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נערך על ידי צוות מכון מגנוס הירשפלד:

אבנר רוגל (בית ספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים)
Columbia(פזמוני־לויאורןפרופסור University, Teachers College(

אורפה סנוף־פילפול (בית הספר למדעי התרבות, אוניברסיטת תל־אביב)

בתלמידותמתמקדהגאההקהילהבהקשרספריביתבאקליםהעוסקהמחקררוב:מבוא
בית-ספריאקליםסקריהירשפלדמגנוסמכוןעורךעשוריםשלושהמזהלמשלכךותלמידים.

תלמידיםשלחוויותיהםאתבודקיםאלואקליםסקריגאה).נוער(ארגון"איגי"עבור
במערכתלהט"ב+)(להלןוקוויריםביסקסואלים,טרנסג'נדרים,הומואים,לסביות,ותלמידות

;2008;2004(הסקריםחמשתהמאקרו,ברמתמסוימיםשינוייםלמרותבישראל.החינוך
אלימותשלגבוהותברמותהמאופייןספריביתאקליםעלהצביעו)2021;2016;2012
ממצאיהמגדרית.זהותםו/אוהמיניתנטייתםרקעעלתלמידיםחוויםשאותןשליליותוחוויות

בקרבלמוגנותובזכותלחינוךבזכותהמיטבי,הלימודיבאקליםפגיעהעלהצביעוהסקרים
תלמידים להט"ב+.

שלבית-ספריבאקליםשהתמקדובעולםמחקריםמספרנערכוהשניםבמהלך
מצדקטבים:משניבאחדלהט"ב+מוריםלמקםנוטיםאלומחקריםגאים.ומוריםמורות
הזהותו/אוהמיניתהנטייהבסיסעלעויןעבודהמקוםלחוותנוטיםעצמםהמוריםאחד,

Wright(שלהםהמגדרית et al. שינוייכסוכנימשמשיםעצמםהםשני,מצד);2019
מגדריתוזהותמיניתנטייהשללסוגיותבנוגעבפרטהחינוכי,האקליםבשיפורמרכזיים

Meyer(ההטרוסקסואלים-סיסג׳נדריםלעמיתיהםביחסגבוהיםובשיעורים et al. 2015
;Gray et al. להט"ב+מוריםשלבית ־ספריאקליםשלמרכזייםמרכיביםארבעה).2016

עולים מספרות זו – ביטחון, תמיכה, יציאה מהארון וסוכנות שינוי .

המחקרנעשה.טרםבישראלגאיםומוריםמורותשלבית-ספריאקליםעלמחקר
הומואיםמוריםעםראיונותעשריםעלשהתבסס)2007(אשור-עפרוןנראים"ואינם"מורים
זהותםאתלהסתירנטייתםועלמצידםשליליותחוויותעלהצביעבישראללסביותומורות
מתארלהט"ב+מוריםעםראיונותעלשהתבססבישראלנוסףמחקרשני,מצדהספר.בבית
שוויון,שלערכיםומקדמיםחיוביבאורלהט״ביםנושאיםעלתלמידיםעםמשוחחיםהםכיצד

Davidovitz(וסובלנותפלורליזם and Cohen גםהתפרסמוהאחרונותבשנים).2021
אוהזהותוהשפעתסובליםהםשממנהבאפליהשעסקובארץ,גאיםמוריםעלכתבותמספר

אתבמרכזמעמידותאלוכתבות).2021פרג';2020(גיל־עדהספרבבתישלהםהנראות
בבתישלהםהמגדריתהזהותו/אוהמיניתהנטייהאתהמוריםשללחשיפההערךשאלת
אקליםמאופייןכיצדלבררביקשהנוכחיהמחקרלעיל,הערהציבוריהדיוןבעקבותהספר.

מוריםשלסוכנותלנבאעשוייםגורמיםואילובישראל;גאיםומוריםמורותשלספריבית
להט"ב+ כמחוללי שינוי למען אקלים בית-ספרי מיטבי.

