיים הנערכים על ידי מערכת החינוך לנושאים הקשורים  .ו

 לקהילה הגאה, ובעיקר לאלימות על רקע נטייה מינית וזהות מגדרית. 

המורים )בחינוך היסודי ובחינוך העל יסודי(, להגברת מודעות לנושאי  עבודה מול ארגוני .ז

 האלימות על רקע נטייה מינית וזהות מגדר, ולחשיבה משותפת אודות דרכי פעולה בנושא. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : דיווחי תלמידים על קורבנות לאלימות במהלך החודש שקדם להעברת השאלונים1תרשים 
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 היגד

 יא-שכבה י ט-שכבה ז

 מדגם 
 ארצי

 מדגם 
קהילה 

 גאה

 מדגם  יחס
 ארצי

 מדגם 
קהילה 

 גאה

 יחס

       אלימות מילולית

 2.2 39 18 1.8 57 33 תלמיד קילל אותך במטרה לפגוע בך

 2.0 47 23 1.9 64 34 תלמיד לעג לך או העליב אותך או השפיל אותך במילים

       אלימות מתונה

 2.7 8 3 2.6 13 5 אחרי הלימודיםתלמיד איים שייפגע בך בבית הספר או 

 1.6 11 7 1.8 20 11 תלמיד תפס ודחף אותך במטרה לפגוע בך

 1.6 8 5 1.9 17 9 קיבלת בעיטה או אגרוף מתלמיד שרצה לפגוע בך

       אלימות קשה

 1.7 5 3 2.5 10 4 תלמיד נתן לך מכות חזקות מאד

       אלימות מינית

ניסו לגעת בך בצורה מינית תלמיד או תלמידה נגעו או 
 בניגוד לרצונך

4 18 4.5 6 12 2.0 

תלמיד או תלמידה העירו כלפיך הערות מיניות שלא 
 רצית בהם 

9 43 4.8 8 38 4.8 

תלמיד או תלמידה נגעו או ניסו לגעת בך או לצבוט אותך 
 במקומות פרטיים בגוף )מקומות מוצנעים( בלי שהסכמת

6 21 3.5 6 15 2.5 
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 על משאבים ותמיכה, לפי מגזר דיווחי תלמידים: 2תרשים 

 
הערה: מגזר "אחר" כולל משיבים הלומדים בבית ספר דמוקרטי, בית ספר לאמנויות, בית ספר ניסויי, בית ספר 

 פרטי, ובית ספר בשיטה אנתרופוסופית.

 

  

30.8%

4.7% 3.7%

33.6%

15.9%

56.6%

8.2%

28.4%

49.2%

35.7%

66.7%

16.7%

41.7%

65.5%

60.2%

נגישות לאתרי אינטרנט  
בנושא הקהילה הגאה

ספרים ומקורות מידע  
בספרית בית הספר

בית הספר משתף 
פעולה עם ארגונים  

מהקהילה הגאה

בבית הספר יש לפחות  
איש צוות אחד המשדר  

פתיחות  

בבית הספר לימדו  
משהו חיובי על הקהילה  

הגאה

(n=107)דתי -ממלכת (n=893)ממלכתי  (n=84)אחר 
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 : העדרות משיעורים ומיום לימודים, לפי חשיפה לתכנים חיוביים בבית הספר 3תרשים 

 
 

 פתיחות לנושא שדר/ת המ ה: תחושת שייכות לבית הספר, לפי נוכחות מור4תרשים 

 
  

37.5%

24.4%25.6%

14.1%

לא כן

ת
רו

ד
ע
ה

ר 
עו

שי

חשיפה לתוכן חיובי במסגרת בית הספר

העדרות משיעורים העדרות מיום לימודים

58.7%

34.8%

41.3%

65.2%

לא כן

ם
בי

שי
מ

ה
ר 

עו
שי

ת פתיחות לנושא/ת המשדר/בבית הספר יש לפחות מורה אחד

תחושת שייכות נמוכה תחושת שייכות גבוהה
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 כלכלי-על משאבים ותמיכה, לפי אשכול חברתי דיווחי תלמידים: 5תרשים 

 
  מבוסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.כלכלי -הערה: סיווג יישובים לפי אשכול חברתי

 

45.5%

4.9%

9.9%

37.3%

22.5%

50.3%

9.3%

25.8%

46.4%

31.1%

56.5%

8.3%

31.3%

52.2%

40.3%

נגישות לאתרי אינטרנט  
בנושא הקהילה הגאה

ספרים ומקורות מידע  
בספרית בית הספר

בית הספר משתף 
פעולה עם ארגונים  

מהקהילה הגאה

בבית הספר יש לפחות  
איש צוות אחד המשדר  

פתיחות  

בבית הספר לימדו  
משהו חיובי על הקהילה  

הגאה

(1-4אשכול חברתי )נמוך  (5-6אשכול חברתי )בינוני  (7-10אשכול חברתי )גבוה 


