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(לסביות,גאהנוערשלספרבתיאקליםסקריגאה)נוער(ארגוןאיגייוזםשנים17מזהלמחקר:רקע

ו/אוכהטרוסקסואליםמזדהיםשאינםונוספיםא-מינייםקווירים,ביסקסואלים,טרנסג'נדרים,הומואים,

בירושלים,הגאווהבמצעדהרצחאירע2015ובשנתבבר־נוערהרצחאירע2009בשנתסיסג'נדרים).

נוערשלוצרכיהםלקשייהםהחינוכיות,המערכותשלזוגםכמוהציבורית,המודעותאתהעלואשר

מיניתלנטייההקשוריםתכניםהטמעתשלהדרגתיתבמגמההחינוךמשרדהחלהשנים,במהלךגאה.

ארגוניעםפעולהשיתופיושלבנושא;ליועצותותכניותהשתלמויותשלהספר;לבתימגדריתוזהות

נוערארגוןבשיתוףספרבתיבמספרניר''תכניתלפעולהחלה2011בשנתלדוגמה,הגאה.הקהילה

במימוןהגאההקהילהבנושאהסברהפעילויותשלתקנההחינוךמשרדהחיל2017בשנתואילוגאה,

התבטאויותפרץרפיהרבדאזהחינוךשרהשמיע2019בשנתאלו,מגמותלצדאולם,ממשלתי. 2

הסקריםארבעתהמאקרו,ברמתמסוימיםשינוייםרףחמכך,יתרההגאה.הקהילהכלפיפוגעניות 3

כלפיאלימותשלגבוהותברמותהמאופייןספריביתאקליםעלהצביעו)2016;2012;2008;2004(

שלהם.המגדרזהותו/אוהמיניתנטייתםרקעעלחוויםהםשאותןשליליותובחוויותגאים,תלמידים

בקרבלמוגנותובזכותלחינוךבזכותהמיטבי,הלימודיבאקליםפגיעהעלהצביעוהסקריםממצאי

תלמידים גאים.

החינוכיבאקליםשחלוהשינוייםאתלבחון2020בשנתחזרנואחרים,במקומותלנהוגבהתאם

הקורונהמגפתבשלאולם,בישראל.התלמידיםשלבדיווחםמתבטאיםשהםכפיהגאה,הנוערכלפי

לשנתספריהביתהאקליםסקרנדחההספר,בתישגרתאתשיבשואשרהראשוןוהסגרהעולמית

עולמיתמחקרספרותאלו,סוגיותביןהקורונה.למשברהקשורותלסוגיותהתאמותועבר,2021

נוערבפניממילאהניצביםוסכנותאתגריםהעצימולההנלוויםוהסגריםהקורונהמגיפתכימלמדת

4גאה, והגבירו את שיעורי ההתנהגות הסיכונית בקרבם.

בניכללההדגימהמסגרתמתנדבים.מדגםמסוגלא־הסתברותימדגםעלמתבססהמחקר:דגימה

אינטרנטבאתריהמבקריםוכאלוגאהלנוערחברתיותבקבוצותחברתיותבפעילויותהמשתתפיםנוער

האינטרנטברשתמקווןשאלוןבאמצעותנאספוהנתוניםגאה.לנוערהמיועדים

)QUALTRICS.COM.(חברתיתמדיהערוצידרכים:במספרהופץהשאלוןהמדגם,אתלגווןבמטרה

וארגוניםמוריםנוער,קבוצותשלוהןאיגישלהןוטיקטוק)וואטסאפפייסבוק,אינסטגרם,(כולל

4
The Trevor Project. Implications of COVID-19 for LGBTQyouth mental health and suicide

prevention.מאתר:2021בנובמר,14ב־נדלה
https://www.thetrevorproject.org/2020/04/03/implications-of-covid-19-for-lgbtq-youth-me

ntal-health-and- suicide-prevention/, 2020. Accessed Octobre 14, 2020.

(יוליאחרונותידיעותזאת'",עשיתיוגםאפשרי,'זההמרה:טיפוליעלפרץרפיהרבהחינוך"שרואחרים,אלוןאמיר3
מאתר:2021בנובמבר14בתאריךנדלה).2019

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5549427,00.html

מאתר:2021בנובבמר14ב־נדלה).2017(פברוארהיוםישראלספרנו",בבית"כןדביר,(דבול)נועםראו2
https://www.israelhayom.co.il/article/454135
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עמודדרךהגיעומהמשיביםלמחציתקרובתקשורת.ואמצעיאינטרנטאתרינוספים;קהילתיים

)22%(כחמישיתאיגי;שלהוואטסאפמקבוצות)32%(כשליש),44%(איגישלהפייסבוק

להט"בופוביותבתגובותלווההנוכחיהסקרהפצתתהליךכילצייןישמטיקטוק.2%ו־מאינסטגרם

אליונחשףלאהמחקרשצוותובהיקףבחומרההחברתיתהמדיהבערוצימשתמשיםמצדפוגעניות

בעבר.

ותורגםGLSENעל-ידיבמקורשפותחשאלוןעלמתבססאשרעצמילמילוישאלוןהמחקר:כלי

2004,2008,2012משנתשאלוניםעלברובומתבססהשאלון).2005ואחרים,(פזמוני-לוילעברית

נוספולמשל,כךבכלל.אלימותעלהמחקרבתחוםשחלושינוייםלשקףכדיעודכןהשאלון.2016ו־

).2017(ראמ"ה,בחינוךוהערכהלמדידההארציתהרשותשערכהאלימותניטורמסקרפריטים

פריטיםעלענומהמשיביםשחלק(כךבדיכאוןהעוסקיםפריטיםלצדרנדומליבאופןהוקצואלופריטים

שנערכוהתאמותבדיכאון).שעוסקיםפריטיםעלענוואחריםראמ"ה",שלאלימות"ניטורמשאלון

מטה"האג'נדה",עםפעולהשיתוףבעקבות)inclusive(מכילשאלוןיצירתלטובת2016בשאלון

לנטרשמטרתוחדשפריטיםאשכולנוסףכן,כמו.2021בשאלוןגםיושמוגאה,נוערארגוןשלהנוער 5

את מדיניות בתי הספר בנושאי זהות וביטוי מגדרי, ובפרט ביחס לתלמידים/ות על הקשת הטרנסית.

גםנוספוגאים,תלמידיםעם2021בשנתשקיימנווזהותיתגיליתמגוונתמיקודלקבוצתהודות

שאפשרההמיקוד,קבוצתבסיסעלוהסגרים.הקורונהמגפתשלההשפעהאתהבוחניםפריטים

רלוונטייםפריטיםנוספוהקורונה,בתקופתהגאהמהקהילהתלמידיםשלהייחודיתהחוויהאתלהבין

כגון סוגיית המצלמה בשיעורים המתנהלים במתכונת מקוונת.

שינויסוכנותהגאה.מהקהילהתלמידיםבקרבשינויסוכנותעלמקורייםפריטיםנוספוכן,כמו

שינוייצירתלמעןלפעולובכישוריםביכולתשניחניםכמיהתלמידיםשלהעצמיתבתפיסתםמתבטאת

Priestley(כאחדוהחברתי־אזרחיספריהביתבמישורחיובי et al., איננהשסוכנותכיוון).2015

(אופיהתלמידיםממוקמיםשבהםבהקשריםתלויהאלאאינדיבידואליים,כישוריםידיעלרקמושגת

שביןהגומליןליחסיבנוגעחשובהמצבתמונתמספקיםשינויסוכנותעלפריטיםספרי),הביתהאקלים

Priestley(בשטחלרשותםהעומדיםהתנאיםלביןתלמידיםשלומסוגלותםכישוריהםנכונותם, et al.,

שבוספריהביתלאקליםמדיניותקובעישמעניקיםהחשיבותמידתאתמשקפתזומצבתמונת).2015

לימודיהם.שנות12במהלךגאיםתלמידיםשוהים

בשאלוןהורדוריאלי,יהיהבמלואוהשאלוןשמילוילוודאוכדישנוספו,הרביםהפריטיםלאור

לשר/תקצרמכתבלכתובלמשיביםהוצעלסיום,בגזענות.העוסקיםפריטיםפעמיחדבאופןזה

בביטוי "קהילה גאה".דוגמה להתאמות אלו מתבטאת בהחלפת ראשי התיבות להט"ב5
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שלהלימודחוויותאתלשפרבמטרההכנסת,שלהחינוךועדתשלהבא/הליו"ר/יתאוהבא/ההחינוך

תלמידות/ים גאות/ים במערכת החינוך בישראל.

סדרתבמסגרתשנאסףביותרהגדולהמדגםזהומשיבים.1497כללהסופיהמדגם:המדגםתיאור

;2012-372סקר;2008-390סקר;2004-298(סקרגאהנוערארגוןשלספרבתיאקליםמחקרי

בהיקףהגידולמגמתמהמשךנובע2021בשנתלסקרההיענותששיעורייתכן).2016-1106סקר

החברתיתהמדיהבערוציהסקרהפצתכיייתכןעודהאחרונות.בשניםגאהנוערארגוןשלהפעילות

נוערבנישלחייהםבשגרתשינוייםלאורוכמהכמהאחתעלנוער.בניבקרבהחשיפהאתהגבירה

ביולי22ב־והסתיים2021במאי8ב־החלהנתוניםאיסוףלה.הנלוויםוהסגריםהקורונהמגיפתעקב

השאלוןהפצתמועד,2021באפריל17ב־מלאהלשגרההחינוךמערכתשלחזרתהבשל.2021

מאוחר יחסית לשנים קודמות.