מסגרתמתנדבים.מדגםמסוגלא־הסתברותימדגםעלמתבססהמחקר:דגימה
החודשיםבמהלךכיום.בישראלספרבבתיהמועסקיםלהט"ב+ומוריםמורותכללההדגימה

המאפשר)qualtrics(מקווןשאלוןבאמצעותהנתוניםנאספו2020בשנתינואר־פברואר
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קבוצותדרכים:במספרהשאלוןהופץהמדגם,אתלגווןבמטרה.IPכתובתמכלבודדמענה
ארגונישלופייסבוקוואטסאפקבוצותבישראל;גאיםומוריםמורותשלופייסבוקוואטסאפ

הקהילה הגאה; קבוצות וואטסאפ ופייסבוק של נשות ואנשי חינוך בישראל.

Harris(קיימיםמסקריםפריטיםעלמבוססאשרעצמילמילוישאלון:המחקרכלי
Interactive and GLSEN 2005; Wright et al. והותאמולעבריתתורגמואשר),2019

כלפיאלימותניטורמסקרפריטיםנוספוכמו־כן,הישראלי.ההקשראתכראוילשקףכדי
שלאקליםומסקרי)2016(ראמ"הבחינוךוהערכהלמדידההארציתהרשותשערכהמורים

להעריךכדימקורייםפריטיםפותחועודהאחרונות.השניםמןבישראלגאיםתלמידים
בתיאוריהמעוגניםאלופריטיםמרביתגאים.למוריםהייחודייםספריביתאקליםשלהיבטים

Fullan(מוריםוסוכנותחינוכישינוישל מיקודקבוצתעלמבוססיםחלקםואילו),2005
נוספוכן,כמומגמ"ה.ארגוןבסיועבישראל,גאיםומורותמוריםשלקבוצהעםשנערכה

מספר שאלות פתוחות במטרה להעמיק בנקודת מבט איכותנית על האקלים החינוכי.

הואהמשיביםגילממוצעומשיבות.משיבים212כללהסופיהמדגם:המדגםתיאור
8%ו־סיסג'נדרים;גברים43%סיסג'נדריות;נשים43%מתוכםשנים).8.6תקן(סטיית35
בהתלבטות2%ג'נדרקוויר,3%טרנסים,וגבריםטרנסיותנשים2%(הטרנסיהרצףעל

5%כביסקסואליות/ים,12%כלסבית/הומו,הזדהומהמשיבים74%"אחר").השיבווהיתר
רוב"אחר".השיבווהיתרבהתלבטות2%א־מיני/ת,2%קוויר,3%פן־סקסואליות/ים,

)75%(מהמשיביםשלושת־רבעי).84%(וחילוניים)90%(כיהודיםמזדהיםהמשיבים
ספרבביתמלמדים)22%(מחמישיתיותרמעטהממלכתי.במגזרספרבביתמלמדים

בביתמלמדים)30%(מהמשיביםכשלישופרטי).ניסוייאומנויות,(דמוקרטי,אלטרנטיבי
)17%(כשישית(י'–יב'),בתיכוןמלמדים)28%(פחותקצת(ז'–יב'),שש־שנתיספר

יסודי),11%(ז'–ט')(בינייםבחטיבתמלמדיםוהיתר(א'–ח')עממיספרבביתמלמדים
).3%(יב')עד(גןורב־גילי)3%((ט'–יב')שנתיארבע),4%((א'–ו')

)99%(כלשהואדםבפנימהארוןיצאוהמוריםשלהאריחלק:מהארוןיציאה
לשעותמחוץבחייהםכולםמוללארוןמחוץנמצאיםבמדגםהמוריםמרבית).1(תרשים
בפנישלהםהמגדרזהותו/אוהמיניתנטייתםאתחשפו)21%(כחמישית),74%(העבודה

בהשוואהמעטים.בפנילארוןמחוץנמצאים)4%(מקצתורקמשפחתםובניחבריהםרוב
כלבפנילארוןמחוץהםכידיווחומוריםשלמשמעותיתיותרנמוךשיעוראלה,לנתונים
ו/אוהמיניתנטייתםאתשחשפויחסיתיותרגבוהשיעורלצד)59%(הספרביתקהילת

אותםמשתפיםשהמוריםהאנשיםהיקףכלומר,).15%(מעטיםבפנישלהםהמגדרזהות
מגמהוישנהיותרגדולהעבודהלשעותמחוץהמגדריתבזהותםו/אוהמיניתבנטייתם

ברורה של מורים אשר "נכנסים לארון" במסגרת בית הספר בו הם עובדים.