ירידהמציגוהוא),1.6תקןסטיית,15.4ממוצע(גיל19–12בגילאימשיביםכללהמדגם

הכיתותתלמידיהם)55.8%(המשיביםממחציתיותרמעטשרקכךהמשיבים,בגילמשמעותית

נשים,הםהמשיביםמכלל52.6%,מגדרזהותמבחינת).2016בסקר74.6%(לעומתהגבוהות

מבחינתוכדומה.גנדרקוויר,כמתלבטים,עצמםהגדירו25.1%והיתרטרנס,6.7%גברים,14.7% 6

גבוהשיעורוהומואים;כלסביותעצמםאתהגדירו)31.1%(מהמשיבות/יםכשליש,מיניתנטייה

כמתלבטות/ים,עצמן/םאתהגדירו35%והיתרכביסקסואליות/ים;עצמן/םאתהגדירו)33.7%(במעט

מהמשיביםמחצית,דתיושיוךאתנימוצאמבחינתוכדומה.א-מיניות/ים,פאנסקסואליות/ים,קוויר,

למעלה).84%(יהודיםשלהםההוריםכימצייניםהמשיביםרובאולם).54%(כיהודיםעצמםמגדירים

אודתכחסריעצמםאתהגדירו7%כאתאיסטיים,עצמםאתהגדירו)38%(מהמשיביםמשליש

שונים.יישובים184מ־מגיעיםהמשיבים,גיאוגרפיתמבחינה).1%(אחרותמדתותוהיתראגנוסטים,

מהמדגם.חצימהוויםאלוישוביםיחדמשיבים;25לפחותשלמדגםישיישובים16ב־

הימיםרובלמדוכידיווחו)63%(מהמשיביםממחציתלמעלההלימודים:בשנתלימודיםמתווה

כיציינומהמשיבים7%רקואילומשולבבאופןלמדו30%מרחוק,לימודיםבמתכונתקרימהבית,

למדו את רוב הימים בבית הספר.

משתתפיםהםכידיווחו37%המשתתפים,כללמקרבאחרים:ובארגוניםגאהנוערבארגוןפעילות

נוערבתנועתפעילים)66%(המשיביםממחציתלמעלהגאה;נוערארגוןבפעילותהשתתפואו

חברתכיתה,(ועדהספרבביתחברתיתפעיליםהםכיציינו44%ואילוגאה)נוערארגון(שאינה

תלמידים וכו').

17.4%לעומת31.8%(ואחריםטרנסג'נדריםשליותרגבוהשיעורכוללהנוכחיהמדגם,2016מסקרלמגמהבהמשך6

).2016בשנת
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מרביתכלשהו.אדםבפנימהארוןיצאו)96%(במדגםהמשיביםשלהאריחלקמהארון:יציאה

המגדרזהותו/אוהמיניתנטייתםעלהיודעיםכאנשיםטובים""חבריםעלדיווחו)59%(המשיבים

חברבפנימהארוןשיצאו41%(לעומתטובהחברהליידע)56%(בולטתהעדפהישנהכאשרשלהם,

מהארוןיציאהכאשרפחות,רווחתאמנםהגרעיניתהמשפחהבניבפנימהארוןלצאתהמגמהטוב).

שלבעליהנמצאתהיאגםואולםהאב),בפני29%(לעומתביותרהשכיחההיא)41%(האםבפני

13.8(13.8הואמהארוןליציאההממוצעהגילמהארון,שיצאואלובקרבהקודם.לסקרביחס10% 7

נוער,בניבקרבמהארוןהיציאהבגילירידהמגמתהמשךעלהמצביענתוןתקן),סטיית1.4ממוצע,

פחותמעטוחברות,חבריםבפנימהארוןיצאומהמשיבים41%ש־בעודקודמים.לסקריםבהשוואה

מהמשיביםכרבעהספר.בביתהתלמידיםכללבפנימהארוןיצאו)19%(מהמשיביםמחמישית

הנתוניםשניזאת,עםהספר.בביתהחינוכיהסגלמאנשיאחדבפנימהארוןיצאוכידיווחו)26%(

ביתכללבפנייצאוכישהעידומהמשיבים11.5%(קודמיםלמחקריםבהשוואהעלייהעלמעידיםהללו

).2016בסקרהסגלמאנשיאחדבפנייצאוכישהעידו21.1%ו־הספר,

רובהספר.בביתמאודגבוההבשכיחותגנאילביטוייחשוףגאהנוערהספר:בביתמילוליתאלימות

מהמשיביםמשלישלמעלהגבוהה;בתדירותנאמר(כקללה)"הומו"הביטויכיציינו)77%(המשיבים

הביטויכישציינומהמשיבים31%ו־גבוהה;בתדירותנאמר"מתרומם"הביטויכיציינו)36%(

ביטוייםכיציינו)56%(מהמשיביםממחציתלמעלהגבוהה.בתדירותנאמר(כקללה)"לסבית"

גבוההבתדירותנאמריםשליליתמשמעותעםתוארכשמות"הומואי"או"גיי"במיליםהמשתמשים

שלגבוההתדירותעלדיווחומשיביםלהט"בפוביות,להערותבנוסףגיי").כךכלהזה"השיעור(למשל,

בניםכלפיהערותגבוההבתדירותשומעיםהםכידיווחומהמשיבים43%כימצאנומגדריות.הערות

בתדירותשומעיםהםכיציינו)26%(מהמשיביםוכרבעמספיק","גבריתבצורהמתנהגיםשאינם

ביטויינבדקולא2021בסקרכאמור,מספיק"."נשיתבצורהמתנהגותשאינןבנותכלפיהערותגבוהה

גנאי גזעניים ועל כן אין באפשרותנו להשוות את הנתונים ביחס לשנים קודמות.

הערותכיצייןהמשיביםשלמוחלטרובחשים?תלמידיםוכיצדלהטבופוביותהערותאומרמי

שולית.בתופעהמדובראיןכלומר,);47%(חלקםאו),30%(התלמידיםרובעל־ידינאמרותפוגעניות

גבוהושיעורממורים;להטבופוביותהערותשמעוכיציינו)34%(מהמשיביםמשלישלמעלהועוד,זאת

הערותכיציינו)97%(המשיביםכלכמעטממורים.מגדריותהערותשמעוכיציינו)38%(יותר

להטבופוביות מציקות ומפריעות להם.

.2016סקרממצאיפיעלאימם,בפנימהארוןשיצאומהמשיבים31.3%ל־ביחס7
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להטבופוביותהערותכיציינו)73%(המשיביםשרובפיעלאףוהתלמידים?המוריםמגיביםכיצד

38%וכ־מתערבים,אינםמוריםכיציינו)48%(מהמשיביםכמחציתמורים,בנוכחותנאמרות

מהמשיבים ציינו כי תלמידים אינם מתערבים.

עקבהספרבביתביטחוןחוסרחשיםהםכיציינומהמשיבים)31%(כשליש:ביטחוןחוסרתחושת

כיהספרבביתביטחוןחוסרחשיםהםכיציינומהמשיבים20%ואילושלהם,המיניתהנטיה

(גבר/אישה),בינארישאינומגדרשציינומשיביםבקרבשלהם.המגדראתתואמתאינההתנהגותם

התנהגותבגללהספרבביתביטחוןחוסרעלדיווחיםשל)32%(גבוהשיעורעלמצביעחדשממצא

חוסרחשיםהםכישציינומהמשיבים18%ל־ביחסזאתחברתיות.מגדריותציפיותתואמתשאינה

ביטחון בבית הספר עקב סיבה אחרת (מין, מוצא עדתי, דת, מגבלה פיזית או בעיה רפואית, וכדומה).

מהמשיביםגבוהשיעורמגדרי:וביטויזהותמינית,נטיהרקעעלוהטרדהאלימותשלחוויות

שלישעלמצביעחדשממצאהמינית.נטייתםבגללמילוליתהוטרדוהחולפתבשנהכיציינו)38%(

של)31%(דומהושיעורורכילות;שמועותעליהםהפיצוהחולפתבשנהכישציינומהמשיבים)29%(

דומהבשכיחותעולהמיניתהטרדהעלדיווחמינית.הוטרדוהםהחולפתבשנהכיציינומשיבים

הטרדהעלדיווחאולם,).26%(טרנסג'נדריםלתלמידים)29%(סיסג'נדריםתלמידיםביןבהשוואה

),40%(ג'נדרקוויריםבקרב),39%(שלהםהמגדרלגבישמתלבטיםמשיביםבקרביותרשכיחמינית

החולפתבשנהכידיווחו)9%(תלמידיםעשרהמתוךאחד).37%(כאחרשדווחמגדרבעליובקרב

תלמידיםבקרביותרשכיחיםפיזיתהתקפהעלדיווחיםגםהמינית.נטייתםבגללפיזיתהותקפוהם

31%בעודעולה,עוד).15%(ג'נדרקוויריםותלמידים)12%(המגדריתבזהותםמתלבטים

מיניתהטרדהעלדיווחויהודיםהלאמהמשיבים52%מינית,הטרדהעלדיווחוהיהודיםמהמשיבים

בבית(למידההחולפתבשנהשהתקיימוהשוניםהלימודמתוויבשלנוצרים).דרוזים,מוסלמים,(כולל

שלחוויותעלהתלמידיםבדיווחיהבדליםנבחנומשולבת),למידהמהבית/מרחוק,למידההספר,

אלימותעלבדיווחיםמובהקיםהבדליםנמצאולאמגדר.וזהותמיניתנטיהרקעעלוהטרדהאלימות

והטרדה בין תלמידים שלמדו במתווים שונים.

אלימותניטורסקרלנתוניהנוכחיהמחקרנתוניביןבהשוואה:הספרבביתהכלליתהאלימותחווית

שיעורכימצאנותשע"ח,הלימודיםבשנת(ראמ"ה)בחינוךוהערכהלמדידההארציתהרשותשערכה

בקרבמאשרהגאהמהקהילהתלמידיםבקרביותרגבוההלאלימותקורבנותעלהמדווחיםהתלמידים

וקשה)מתונה,(מילולית,לאלימותהחשיפהשיעוררבים,במקרים).1תרשים(ראוהאוכלוסייהכלל

לאלימותהחשיפהמשיעורויותרשנייםפיגבוההגאהמהקהילהתלמידיםבקרבמיניתולהטרדה

ולהטרדה מינית בקרב האוכלוסייה הכללית.
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נטיהרקעעלדווקא(לאוהספרבביתהכלליתהאלימותבעייתלגביהמשיביםאתשאלנו

בינונית,בבעיהשמדובראמרו24%קטנה,בבעיהשמדובראמרו64%מגדרי):וביטויזהותמינית,

מצאנוהתלמידיםדיווחושעליהםהאלימותסוגיביןבהשוואהגדולה.בבעיהשמדובראמרו12%ו־

מגדר.וזהותמיניתנטיהרקעעלוהטרדהאלימותשלחוויותלביןהכלליתהאלימותבעייתביןקשר

אלימותבעייתעםספרבבתיהלומדיםמשיביםכימלמדתהאלימותסוגילגביתשובותביןהשוואה

זאת,עםמגדר.וזהותמיניתנטיהרקעעלוהטרדהאלימותשלחוויותעלמדווחיםגדולה,כללית

זהותמינית,נטיהרקעעלדווקא(לאוהכלליתהאלימותבעייתכישציינוהמשיביםגםכילצייןחשוב

מינית,נטיהרקעעלוהטרדהאלימותשלחוויותעלמדווחיםספרם,בביתקטנההיאמגדרי)וביטוי

אחריםמתלמידיםיותררבבסיכוןנמצאיםגאיםתלמידיםכימעידיםאלוממצאיםמגדרי.וביטויזהות

במהותהשונהמגדריוביטויזהותמינית,נטייהרקעעלואלימותייתכןבנוסף,אלימות.לגילויי

מאלימות כללית הרווחת בקרב תלמידים, ולכן יש להתמודד עמה בדרכים ייחודיות.

נגישותעלדיווחו)53%(מהמשיביםממחציתלמעלה:הגאהמהקהילהלתלמידיםותמיכהמשאבים

רלוונטיםמידעומקורותספריםעלדיווחו9%רקואולםהגאה,הקהילהבנושאאינטרנטלאתרי

עםפעולהמשתףהספרשביתדיווחו)33%(מהמשיביםשלישרקועוד,זאתהספר.ביתבספרית

הנתוניםלעומתשלהם.ביישובנירתוכניתעלדיווחומהמשיבים14%ורקהגאה,מהקהילהארגונים

פתיחותהמשדר/תאחד/תצוותאיש/אשתלפחותישספרםבביתכיציינו)87%(המשיביםרובלעיל,

מבטא)2016בסקר49%ל־(ביחסזהגבוהשיעורמגדר.וזהותמיניתלנטיההקשוריםנושאיםכלפי

המשיבים"לא",או"כן"להשיבשבמקום(כךהשאלהנוסחלעדכוןבהתאםבמדד.משמעותישיפור

ארבעהלפחותישספרםבביתכיציינו)41%(מהמשיביםלמחציתקרובהמורים),מספראתציינו

אנשי צוות המשדרים/ות פתיחות כלפי נושאים הקשורים לנטיה מינית ולזהות מגדר.

קיוםעלדיווחומהמשיבים16%רקכינמצא2021לסקרשהתווספונוספותלשאלותהודות

מדווחים)52%(התלמידיםמןכמחציתרקהספר.בביתמגדריתחלוקהאוהפרדהללאשירותיםתאי

בלידתם.שסומנוהביולוגילמיןקשרוללאלהםשמתאיםמהלפילהתלבשלהםמאפשרהספרביתכי

שמתאיםמהלפילהשתתףלהםמאפשרהספרביתכימדווחים)33%(מהתלמידיםשלישרקכמו-כן,

שיעורי(למשלבלידתםשסומנוהביולוגילמיןקשרוללאמגדריתהמופרדיםופעילויותבשיעוריםלהם

בלשוןפנייהמכבדהספרביתכימדווחיםהטרנסיהרצףעלהתלמידיםמן43%רקלבסוף,ספורט).

(את\אתה\מעורבת) ובשם המועדפים עליהם וללא קשר למין הביולוגי שסומנו בלידתם.

הגאה.הקהילהעלהספרביתבמסגרתחיובימשהולמדוכידיווחו)29%(מהמשיביםכשליש

ובמקצועותמשפחה,לחייחינוךאומיניחינוךשיעורילמצוא:ניתןהנושאנלמדשבהםהשיעוריםבין

הממלכתיבמגזרתלמידיםרוב,על־פיהחברה.ומדעיאנגלית,אומנות,היסטוריה,אזרחות,ספרות,
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ברוב).2(תרשיםהממלכתי־דתיבמגזרמאשרותמיכהמשאביםשליותרגבוההזמינותעלמדווחים

יותרגבוההמנגישותנהניםחברתית־כלכליתמבחינהמבוססיםביישוביםהלומדיםתלמידיםהמקרים

בבתיהלומדיםמשיבים).3(תרשיםאחריםביישוביםהלומדיםתלמידיםמאשרותמיכהלמשאבים

להעדרפחותנוטיםמגדרולזהותמיניתלנטייההקשוריםבנושאיםותמיכהמשאביםעםספר

).4(תרשיםגדוליםאינםהקבוצותביןהפעריםקודמות,לשניםבניגודאולם,הספר.ומביתמשיעורים

מגדרולזהותמיניתלנטייההקשוריםבנושאיםותמיכהמשאביםעםספרבבתיהלומדיםמשיבים

דווחהיותרגבוההשייכותתחושתועוד,זאתא).5(תרשיםיותרגבוההשייכותתחושתעלמדווחים

הקשוריםנושאיםכלפיפתיחותהמשדר/תאחד/תצוותאיש/אשתלפחותישכישציינומשיביםבקרב

ב).5(תרשיםמגדרולזהותמיניתלנטיה

שנוספולפריטיםהודות:הגאההקהילהעללומד/תאת/השמהםהעיקרייםהמידעמקורותמהם

עבורהגאההקהילהעלמידעמקורמהווהאינוהספרביתכימלמדיםחדשיםממצאים,2021בסקר

בהכרחשאינםחלופייםממקורותהנושאעללומדיםמשיביםזאת,לעומת).6(תרשיםהתלמידים

עלהמשיביםלומדיםשמהםהמידעמקורותביןהפערחברתית).ומדיה(אינטרנטמהימניםמקורות

אלוממצאיםכן,עלתלמידים.בעיניהספרביתשלהרלוונטיותלגבישאלהסימןמציבהגאההקהילה

ומהימןאמיןמידעלמקורלהפוךשיכוליםהספר,בתישללפתחםשעומדתההזדמנותעלמצביעים

החינוךמשרד(לרבותהחינוךמערכתמצדברורהמדיניותנדרשתכך,לשםהנוער.בניעבור

רדיונוער,וארגוניתנועותאינטרנט,באתרישימושתוךומהימן,אמיןמידעהפצתבנושאוהרשויות)

וטלויזיה.

הםכיציינומהמשיביםיחסיתנמוךשיעורהנושא?עללדברנוחמרגישיםהתלמידיםמיעם

ועם),11%(מוריםאומורותעם),12%(פסיכולוגיות/יםאויועצות/יםעםלדברנוחמאודמרגישים

כלפיתלמידיםשמביעיםהנוחותבתחושתירידהמגמתעלמצביעזהנתון).5%(הספרביתמנהל/ת

).16.4%(הקודםהסקרלממצאיבהשוואההספרבביתוהפסיכולוגיות/יםהיועצות/ים

השנהכיציינורובםהמשיבים.עלהשפיעוהמשובשתהלימודיםושנתהקורונהמשבר:קורונה

ולבריאותלבריאותםדואגיםהםוכי)77%(שלהםהנפשיתהבריאותעללרעההשפיעההאחרונה

זהותםבשלבמיוחדקשיםהיוהחברתיוהבידודהסגרכיציינו)29%(שלישרקאולם,המשפחה.

געגועיםהרגישוהםכיציינומשיבים)79%(עשרהמתוךשמונההמינית.נטייתםו/אוהמגדרית

האיצההאחרונההשנהכידיווחו)60%(משיביםעשרהמתוךשישהכלהט"ב.בהםהתומכיםלאנשים

שהמשפחהחששהביאוכמחציתאכן,המיקוד).בקבוצתגםשעלה(נושאמהארוןשלהםהיציאהאת

וירטואלייםבמרחביםהמרובההשהותיותר.תכופותלעתיםבביתשוהיםהםכילהט"בשהםתגלה
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יותרמצומצםשיעוראך),49%(להט"בופוביתלאלימותבחשיפהלעלייהגםהביאהוטלפון)(מחשב

).7(תרשיםואיומיםבהטרדותעליהעלדיווח)14%(

כסוכניםהתלמידיםשלהעצמיתתפיסתםאתבחנו2021לסקרשהתווספופריטים:שינויסוכנות

הפריטיםמינית.ונטייהמגדרזהותשלבנושאיםובפרטספריהביתהאקליםשיפורשלפוטנציאלים

החינוכיהאקליםאתלשפרכדילעשותיכולים/ותשתלמידים/ותשונותלפעילויותמתייחסיםהבאים

)83%(המשיביםרובהספר.בביתמיניתונטייהמגדרזהותבנושאיתלמידים/ותשלהחוויהואת

עלדיווחו)51%(מהמשיביםמחציתלחיוב.ספריהביתהאקליםלשינוישלהםפעילותעלדיווחו

שעליהביותרהנפוצההגישההספרי.הביתהאקליםלשינויפעמים)שלוש(לפחותתדירהפעילות

נפוצותגישות).41%(להט"בפוביותהערותלצמצוםדרכיםעלחבריםעםשיחההיאהמשיביםדיווחו

תלמידיםעםפעולהושיתוףלהט"בפוביות,הערותלצמצוםדרכיםעלמוריםעםשיחהכוללותאחרות

).8(תרשיםהספרביתאתלשפרכדי

שינויסוכנותרמתציינו40%הגאה,הקהילהעלחיובימשהולמדולאכישציינומשיביםבקרב

המשיביםשיעורהגאה,הקהילהעלחיובימשהולמדוכןכישציינומשיביםבקרבאולם,גבוהה.

נוער(ארגוןבאיגיהפעיליםמשיביםבקרב).53%(יותרגבוההיהגבוההסוכנותרמתעלשדיווחו

וכדומה)עיתוןמערכתתלמידים,מועצתכיתה,(ועדהספרובביתאחרים,נוערוארגוניתנועותגאה),

אתמחדדיםאלהממצאיםפעילים.שאינםמשיביםבקרבמאשריותרגבוההסוכנותרמתמצאנו

גאה,לנוערותמיכהמשאביםשלקיומםועלספריהביתהאקליםעלמדיניותלקובעישישההשפעה

אשר משפיעים בתורם על רמות הסוכנות של תלמידים.

9



תקציר–2021ספריביתאקליםמחקר

ניתוח איכותני
הבא/הליו"ר/יתאוהבא/ההחינוךלשר/תקצרמכתבלכתובלמשיביםהוצעהסקר,שאלוןבסיום

במערכתגאות/יםתלמידות/יםשלהלימודחוויותאתלשפרבמטרההכנסת,שלהחינוךועדתשל

ניתוחעברואלומילוליות.התייחסויותכתבוהנוערובניבנות333סך־הכל,בישראל.החינוך 8

היבטיםולחשוףזהבדוחהמוצגיםהכמותייםהממצאיםלתקפותנוספתאינדיקציהלספקשמטרתו

שלא קיבלו ביטוי בשאלות הסגורות.