מצדלהט"בופוביותהערותשלשמיעהעלדיווחו)94%(המוריםמרבית:ביטחון
רקעעלבני־אדםכלפיהערותו/אומעליביםגנאיביטוייהןלהט"בפוביותהערותתלמידים.

מהמורים)37%(שלישמעלשלהם.המגדריהביטויאוהמגדריתזהותםהמינית,נטייתם
דיווחו)53%(מחציתמעלמאוד.הרבהאוקרובותלעיתיםזהמסוגהערותשמעוכידיווחו
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)24%(כרבעהספר.ביתצוותואנשיאחריםמוריםמצדלהט"בופוביותהערותששמעו
דיווחו על מקרה אחד או יותר שאירע בחודש החולף שבמהלכו תלמיד קילל או העליב אותם.

הארציתהרשותשערכהאלימותניטורסקרלנתוניהנוכחיהמחקרנתוניביןהשוואה
המוריםשיעורכימלמדתתשע"ה,הלימודיםבשנת(ראמ"ה)בחינוךוהערכהלמדידה

המוריםממוצעבקרבמאשרגאיםמוריםבקרביותרגבוהלאלימותקורבנותעלהמדווחים
פיגבוהגאיםמוריםבקרבלאלימותהחשיפהשיעוררבים,במקרים).2(תרשיםהכללי
כרבעכיעולהעודוהמורים.המורותכללבקרבלאלימותהחשיפהמשיעורויותרשניים

בשנתשלהםהמגדריתהזהותו/אומיניתהנטייהרקעעלהטרדהחווהמוריםמן)24%(
ארבעהפיגבוהגאיםמוריםבקרבלהטרדההחשיפהשיעורלמעשה,האחרונה.ההוראה

וחצי משיעור החשיפה להטרדה בקרב אוכלוסיית המורים הכללית.
עדמועטהבמידהחשש,עלדיווחוהגאיםהמורים)52%(ממחציתלמעלהלבסוף,

מהמוריםלמחציתקרובזהותם.עלידעוהתלמידיםהוריאםבסכנהיהיהשתפקידםרבה,
תחושתהספר;ביתקהילתכללבפנילארוןמחוץנמצאים)46%(סכנהתחושתעלשדיווחו

הספרביתרובבפנילארוןמחוץהםכישציינומוריםבקרבזההבשיעורגםדווחהסכנה
חוויםאינםכישדיווחואלומתוךלעומתם,).27%(בארוןהםכישציינוומורים),27%(

מתאםעלמצביעזהנתון).3(תרשיםכולםבפנילארוןמחוץנמצאים75%סכנה,תחושת
חיובי בין תחושת ביטחון של המורים לבין היתכנותם לצאת מהארון.

וסביבהאקליםסקרלנתוניהנוכחיהמחקרנתוניביןבהשוואה:ומשאביםתמיכה
עלהמדווחיםהמוריםשיעורכינמצאתשע"ט,הלימודיםבשנתראמ"השערכהפדגוגית
המוריםאוכלוסייתכללבקרבמאשרגאיםמוריםבקרביותרנמוךהספרבביתרצוןשביעות
פעולותעושיםהספרבביתכימדווחיםהגאיםהמוריםמן63%רקלמשלכך).4(תרשים

עשיריתמעלכן,כמוהמורים.מכלל78%לעומתבו,לשהותנעיםיהיהשלמוריםכדירבות
הזהותו\אומיניתהנטייהרקעעלאפלייההחולפתבשנהחווכידיווחוהמוריםמן)11%(