Consensual(מוסכםאיכותניניתוחבשיטתנותחוהמכתבים Qualitative Research.(

השוניםהניתוחלשלבישופטיםהסכמתעלמתבססתוהיאקונסטרוקטיביתהיאזוניתוחשיטת

)Hill, Thompson & Williams 1997; Hill et al. מספרביןדיאלוגמאפשרתזושיטה).2005

המכתביםקריאת)1(לניתוח:ברוריםשלביםשלסטכוללתוהיאהנתוניםניתוחעלחוקרים

Core(ליבהתחומיומציאת Domains,(הבנהמסגרתהמאפשרותבסיסתבניותשהן

);22(סה"כליבהתחומילגבישופטיםביןהסכמההשגת)2(הרב;החומרלארגוןקונספטואלית

Core(ליבהלרעיונותהליבהתחומיקיבוץ)3( Ideas,(הניתוח.מתוךהעולותליחידות־עלכלומר

)4(שונות;התוכןמקטגוריותהמורכביםכלליים,ידעתחומימספקיםהסופייםהליבהרעיונות

אשרהמחקר,מעורכיאחדהואהחיצוניהשופטהנוכחי,במחקרהניתוח.תוצרישלחיצונישיפוט

הניתוחקריאתהמכתבים,קריאתכללהחיצוניהשיפוטהליךהאיכותני.הניתוחבהליךהשתתףלא

אתתואםאכןשהניתוחוידואתוךשהתקיים,לניתוחהסכמהאוהערותוהבעתשנערך,האיכותני

התוכן המילולי של המשיבים.

הלימודיםלחווייתהקשוריםנושאי־עללארבעההתייחסוהתלמידות/יםהמכתבים:ניתוחממצאי

).9לוח(ראולהלןהמפורטיםהספרבביתהנוכחית

א. סוכנות אזרחית של נוער גאה בבית הספר

כמיהעצמיתבתפיסתםשמתבטאתאזרחית,בסוכנותניחניםהתלמידיםכיעולההמכתביםמן

Ayers(בחברהוהןהספרבביתהןחיובישינוילטובתולפעולעמדותיהםאתלנסחשיכולים and

Ayers, ערך;בעללידעהתרגמושלהםהמרובדותולעיתיםהשוליותהחייםשחוויותוכמי);2011

והמדינתיספריהביתבמישורמעורביםלהיותושמעונייניםבפעולותהנוקטיםצעיריםכאזרחים

Flanagan(כאחד & Levine, אתמזמינההמכתביםשכתיבתפיעלאףזאת,).2010

שבניתוחהחשיבותזה,במובןהמדיניות.קובעימולאלסבילה,בעמדהלהתמקםהתלמידים

שוליות,שלמעמדההתלמידיםכלפיביחסשמסתמנתמהתמורהשאתביתרעולההממצאים

ההפצה,תקופתבמהלךהעתידיים.החינוךשרתאולשרפונההנוסחכןועלהנוכחיתהממשלההרכבתטרםהופץזהסקר8
ישירותמנוסחיםכברואחריםידועה,לאשזהותםשרהאולשרפוניםהמכתביםמןחלקלכך,ובהתאםהממשלהזהותהוכרעה

לשרת החינוך.
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שלפוטנציאליםכסוכניםהתלמידיםשלהעצמיתתפיסתםפעילה.סוכנותשלמורכבתלעמדה

בתיאורימתבטאתמינית,ונטייהמגדרזהותשלבנושאיםובפרטספריהביתהאקליםשינוי

הפעולות שהם נוקטים, להלן:

ובנטייתםהנוכחיתהמצבתמונתשלמעמיקהבהבנהמתבטאתהתלמידיםסוכנותהסברה:.1א.

שנאלצתיזההזויכמהיודעאתההיקר,החינוך"שרלדוגמה:אותם,לסובביםאותהלהסביר

יועצים.ותעלשנעשוסקריםתקרא'ביסקסואליות'?מזההספרבביתומורותליועצותלהסביר

מרגישיםרובםלהטביםתלמידיםעםלהתמודדכיצדיודעיםלאשהםמודיםרובםספר,בבתי

אתמבטאיםמספקתהכשרהלהיעדרבנוגעהתלמידיםמסרידיו".בנושאבקיעיםאינםשהם

יצאבכלליחברותיואדםחברתיותברשתותפעיל"בתורוהמבנית:האזרחית־חברתיתתפיסתם

מודעהיהלאאחדשאףמכיווןשליהמיניתהנטייהואתמגדריאתלהסבירפעמיםמאודהרבהלי

נוקטיםהתלמידיםועוד,זאתעצמי".אתלהסבירלינמאסבסדרלאזהובעיני[...]אליה

בקיאיםאינםהנמעניםכיהנחהנקודתמתוךעצמם,המכתביםנמעניכלפיגםהסברהבניסיונות

התלמידיםבקרבביותרחשובענייןעללדברברצוננושלום,החינוךשר"לכבודהנדונות:בסוגיות

מאוד,ועצומהגדולההספרבבתילהטבים)כלפי(שנאההלט"בפוביההספר.בביתהלהט"בים

בגללילדיםומטרידיםמציקיםמקלליםפוגעיםילדיםחשיבות,הרבהלהמייחסיםשלאגזענותזו

תפיסתםאתמבטאיםנוקטיםשהםההסברהומאמציהתלמידיםמסרישלהם".המגדר/נטייה

בלימודמתבטאתהתלמידיםסוכנותעצמי:לימוד.2א.שינוי.שלפוטנציאליםכסוכניםהעצמית

הקהילהעלללמודצריכההייתי"אנילמשל:כךלהט"בים.לתכניםשנוגעותסוגיותאודותעצמי

הגאההקהילהעלאחתפעםלאאפילואיתנודיברו"לאוסדרות";ומסרטיםמהאינטרנטהגאה

"אניבכלל";זהמהיודעתהייתישלאלהניחסבירחברתיותורשתותאינטרנטליהיהלאאם[...]

לעיתיםמהאינטרנט".הגיעיודעתשאנימהוכלהקהילהעלהספרבביתלמדתילאלעולם

בכדיהספרבביתלימודנושאישלאישיתלבחירהלהםהמוענקותהזדמנויותמנצליםהתלמידים

"רציתילדוגמה:הלימודי.היוםבסדראלושלהטמעהמקדמיםזהובאופןגאיםבתכניםלהעמיק

ייצוגהשפעתעליח"ל5בהיקףגמרעבודתכתבתישליהבגרותמתעודתשכחלקלךלספר

מהלדעתרוצהמהארון.היציאהתהליךועלעצמםאתלהט"ביםפרטיםקבלתעלבמדיהלהט"בי

הלמידהתהליכיגםהסברה,מאמצישלבמקריםכמושייכים".להרגישצריכיםלהט"ביםמצאתי?

העצמית ממוסגרים כמענה לחוסר התמיכה והמשאבים הבית ספריים.

הםשמתוכםברירה,חוסרשלרביםמצביםהתלמידיםמתאריםעודנפשית:תמיכה.3א.

שלהחברהאיבדהשליטובה"חברהלהם:הקרוביםמצבאומצבםשיפורלמעןפעולהנוקטים

אמרההיאשבההיועצתעםאחתשיחהזההספרמביתשקיבלההיחידהוהתמיכהלהתאבדות
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בישראל,הנועראתשמזניחיםכמהאבסורדינהיהזהיותר.גרועהמצבאתעשושרקדברים

בחברותלתמוךצריכה"הייתינפשית";תמיכהצריךיותרלרובשלצערי,להט"בינוערבמיוחד

גישהלהןאין[...]כיומאינסטגרם,מספריםשלמדתיידע(עםמוליחרדההתקףשעברושלי

כיצדאחרים,רביםכמוהתלמידות,שתימתארותברירה,חוסרמתוךמקצועית".נפשיתלתמיכה

במצוקה,שנמצאיםאחריםגאיםלתלמידיםקשבתאוזןומספקותרגשיתכמשענתמשמשותהן

להלן).1.4ג.(ראומוסדיתתמיכהבהיעדר

אחתחינוכיתממסגרתמעברשלמקריםמתאריםהמכתביםמןחלקספר:ביתמעבר.4א.

ספרביתמצאתימתמשכיםחיפושיםאחרי"עכשיוהלימודים:חווייתאתלשפרבמטרהלאחרת,

עללרובמתרחשחדשספרלביתמעבראפשרית".דרךבכלטוביותרוהרבהואוהבשמקבל

עוסקתאיננהסוכנותלפיכך,הקודם.הספרבביתתלמידיםסבלושמהםלהט"בופוביהגילויירקע

אותםשבהםההקשריםלביןביניהםאינטראקציהדרךמושגתהיאאלאיחידים,שלביכולתרק

Priestley(ממוקמיםיחידים et al., מדיניותשקובעיהחשיבותאתמדגישהזוהבנה).2015

לימודשנות12במהלךגאיםתלמידיםשוהיםשבוספריהביתלאקליםקרילהקשר,מעניקים

החובה בישראל.

ב. השפעת האקלים המדיני־חברתי בישראל על האקלים הבית ספרי

תלמידיםשלאזרחיתמעורבותשבחנוקודמיםלמחקריםובדומההתוכן,ניתוחבסיסעל

,Garcia(מכתביםניתוחבאמצעות Levinson and Gargroetzi השניהליבהרעיון),2020

.הספרבביתהלימודיםחווייתעלחיצונייםגורמיםלהתלמידיםשייחסוההשפעהעלמבוסס

ולתפיסותבחברהדומיננטיםלשיחיםהמדינה,מוסדותלמדיניותהכוונהמדיני־חברתיבאקלים

נורמטיביות ביחס לזהות מגדר ונטייה מינית.

קושריםאשרעצמם,מהמכתביםעולההפוליטיהיוםסדרהשפעתהפוליטי:היוםסדר.1ב.

בסיסעלתלמידיםשחוויםספריהביתהאקליםלביןהמדיני־חברתיהאקליםביןבמפורש

יום־יומי. לראיה:

מודאגמאודאני[...]האחרוןבזמןבחדשותהרבהצופהאניהחינוך,שר/ת"שלום

חוקיםויוחקקולממשלהיכנסוהדתיתהציונותומפלגתהחרדיותשהמפלגותמכך

נזכרתי[...]שינויממשלתתוקםשאוליכךעלשמעתיהאחרוןבזמןלהטבופוביים.