ביתסגלבקרבהרווחתהתגובהכידיווחומהמורים)50%(מחציתכיבעודשלהם.מגדרית
התגובהכידיווחו)11%(כעשיריתתמיכה,היאלהט"בייםבנושאיםחינוכיותליוזמותהספר

קיבלוכידיווחו)6%(בלבדמוריםמעטהתנגדות.אוהסתייגותהינהספרםבביתהרווחת
למחציתקרובאולם,הספר.בביתעבודתםבמסגרתלהט"בבנושאמקצועיתהכשרה
מחוץגאיםמחנכיםעבורמקצועיותלימודבקהילותמעורביםהםכידיווחו)46%(המורים

מגמ"ה,כמוארגוניםבמסגרתהמתקיימות–אלולמידהבקהילותההשתתפותהספר.לבית
לשעותמחוץמתקיימתזושפעילותפיעלאףעצמם.המוריםביוזמתנעשית–וחוש"ןאיגי

)92%(אלובקהילותהמשתתפיםהמוריםמרביתהחינוך,משרדשלתגמולוללאהעבודה
מדווחים כי היא מסייעת להם (במידה מועטה עד רבה) בעבודתם בבית הספר.

להט"ביתוכןשלשילובעלדיווחו)90%(המוריםשלמוחלטרוב:מוריםסוכנות
נראותיצירתעלדיווחו)73%(רובםכמו־כןרבה.עדמועטהבמידהבשיעוריהם,רלוונטי

דמויותהמציגקירלוחבאמצעותלמשלכמוכלשהי,ברמהשלהםבהוראהלהט"בית
מרביתוכדומה.רלוונטייםפנייהגורמישלמדבקותרלוונטי,מידעעםפוסטריםוסיפורים,

וזהותמיניתנטייהבנושאילהםוסייעותלמידיםעםדיברוהםכימעידיםגם)83%(המורים
).5(תרשיםמגדר
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מגדרזהותשלסוגיותעלדיברוכידיווחו)95%(המוריםכלכמעטבלבד,זולא
בסיועאףמעורביםשהיוהעידו)79%(ומרביתםהספר,ביתוצוותמוריםעםמיניתונטייה

יתרהשיעורים).והעברתבתכנוןסיועומערכים,מידעמתןייעוץ,(כמולהט"בבנושאילהם
הוריםו/אותלמידיםאליהםהפנובבית־ספרסגלחבריכידיווחו)61%(רביםמוריםמזאת,

עם שאלות בנושאי להט"ב.
כן,פיעלאףהספר.בביתלהט"בפובייםביטוייםלמשמעשהעירודיווחוהמוריםרוב

מוריםבקרב)80%(במיוחדגדולגבוההבתדירותמעיריםהםכישדיווחוהמוריםשיעור
שהינההתגובהתדירותלעומתזאתהספר.ביתקהילתכללבפנילארוןמחוץשנמצאים

הםכישציינומוריםבקרבוהן)10%(בארוןהםכישציינומוריםבקרבהןמשמעותיתנמוכה
עלמעיריםהםכישדיווחוהמוריםשיעוראף).15%(הספרביתרובבקרברקלארוןמחוץ
אלולעומת),44%(לארוןמחוץהמוריםבקרבבהרבהגבוההיהנמוכהבתדירותגנאיביטויי
בהתאמה)30%ו־26%(הספרביתרובבפנימחוצה־לואובארון,נמצאיםהםכישציינו

לביןהמוריםשלמהארוןיציאהסטטוסביןחיובימתאםעלמצביעיםאלונתונים).6(תרשים
היתכנות להוות סוכני שינוי בבית הספר.