להתחתן.יכוליםלאמינייםחדזוגותשבוישראלבמדינתעכשיוכברשקייםבמצב

חוקיםשבגללהבנתיואז[...]האלה.מהזוגותחלקאהיהאנישגםהבנתיואז

זה[...]שלי.האישייםלחייםזולגתשהלטהבופוביהפלאאיןכאלה,להטבופוביים

מאוד לא נעים לי וגורם לי כמעט להיכנס לדיכאון".

12



תקציר–2021ספריביתאקליםמחקר

התלמידיםשמעליםוהסוגיותהחוויותהבנתעלמבוססשלהלןהחייםוחוויתהסוגיותניתוח

למעןוזאתבפרט,בישראלהחינוךולמערכתבכללהאזרחיותלמערכותרלוונטיידעכגוף

המסגורבחינתעלמבוססזהניתוחבישראל.ובחברהספריהביתבאקליםחיובישינוייצירת

הטיעוניםבנייתואופןולאמפתיה)ללוגיקהלאתיקה,פנייה(באמצעותהמכתביםשלהרטורי

,Garcia(התלמידיםשמעלים Levinson and Gargroetzi המכתבשמדגיםכפי).2020

לאורלנקוטשישלפעולותבנוגעמסרלהעבירחותריםהתלמידיםלאתיקה,בפניהלעיל,

הטיעוןמבנהשלתוכניניתוחוערכי.מוסרילכשלטענהבסיסעלתקין,לאענייניםמצב

מפלגותשלמכניסתןחששהתלמידמביעשבגינההסיבהעלמאיראותוהמבססותוהראיות

שעוליםכפיהתלמידים,שלעברבניסיונותמעוגןזהחששלממשלה.דתיותולאומיותדתיות

שלפוגעניותלהתבטאויותשקשוביםומעורביםמודאגיםאזרחיםבתורבמכתבים,

לגיטימציהולמתןהגאווה,למצעדיהגאה,לקהילהבנוגעבישראלציבורואישיפרלמנטרים

טענותזה,במובןפרץ.רפיהרבלשעברהחינוךשרלדוגמהשהשמיעכפיהמרה,לטיפולי

לקהילהביחספוליטישיחמדועהיטבממחישיםבמכתבוהמובעיםוהחששותהתלמיד

הגאה משפיע על האקלים הבית ספרי של נוער גאה בישראל.

במכתביהםהתלמידיםשמעליםוהדרישותהטענותהחוק:בפניאי־השוויוןהשפעת.2ב.

להגנתהחוקכגוןונוער,ילדיםשלזכויותיהםעללהגנההמוגבליםבחוקיםמתמקדותאינן

הגאה.הקהילהוחברותחברישללחייהםהנוגעותהזכויותבמכלולאלאהתלמיד,זכויות

ילדיםלהביאשנוכלרוצה"אנילדוגמה:כך,ונישואין.פונדקאותאימוץ,בדברחוקיםביניהם,

משרדכלפימופנותאשרחקיקה,לשינויהדרישותזוג".כולכמוושנתחתןבמדינהלעולם

העתידאוריינטצייתביןמשרטטיםשהתלמידיםהעמוקההזיקהאתמדגישותהחינוך,

ספרותומחוץ־להן.החינוךמסגרותבתוךבהווה,ובטוחיםשוויםלהרגישיכולתםלביןשלהם,

בניסיונותמשמעותיתירידהחלהכינמצאלמשלכךהנוער,טענותאתמאששתהמחקר

Raifman(גאיםנישואיםהחלתבעקבותבארצות-הבריתגאהנוערבקרבאובדנות et al.

2017.(

ומדיני־כלכליחברתי־תרבותיאקליםשלנוסףמרכזיהיבטהקורונה:מגפתהשפעת.3ב.

הנוכחית:בעתהחינוכיהאקליםעלהקורונהמגפתשלהשלכותיהלאורהתלמידיםהעלו

שתמידכוחותמלאעםחברותיתילדהתראואתםמרחוקהלמידהלפנישלאותיתשימו"אם

[...]כוחותליאיןחבריםליישבקושיהיוםמהכל.להואכפתבזמןובאהשיעוריםעושה

מהעולם,ממצאיםעםאחדבקנהעולהזומצבתמונתאכפת".לאממשזהלמוריםאבל

לאבמסגרותיותררבזמןלבלותגאיםנוערבנימאלצתסגרתחתהימצאותשלפיהם

13



תקציר–2021ספריביתאקליםמחקר

דחייהעםמתמודדיםהגאיםהנוערמבנירביםשבהןביתיותסביבותלרבותתומכות,

Human(משפחתית rights campaign foundation 2020.(

משמעותיתהתדרדרהשליהנפשיתוהבריאותבביתעזרהלבקשאפשרותלי"אין

לעשרותנחשפתאניתמיכה.שוםלימספקתלאישראלמדינתאךהאחרונה,בשנה

יותרהרבהלהוסיףלבקשברצוני[...]כמונימצבשבאותובישראלנעריםומאות

אניהספרשבביתלמצבהגעתיהישראלית.החינוךבמערכתלנוערנפשיתתמיכה

מרגישה לחלוטין לא בנוח לדבר עם המורים והסגל".

חרדות,תסכול,לחץ,עלמדווחיםהקורונהמגפתפרוץמאזגאיםנוערובנותבנילכך,בהתאם

Fish(הנפשבריאותעםכלליותוהתמודדויותדיכאון et al. הקורונהשל"בתקופה):2020

לאשיעוריםמטלותעושהלאאנימהחדריוצאתלאאניהידרדרה,נוראשליהנפשיתהבריאות

הדבריםכלאתלעשותוכוחותמוטיבציהמוצאתלאאניכיליאכפתלאופשוטחבריםעםנפגשת

התוויהעםיותראףמחמיריםבשגרהגאהנוערבפנישניצביםהסיכוןגורמיזה,במובןהאלה".

בידודתומכות,לאלהיותשעלולותביתיותבסביבותדווקאשהייהשכופהפיזימרחקשלממושכת

מבחינהחיונייםשהינםזהותמבוססיוממקורותרגשייםמקשריםחברתיים,מיחסיםיחסי

Banerjee(פסיכולוגית and Nair 2020; Salerno, Williams and Gattamorta 2020; The

Trevor Project 2020; Russel and Fish 2016.(

ג. דרישות לשינוי מדיניות משרד החינוך

דרישותהתלמידיםהעלוספרי,הביתהאקליםעלחיצונייםגורמיםשלהשפעותיהםלאור

להט"ב+נוערשלהחינוכיהאקליםאתלשפרבמטרההחינוך,משרדמדיניותלשינוימפורטות

Fullan(ספרבבתישינויוסוכנותהחינוכיהשינוילתיאורייתבהתאםבכלל.נוערושל 2001,(

התייחסויותכללואלודרישותמדיניות.לשינויהתלמידיםדרישותאתמאגדהשניהליבהרעיון

לשלושת המרכיבים המעורבים בהטמעת מדיניות חדשה:

תכניםלאימוץובקשותדרישותלהט"ב:בנושאחובהחינוך-חדשיםתכניםאימוץ.1.1ג.

הכנסתאתלהציעאפשר"האםהלימוד:חומריבכללהט"בבנושאתכניםבהטמעתעסקוחדשים

היסטוריה,ספרות,אזרחות,כמואחריםושיעוריםחינוךבשיעוריהלהט"בקהילתשלהנושא

בבקשהמבקשת,אני[...].ובספריםבחוברותלציוריםלהט"ביזוגלהכניס"וכדומה?";אנגלית

אירועיםעללדברתשכחואל[..],להט"ביתהיסטוריהתמחקואללהט"בית,לימודיםתוכניתצרו

לראותשמחה"הייתיהשנה";החמישיתהבחירותעלאיתנושמדבריםכמוהספרבביתלהט"בים

היסטוריהלדוגמה)(ספרותקוויריתתאוריהלתוכםשמשלביםושיעוריםוספריםפעילויותיותר

מהלופלצאתוכו...ערביתשחורה,נגידקווירית,רקשלאהיסטוריהשגם(כמובןקווירית

האירופאי האליטיסטי), אמנות קווירית."
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המכתביםמןופלורליזם:ליברליזםהומניזם,שלערכיםקידום-חדשיםתכניםאימוץ.2.1ג.

ולזכויותאקטואלייםחברתייםלנושאיםהנוערבנישלהגבוהההחברתיתהמודעותבלטה

זהותמינית,נטייהזואםביןהאחר-כלפיסובלנותערכייותרשיקדמו"כדאיבחברה:מיעוטים

לדרישותבסיסמהווההתלמידיםשמציגיםהעולםתפיסתאחר".מסוגשונותכלאוגזענותמגדר,

הואאלולדרישותהמשותףהחברה.פנישלמעצבגורםבתורהחינוך,למשרדמפניםשהם

ליברליזםהומניזם,שללערכיםחינוךהלימודיםבתכניתשיטמיעהחינוךממשרדהציפייה

ופלורליזם.

תכניםלהטמעתלעילהשונותהדרישותהחינוך:משרדמדיניותבבסיסתפיסותשינוי.2ג.

תפיסותהצבתהמדיניות.בבסיסחדשותתפיסותלהצבתהחוזרתהדרישהעםאחדבקנהעולה

Fullan(מדיניותשינוישלבהצלחההמעורבמרכזימרכיבמהווההמדיניותבבסיסחדשות

2001.(

מערכתיעומקבשינויצורךמעליםהמכתביםצעיר":"מגיללהט"בבנושאחובהחינוך.1.2ג.

רקשליספרלביתאיגיאת"הביאולראיה,נדונים.הםשבוובהקשרגאיםבתכניםהדיוןבהיקף

לבשמתיבכללילהט"בים.ארגוניםיותריביאואםאשמחשלי.התיכוןשנותבכלפעמייםאופעם

וממשיכיםפעםבאיפעםהנושאעלמדבריםמנופנף.דימשהובתורהלהטבלנושאשמתייחסים

ההקשרהתלמידים,לטענתיגיבו".אנשיםואיךשליהעתידלגבימודאגעדייןאני[...]בחיים.

לאאלהשתכניםכדישיפור,טעוןשלהםהלימודוהיקףגאים,ייצוגיםמשולביםשבוהלימודי

כך).2018ושות'רוגל;2013(רודיןהאחרקבלתעלוהשיחהמינייםהיחסיםבתחוםיוותרו

הלהטביםעלגםמדבריםולאבכללהשואהלנושאמגיעיםכאשרהיסטוריה"שבשיעורילמשל:

החטיבותהיסודייםהספרבבתיהבאהבשנהיותרזהאתלראותארצהאנישם.שסבלו

דורשיםהתלמידיםותיכון,חטיבהבגיליחייםכישורילשיעוריהמוגבלללימודבניגודוהתיכונים".

חינוך חובה בנושא להט"ב מגיל צעיר, כפי שעולה מן הפניה הבאה:

הלהטבית.הקהילהעללמידהיותרלהכניסלבקשברצונישלום,החינוך"שרת

להיותולאהאחראתלקבלקטןמגילילדיםלחנךשינוי,ליצורהואשליהחלום

זהחינם.ואהבתליברליותשלחדשדורלפתחנוכלאםאשמח[...].חינםשונא

מכוער,לאזהשמניםאנשיםקללה,לאזהשהומוילדיםלחנךהלב.אתליימלא

נשים הן לא רכוש, אנשים ממדינות ועדות שונות הם לא פולשים ולא מוזרים".

מכתביפיעלשינוי,טעונותעודמגדר:זהותוכיבודהסללה)(מניעתמגדריתחשיבה.2.2ג.

בשיעוריהפרדהלבוש,(קודמגדריתלהסללהשגורמותמסורתיותמגדרתפיסותהןהתלמידים,

קטןמגיל"כברמגדריתחשיבהלהטמיעבדרישותלוומגדריתהסללהנגדטענותועוד).הספורט

לשחקאובבובותלשחקכמושתחביביםלבנים,לאזהוכחוללבנותלאזהשורודלהסביר][...
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הספרבביתהיחסלי"מפריעהמינית";הנטייהאתאוהמגדריתהזהותאתמשנהלאכדורגל

מגדריתהסללהעלטענותמספיק".חזקותלאשהןכךעלבהןמזלזליםמהיסודי.עודלבנות,

לא–הלבושבקודהבעיות"אתשתיארונערות,שלהממוסדתהמיניתלהחפצהביחסגםהועלו

הוארוצים,שהםאיךשלהםהגוףאתלהלבישולעשותלהתבטאלאנשיםנותןלאשהוארק

לצורהבעיותלעשותויכולאליהןקשוריםשלאדבריםמניכלעלאותןומאשיםלבנותלרובמופנה

לאלבניםבעודבחטיבה),(בעיקרלבושעלמעיריםתמיד"לבנותשלהן";הגוףעלמסתכלותשהן

הלבושקוד"בנות)";עלוגםבנים,עלגםתקףלהיותאמורהלבוששקוד(למרותכךעלמעירים

שלי.החינוךעלבכיתה"בניםשל"הריכוזאתשיתעדפוייתכןלאהגיוני.ולאמגוחךהואספרבתי

ליאכפתלא[...]הולכות.סביביבניםשלשהעינייםלאיפהאחראיתלהיותצריכהלאאני

שלהןהגוףעםנוחלאלהרגישלבנותללגרוםתירוציםסתםאלההספר'.ביתשלמה'ייצוגיות

ונותן למערכת החינוך חופש להיות שוביניסטים".

שלהמגדרזהותכיבודהיאהמערכתיתברמהלאמץישהתלמידיםפישעלמרכזיתתפיסה

בשיעורילמשל-מיןלפיהמחולקותלקבוצותבנוגעלתלמידיםבחירה"חופש:התלמידים

רקהבנות,שלהספורטבשיעורילהשתתףייאלץגבר,הואשלושהמגדרמישהו,מדועהספורט.

להצטרףקבוצותלאילולבחורהאופציהאתלתתצריכיםהספרבתישלו?הביולוגיהמיןבגלל

ולהשתייך". להלן שתי הצעות מרכזיות:

ללאשירותיםכמוא-בינארייםלאנשיםבטוחמקוםשיהיהלי"חשוב:ממוגדריםלאשירותים

אפשראםלברררוצה"אניהספר";בבתימוגדריםלאשירותיםשיהיולהציע"ברצונימין";

בתי"ברובלשם";להכנסבנוחמרגישיםלאאניכיבתאובןשלשלטיםבלישירותיםלהוסיף

הספקטרוםעלשתלמידיםיוצאוכךולבנות,לבניםשירותים:שלסוגיםשנירקישבארץהספר

עללדברשלאדיספוריה,לחוותעלוליםמכךוכתוצאהלהשתמשבמהיודעיםלאהמגדרי

הבריונות וההצקות. אם ההצעה הזו תתקבל, היא תקל על הרבה מאוד א.נשים. תודה רבה".

הפנייהלשוןלפיילדים"לכבדשביקשורביםמכתביםתלמידים/ות:שלהפנייהלשוןכיבוד

ולכבדליישםחשובוכמהפנייהללשונותמודעותשב"העלאתהחשיבותאתוהדגישושבושלהם"

ברמתהמערכתיותבפעולותלשינוילדרישותרבותמנידוגמאותשתיהןאלופנייה".לשונות

החשיבותבו".רקלהשתמשאזמועדףשםישואםפניהלשוןאת"לשאולשעיקרן:הפרט,

לאשהם"תלמידיםלהלן:מהתיאורשאתביתרעולהזהבענייןהמערכתיתהגישהשבשינוי

שלהםהפנייהלשוןאתיכבדושהמוריםבידיעהלמוריםלספרבטוחלהרגישיוכלוסיסג'נדרים

לשםבניגודהמת","השם'המת'".בשמםלהםיקראוולאוישבמקרהשלהםהחדשהשםואת

בלידה,להםשיוחסההמגדרזהותסמךעלבלידתם,התלמידיםשקיבלוהשםפירושונבחר,
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פגיעהמהווההמתבשםשימושכימדגישיםאלומכתביםכיום.זהותםאתתואמתושאיננה

הספרלביתשייכותםתחושתעלמערערולכןהווה,בזמןהתלמידים/ותשלהמגדרבזהות

אתלהסבירמאמציםעושיםתלמידים/ותכאשרוכמה,כמהאחתעלבתוכו.שלהםוהמוגנות

ליאמרהעצמה"היועצתלמשל:כךעוינות.ואףאטימותבבורות,ונתקליםהזוהחשיבות

אניכיהכיתהכלמולאיתירבהמורהטרנס.שאניזהעל״חופר״שאניאומריםשתלמידים

ידעחוסרשלההשלכותאתמעלהזהתיאורהנכונה".הפניהבלשוןאלילפנותאנשים״מכריח״

בקרב סגל החינוך בדבר זהות מגדר של נוער על הקשת הטרנסית.

ההוראה:שיטותלשינויהתייחסויותכללוהתלמידיםדרישותחדשות:חינוכיותגישות.3ג.

מתאימהלאהזאתהמערכתאתמנהליםשבווהאופןהחינוךושיטתהשתנהכבר"העולם

ויעילנכוןשינוישיהיהמקווההבאות.לשניםגםמשמעותיתללמידההחשקאתומוציאהומעקבת

להן,הנלוותוהצעותאלו,טענותיותר".וטובהנעימהלמידהומוריםתלמידות/יםלכולם,שיעזור

יותרפעילחלקלוקחיםהתלמידות/יםשבמסגרתןחדשניותפדגוגיותעםאחדבקנהעולות

Project-Based(מבוססת־פרויקטלמידהכגוןבלמידה, Learning(עצמיבניהולולמידה)self

managed learning.(אתלחקוריותררבותהזדמנויותגאהלנוערמאפשרותאלוגישות

מגדריוביטויזהותמינית,לנטייהבזיקהשנמצאיםנושאים(כגוןאותושמעסיקיםהנושאים

סוכנותולהגבירגיסאמחדמצוקהלהפחיתובכךוכיו"ב),תרבותיפוליטי,היסטורי,בהקשר

מאידך גיסא. כפי שעולה בציטוט להלן:

לאשתלמידות/יםותביניתותחיתשתהיימקווההיקרה!!!ביטוןשאשא"יפעת

הבגרות,לאחרדקות20כאותוושוכחיםחומרמשנניםשרקרובוטיםלהיותצריכים

ניסיוןלהםלהקנותושיכוליםאוהביםשהםבתחומיםלהתעמקצריכיםשהםאלא

אתלעשותשתוכלימקווהמאוד,חזקאדםנראתואתבחינוךניסיוןלךישבחיים.

שגםהמוריםלמעןבציונים,רקיתבטאשלאהתלמידות/יםשלהחינוךלמעןהשינוי

כלולמעןהתלמידות/יםלחינוךבנוגעהחינוךמשרדשלהתפיסהעלמערעריםהם

אזרחי מדינת ישראל".

הרווחתהתפיסהלגביובפרטמסורתיות,לפדגוגיותבנוגעוחוזרתעמוקהטענהמעלהזהמכתב

ייחודימענהחוסרמייצרותאלוגישותהתלמיד.אלהמורהמןסתריחדבאופןשעוברידעשל

ככאלונתפסותבהכרחשלהםוהזהויותשלהן/םהחייםשחוויותכיווןגאות/ים,לתלמידות/ים

בתחומילהעמיקגאיםלתלמידיםהמאפשרותפדגוגיותשלבהיעדרןהקאנוני.לידעשייכותשאינן

היוםסדרבתוךראוימקוםולקבלמוסדיתיקוףלקבלהאפשרותמהםנמנעתשלהם,העניין

הלימודי.
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שלובפרטחינוכיות,יוזמותשלהאתגריםאחדכיבבירורעולההמכתביםמןמדיניות:יישום.4ג.

שטחישינוילאמץהספרבתישלבנטייתםמתאפייןמינית,ונטייהמגדרזהותבנושאיםהרצאות

Fullan(ארגוניתתרבותלשנותבמקוםומלאכותי 2001.(

התלמידים,לטענתהסגל:שלומתמשכתקבועהופסיכו־סוציאליתפדגוגיתהכשרה.1.4ג.

זהחדשות)גישותונקיטתתפיסותשינויתכנים,(הטמעתלעיללדרישותבהתאםמדיניותיישום

הרבה"ישהספר:ביתסגלשלומתמשכתקבועהופסיכו־סוציאליתפדגוגיתהכשרהמחייב

בהרבהשצריךכמולתמוךבשבילהכליםאתלהםואיןמספיקיודעיםשלאומחנכים][מורים

מאודמושגיםעלאותםלחנךצריכיםשלהםמהמוריםתמיכהלקבלשבמקוםתלמידות/ים

עםלהתמודדותומוריםיועציםלהכשרתחובהקורסאומסודרתתוכניתליצור"חייביםבסיסיים";

התלמידים,לטענתבחייהם".רגישכהבזמןובנערותבנעריםיפגעושלאכדיכאלהסיטואציות

להט"בכלפיהסתהלגילוייהנוגעבכלקיימתמדיניותשללאכיפהבתורהתתרוםזוהכשרה

ואלימות מינית.

נעשיתזושהכשרהזמןכלמינית:ואלימותלהט"ב+כלפיהסתהבגילוייטיפולאכיפת.2.4ג.

חבריהםמצדלהט"בופוביהלגילויינתוניםלהיותממשיכיםגאיםתלמידיםשפתיים,מסבגדר

ידיעלנתקפתהרגשתיהמקומיבתיכוןלהטביתכנער.השנותי"ברובכאחד:המוריםוסגללכיתה

עלויורדיםשמקלליםהילדיםשלהקטעאתלפתוררוצה"הייתיכאחד";חינוכיוצוותתלמידים

ושוםכלוםזהעםעושיםלאוהצוותהמוריםמימנה.חלקאניכימעליבנוראזההגאה,הקהילה

רקעעלואלימותמהטרדותעיןשמעליםכמיהמוריםסגלאתתיארורביםתלמידיםואכן,".דבר

לתתשונה,יחסאו,לעגישכאשרמורים,שלנוכחות"להראותודרשומגדר,וזהותמיניתנטייה

הומופוביות";הערותשאומריםלתלמידיםיעירויותרשמוריםשמחה"הייתיזה";עלעונשים

שלך,הנטייהבגללפיזיתאומילוליתבךלפגועשמנסהאחרתלמידבחומרהיותר"שיענישו

אתהתלמידים".לכללהקהילהעלשיספקומרציםלהזמיןספרהביתכלעםשיחותלעשות

התלמידיםתוליםההוראהצוותישללעילהלא־מיטיבההתמודדותשלהשונותלצורותהסיבות

להיבטיםבנוגעכאחד)והחינוכי(הטיפוליהספרביתסגלשלההבנהוחוסרהמודעותבחוסר

הקשורים לקשיים שעימם מתמודדים תלמידות/ים להט"ב.

ד. "לא רק תל אביב" - נוער גאה בפריפריה ובחינוך הדתי

מדדיםבסיסעלהנושאיםביןהבדליםבחןהמכתביםמכלשעלוהליבהתחומיניתוח

מהבדליםחלקעלהתלמידים/ות.משתייכיםשאליוהחינוךסוגובפרטסוציו־דמוגרפיים

שתצאלבקשברצוניהחינוך,"שרלמשל:כךעצמם,התלמידיםבמפורשהעידוהסוציו־דמוגרפיים

ספרביתמאיזהנערלאבישראל,להט"בינערשלבנעליולשבתאחדלרגעותנסהשלךמהבועה
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שלמכתביםלכך,בהתאםיהודי".לאנעראפילואוליפריפריה,נעראביב,בתלליברלישמאלני

שלושתאתכוללשהואפיעלאףנפרד,ליבהכרעיוןנותחוהדתיובחינוךבפריפריהתלמידים

רעיונות הליבה שנדונו לעיל. כך למשל, לגבי סוכנות אזרחית.

כימלמדהמכתביםניתוחדתי:וחינוךפריפריהעלבדגשלעילהסוגיםמכלדרישות.1.1ד.

מעלההשונה,המגזריתשייכותועלבישראל,והכלכליתהגיאוגרפיתהפריפריהמןגאהנוער

מקומייםלצרכיםלהתאימושיששינויספרי,הביתהאקליםלשינויתשתיתליצירתעקביתדרישה

נודהבוכיותלמדתקשיבאביב.מתלרקלאלהט"בי,נוערלהטבים,עם"דבראחידים:שאינם

שרפה,שישממהיותרטובמזה,יותרטובתעשהבעצמך.להט"בלאכנראהאתהבאמת

מבטאיםהתלמידיםגאה:נוערשללעיל)ב.(ראואזרחיתסוכנותמבטאתזודרישההחינוך".

מדיניותששינויבכךמכיריםהםבבדבדאךומעמיקות,רחבותומערכתיתחברתיתהבנה

מכלל10%למעשה,שלבים.ומרובהטווחארוךתהליךהואבפרטובפריפריהבכללחינוכית

למשל,כך,והחרדי.הדתילחינוךביחסספציפיבאופןלעיל,הסוגיםמכלדרישותהעלוהמכתבים

חברתיתביטחוןרשתשיספקוהספרביתבמסגרתלעיל).2ג.(ראותכניםהטמעתלגבי

המוןישדתיות,במסגרותגםהגאהלקהילהמועדותהעלאתימילהציע"ברצוניומשפחתית:

שהםשידעווחשובמהחברהדחייהלשנאה/חששב[ג]ללמהארוןלצאתשמפחדיםתלמידות/ים

אתשיכניסורוצה"הייתידתיים";ספרלבתיגםגאיםתכניםשיכניסולבקשברצונילבד";לא

הואד'שגםבנושאהרצאותלהביאאולי[...]איכשהווחרדיםדתייםספרבתיאלהגאההקהילה

שיהיולבקש"ברצוניהקהילה";עלרעידברואולהט"ביםיבריינושלאכדיואלימותשנאהנגד

אותנולקבללהםלעזורמנתכלדתייםספרבבתילמוריםהלהטביתהקהילהעלשיחותיותר

והדרוזיתהערביתמהחברהנוערובנותבניבקרבגםעולותהחינוךממשרדדרישותיותר".

בכפרשגרהכמישהי[...]דתיספרבביתשלומדתדרוזית,תלמידה"אנילמשל:כךבישראל.

עללהוריםהרצאותהבאתידיעלבייתמוךשליספרשהביתרוצההייתי[...]מסורתיובבית

פעםאימהארוןאצאלאאנילצערי,מדוברמהעללהביןכליםלהםלתתמנתעלגאיםתלמידים

כי זה לא כלכך אפשרי בכפר".

דומים,ליבהמתחומיבחלקומורכבהנוכחינושא־עלאמנםהמרה:טיפוליעלתלונות.2.1ד.

הסללהלבנוגעמדיניותלשינויהדרישותמןרבותלמשל,כךמשמעותיים.הבדליםכוללהואאולם

הרווחהשיחלביןהסברההיעדרביןזיקהעלהתבססוהדתיבחינוךלעיל).2.2ג.(ראומגדרית

הגאהלקהילההמודעותלהעלאתשתפעלרוצה"הייתיהמרה:לטיפוליהנוגעבכלהדתיבחינוך

יפנוולאלהטופוביםיהיולאילמדואשרוהרמ"יםשהמוריםותדאגובאולפנותהתיכוניותבישיבות

לומדשאניהחומרהמהרה,טיפוליעברה(מאירה)שלי"המורההמרה";לטיפוליתלמידות/ים
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ואניבסדר,שאנילידעחשיפהבליזהוכללימתאימההגבר)(ולאהאישהמדועבהסבריםעוסק

עבוראזרחיתמבחינהכחשוביםעוליםנושאיםאילוזיהויידיעלבו".לטפלשצריךסוטהלא

הניתוחרטורית,מבחינההללוהנושאיםאתממסגריםהתלמידיםשבוהאופןובירורהתלמידים,

אקליםביצירתשבה,השחקניםכלעלהחינוךמערכתשלאחריותהאתלהדגישמבקששלהלן

בית ספרי מיטבי עבור נוער גאה.

גםהופיעוהדתיבחינוךמגדריתלהסללהבנוגעטענותבח"מ:המקצועעלתלונות.3.1ד.

לאאולביטולםובקשההדתי,בחינוךומשפחה)חינוך(בית,בח"משיעוריעלחוזרותבתלונות

-ומשפחה״חינוך״ביתושמומקצוע"קיים"חילוניים":תכניםשםלשלבאוהשתתפותלחייב

הגאיםהתלמידות/יםלכלרבנזקוגורםהומופוביהשלוליגיטימיזציהבהסבריםעוסקזהמקצוע

יהיולאהבח"משיעוריהדתיים,הספרבתישבמסגרותלבקש"ברצוניאותו";ללמודהנדרשים

שיעורי חובה ותינתן לכל תלמיד הזכות והיכולת לבחוק לבד האם ללמוד את המקצוע הזה".

חינוךבמסגרותתלמידיםשלהצורךפורמלי:בלתיחינוךשלמסגרותלפתיחתבקשה.4.1ד.

הדתי,החינוךבמסגרותהלומדונוערמהפריפיהגאהנוערבקרבבמיוחדבלטהבלתי־פורמליות

אני"שלום!גאה!";לנוערמרכזפותחיםהיואםשמחיותרהייתיחפרבעמקגר"אנילמשל:כך

בזמןהלהטב''קקהילתעלהסברהפעולותיותרלהציעאשמחשבע.בבארבתיכוןתלמיד/ה

שיהיהלבקש"ברצוניהתלמידות/ים";שלהנפשימצבםעללבדוקויותרובכללי,הגאווהחודש

[...]יותרגדולהגאהקהילהפהשיהיהליחשובמספיק,לאהפתוחהביתבירושלים,איגיארגון

להטביםישירושליםבמרכזשרקנראהזהלמיניות,שקשורמהבכלתמיכהיהיהשלנוערצריך

וגם זה בקושי".

סיכום והמלצות למשרד החינוך:

כלפיאלימותעםלהתמודדותייעודיותתוכניותלהכללתספרבתיעלפעילפיקוחא.

הנוכחיתהתקנההפתוח.והביתאיגי-מנעדמרכזחוש"ן,פעילויותכדוגמת,גאיםתלמידים

אולםומבורכת.חשובהמזמיניםספרבתיקהילתייםארגוניםשלחינוכיותפעילויותשמתקצבת

שאינהכלומרוולונטריות,ביוזמותתמיכהשלמאפשרתשמדיניותלכךהדעתאתלתתיש

בגישהפעריםלהעמיקדווקאהארוךבטווחעלולהכאלו,תכניותלקייםספרבתימחייבת

גיאוגרפיתבפריפריהתלמידיםלביןהארץבמרכזתלמידיםשביןתומכיםלמשאבים

הממלכתיבחינוךלתלמידיםהיהודיתבחברההממלכתיבחינוךתלמידיםביןוחברתית-כלכלית,

דתי ובחברה הערבית.
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נטייהבנושאיומאפשרתתומכתספריתביתמדיניותשלברורותהנחיותסלהטמעתב.

פנייה,(לשוןמגדרזהותכיבודכמולנושאיםהתייחסותיכלולזהסלמגדרי.וביטויזהותמינית,

חלוקהעםבפעילויותפרטנייםומעניםבחירהלאפשרותממוגדרים,לאלשירותיםלבוש),קוד

מגדרית ולאיסור על הפנייה לטיפולי המרה וכן לאיתגור היבטים של הסללה מגדרית.

חינוכיים)ויועציםפדגוגייםרכזיםמנהלים,(מפקחים,אחריםחינוךואנשימורות/יםהכשרתג.

והלחציםלקשייםבנוגעהמודעותהגברתמגדרי.וביטויזהותמינית,לנטייההקשוריםבנושאים

ושיחגאיםלתלמידיםיותרומאפשרתומךבטוח,מרחבליצירתכליםמתןגאים.תלמידיםהחווים

חינוכי פתוח אודות מגדר ומיניות.

וביטויזהותמינית,לנטייההקשוריםבנושאיםלהוראהוסטודנטיותסטודנטיםהכשרתד.

מגדרי, והדרכים להתמודד עם קשיים ואלימות על רקע זהויות אלו בקרב תלמידים.

במקצועותהלימודבתכניבפרט,הגאהולקהילהומיניות,למגדרהקשוריםנושאיםשילובה.

השוניםובאגפיםסוציולוגיה)פסיכולוגיה,ספרות,חינוך,היסטוריה,אזרחות,(כדוגמת:רלוונטיים

וחייםהתלמיד.הזכויותלימוד,ספרי(דוגמתהחינוךמשרדשלהפדגוגיתהמזכירותשל

משותפים).

נטייהשלבנושאהחינוךמשרדמנכ"לעמדתאת)1(הכוללים,ברוריםמנכ"לחוזריהוצאתו.

אלימותעםלהתמודדותבנוגעהוראות)2(החינוך;למערכתוהקשרםמגדריוביטויזהותמינית,

בתוכניותבנושאתכניםהכללתבדברהנחיות)3(מגדרי;וביטויזהותמינית,נטייהרקעעל

זהותמינית,נטייהבנושאיומאפשרתתומכתספריתביתמדיניותבדברהנחיות)4(הלימודים;

לאהחולפתבשנהכילצייןראויכך,בתוךהמרה.לטיפוליהפנייהאיסור)5(מגדרי;וביטוי

.2021במאי17ב־שחלבלהט"בופוביהלמאבקהבינלאומיהיוםלציוןאגרתהתפרסמה

הגאה,לקהילההקשוריםלנושאיםהחינוךמשרדביוזמתמערכתייםבמחקריםדגשמתןז.

ובעיקר לאלימות על רקע נטייה מינית, זהות וביטוי מגדרי.

בנושאיהמודעותלהגברתיסודי),העלובחינוךהיסודי(בחינוךהמוריםארגונימולעבודהח.

אלימות על רקע נטייה מינית, זהות וביטוי מגדרי, וחשיבה משותפת אודות דרכי פעולה בנושא.

הקשבהעלמבוססאשר,גאיםותלמידיםתלמידותעםומעציםפורהדיאלוגקידוםט.

ושיתוף־־פעולה, מתוך הכרה בהיותם סוכני שינוי משמעותיים בשיפור האקלים הבית ספרי.
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השאלוןלמילוישקדםהחודשבמהלךלאלימותקורבנותעלתלמידיםדיווחי:1תרשים
שכבה י-יאשכבה ז-טהיגד

מדגם
ארצי

מדגם
קהילה
גאה

מדגםיחס
ארצי

מדגם
קהילה
גאה

יחס

אלימות מילולית

24281.215483.2תלמיד קילל אותך במטרה לפגוע בך

27341.318532.9תלמיד לעג לך או העליב אותך או השפיל אותך במילים

אלימות מתונה

650.85112.2תלמיד איים שייפגע בך בבית הספר או אחרי הלימודים

960.76111.8תלמיד תפס ודחף אותך במטרה לפגוע בך

830.46101.7קיבלת בעיטה או אגרוף מתלמיד שרצה לפגוע בך

אלימות קשה

420.5461.5תלמיד נתן לך מכות חזקות מאד

320.7331.0היית מעורב במכות וכתוצאה מך נפצעת והיית זקוק לטיפול רפואי

221.0320.7תלמיד סחט ממך באיומים כסף, אוכל, או דברי ערך

221.0331.0תלמיד איים עלייך בסכין או באולר ואתה ראית את הסכין או האולר

אלימות חברתית

תלמידים הטילו עליך חרם, קבוצת תלמידים לא רצתה לדבר איתך או
לשחק איתך

4123.04153.8

אלימות דיגיטלית

תלמיד הפיץ תמונה שלך באינטרנט או בטלפון הסלולרי במטרה
לפגוע בך

341.3492.3

קיבלת מסרים מעליבים או פוגענים באינטרנט או בטלפון הסלולרי
מתלמיד אחר

7121.76264.3
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351.74102.5קיבלת איומים באינטרנט או בטלפון הסלולרי מתלמיד אחר

אלימות מינית

551.06101.7תלמיד או תלמידה נגעו או ניסו לגעת בך בצורה מינית בניגוד לרצונך

9262.98384.8תלמיד או תלמידה העירו כלפיך הערות מיניות שלא רצית בהם

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

6101.76132.2

תלמיד או תלמידה הורידו או ניסו להוריד לך חלק מהבגדים בלי
שהסכמת

320.7441.0

4133.36111.8תלמיד או תלמידה ניסו לנשק אותך בניגוד לרצונך

:2תרשים
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:3תרשים
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:4תרשים
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א:5תרשים

ב:5תרשים
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הגאה?הקהילהעללומד/תאת/המהםהעיקרייםהמידעמקורותמהם:6תרשים
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הקורונהמגפתבנושאהיגדים:7תרשים

שיעורהיגד
מסכימים

85%החברים/ות שלי תמכו בי במהלך השנה האחרונה
79%התעגעתי לבלות עם אנשים שתומכים בי כחבר/ה בקהילת הלהט"ב

77%השנה האחרונה השפיעה לרעה על הבריאות הנפשית שלי
76%אני דואג/ת לבריאות המשפחה שלי

65%אני דואג/ת לבריאות שלי
65%המשפחה שלי תמכה בי במהלך השנה האחרונה

61%שמחתי שיכולתי לבלות יותר זמן בבית
60%השנה האחרונה האיצה את היציאה שלי מהארון

52%המורים/ות שלי תמכו בי במהלך השנה האחרונה
אני חשוף/ה יותר לאלימות להט"בופובית ודואג/ות בנוגע לעתיד הקהילה הגאה כי אני שוהה יותר

49%זמן על המחשב והטלפון

44%דאגתי שמשפחתי תגלה שאני להט"ב כי אני בבית לעתים קרובות יותר
40%המרחבים החברתיים של איגי תמכו בי במהלך השנה האחרונה

31%אני דואג/ת שלמשפחה שלי לא יהיה מספיק כסף ואוכל
29%הסגר והבידוד החברתי היו קשים במיוחד כי אני להט"ב

28%בשנה האחרונה השתמשתי יותר באלכוהול, במריחואנה או בסמים אחרים מאשר בשנים קודמות
14%אני חווה יותר הטרדות ואיומים באינטרנט כי אני שוהה יותר זמן על המחשב והטלפון
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הספרבביתושינויסוכנותבנושאהיגדים:8תרשים

היגד

שיעור
מדווחים

על
פעילות
תדירה

)3
פעמים

או יותר)
41%אני משוחח/ת עם חברים על דרכים לצמצום הערות להט"בפוביות בבית הספר
13%אני משוחח/ת עם מורים על דרכים לצמצום הערות להט"בפוביות בבית הספר

25%אני משתף/ת פעולה עם תלמידים כדי לשפר את בית הספר
6%אני מציע/ה למורים ולהנהלה להזמין ארגונים מקהילת הלהט"ב לבית הספר

8%אני מציע/ה למורים תכנים שעוסקים בקהילת הלהט"ב
5%אני יוזם/ת אירועים בנושאים הקשורים לקהילת הלהט"ב

3%פעילות אחרת

התלמידיםבמכתביליבהותחומיליבהרעיונות:9לוח

תחומי ליבהרעיונות ליבה
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א. סוכנות אזרחית של נוער

גאה בבית הספר - תיאורי

מקרה במערכת החינוך

הסברה בבית הספר.1

לימוד עצמי.2

תמיכה נפשית בחברים.3

מעבר בית ספר.4

ב. סוכנות אזרחית של נוער

גאה מחוץ לבית הספר -

דוגמאות מרכזיות להשפעת

האקלים המדיני־חברתי על

האקלים הבית ספרי

:גורמים חיצוניים המשפיעים על הנוער בבית הספר

סדר היום הפוליטי.1

אי־השוויון בפני החוק.2

מגפת הקורונה.3

ג. דרישות לשינוי מדיניות

משרד החינוך (תכנים,

תפיסות, גישות חינוכיות

ויישום מדיניות)

:תכנים.1

oהטמעת תכנים בנושא להט"ב בכל חומרי הלימוד

oקידום ערכים של הומניזם, ליברליזם ופלורליזם

:תפיסות ואמונות.2

o"חינוך חובה בנושא להט"ב "מגיל צעיר

oחשיבה מגדרית (מניעת הסללה) וכיבוד זהות מגדר

:גישות חינוכיות חדשות (פעולות).3

oשינוי שיטות ההוראה והורדת עומס לימודי

:יישום מדיניות.4

oשלומתמשכתקבועהופסיכו־סוציאליתפדגוגיתהכשרה

הסגל

oאכיפת טיפול בגילויי הסתה כלפי להט"ב+ ואלימות מינית

ד. "לא רק תל אביב" –

דגש על פריפריה וחינוך

דתי

דרישות מכל הסוגים לעיל בדגש על פריפריה וחינוך דתי.1

תלונות על טיפולי המרה.2

תלונות על המקצוע בח"מ.3

בקשה לפתיחת מסגרות של חינוך בלתי פורמלי.4

רשימת מקורות

.החינוךבמערכתשונהמגדריתזהותשלוללימודלהכרהתכניות).2015(א.בקר,

ירושלים: הכנסת - מרכז המחקר והמידע.
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