להתייחסהמשיביםהוזמנובשאלוןסגורותשאלותעלמענהלאחר:איכותניניתוח
ניתוחבשיטתנותחוהמילוליותהתשובותהספר.בביתלחוויותיהםיותרחופשיתבצורה

Consensual(מוסכמתאיכותנית Qualitative Research.(היאזוניתוחשיטת
ביןדיאלוגמאפשרתהיאהמתבצע.לניתוחשופטיםהסכמתעלומתבססתקונסטרוקטיבית

חלוקה)1(לניתוח:ברוריםשלביםשלסטוכוללתהנתוניםניתוחסביבחוקריםמספר
נדרשתשלבבכלחיצוני.שופטשלמעבר)3(חוזרות;תמותסיווג)2(משמעות;ליחידות
שעברוממצאיםמתקבליםהניתוחשלשבסופוכךהניתוח,אתהמבצעיםהחוקריםהסכמת
Hill(השוניםהחוקריםביןוהסכמהסקירה et al. 1997; Hill et al. החוקריםשני).2005
זה.מחקרעורכיעלנמניםחיצונישופטבתורשכיהןמיוכןהמוסכםהניתוחאתשערכו
מצבתמונתומספקיםזהבדוחשמוצגיםהכמותייםהממצאיםאתמשלימיםהניתוחממצאי

רחבה יותר.
לאשאניליהובהרעבדתיבוהראשוןהספרבביתמהארוןיצאתיכאשר

מתאימה לאווירה של בית הספר וכדאי לי לחפש מקום עבודה אחר.

מייצגמקרהומהווההנוכחיבסקרשהשתתפהמורהשלמדבריהלקוחזהנבחרציטוט
ו/אוהמיניתנטייתםאתשחשפומשעהמורים,העזבתשלבתוכנםזהיםכמעטלתיאורים
היחידההאפליהצורתאיננההיאמוריםהעזבתעבודתם.במסגרתהמגדרייםביטוייהם

גאים.ומוריםמורותכלפיבכללותההחינוךמערכתאוקהילתוהספר,ביתמצדשמופעלת
עלדווחומגדריתזהותו/אומיניתנטייהרקעעלחמורהאפליהשלנוספיםביטוייםלראייה,

)1(המילוליות:בהתייחסויותשכיחותןסדרלפילהלןמוצגותלהםודוגמאותמורים,ידי
אוזהותלחשיפתהספרביתהנהלתמצדהתנגדות)2(לעבודה;בקבלהועוינותאפלייה
)4(אחרים;מוריםמצדמתנכליחס)3(מהארון";"יציאהלאחרוהעזבהלהט"ביתנראות
הורהמשרתזכויותאי־מתןכמו–מערכתיתאפלייה)5(תלמידים;הורימצדואיומיםתלונות

או מסרים פוגעניים מצד שר החינוך בזמנו כלפי הקהילה הגאה.
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אפלייהשללא־ישיריםביטוייםרקעעלדווקאכיצדהמוריםתיארומהמקריםבחלק
בדיווחיםשחזרהמרכזיתדוגמהשלהם.הספרביתבקהילותשינויסוכנילהוותבוחריםהם

Davidovitz(במחקרשעולהלמהבדומההמילוליים, and Cohen הייתה),2021
בדוגמהמדוברפרץ.רפיהרבלשעברהחינוךשרשלהמתוקשרותהפוגעניותהתבטאויותיו

גאה,לנוערהתייחסואלווהערותהיותהגאה.הקהילהכלפיעקיפהאפלייהשללביטוי
אפלייה זו לא פגעה כנראה בסוכנות המורים אלא אף הגבירה אותה.

שהםלתפקידלהט"ב+חינוךונשותאנשיהיותםעצםאתמקשריםהמוריםככלל,
רחבהקשתדרךמתבטאתהחיוביתהשפעתםהספר.בביתחיוביתהשפעהביצירתנוטלים

זהותמינית,נטייהשלבהקשריםבייחודהחינוכי,האקליםשלשינוילסוכנותדוגמאותשל
חינוךבגזענות,מאבקרב־תרבותיות,שליותררחביםבנושאיםגםאךמגדרי,וביטוי

לאזרחות ודמוקרטיה. כך למשל מתארת מורה נוספת:
הגאווהבחודשבצוותים,מוריםלהכשרתדואגתשנה,כלחוש"ןמזמינה[אני]

עללשוחחאליימגיעיםהשכבותמכלתלמידיםהספר,לביתבכניסהקירמקימה
אםפהישארזהכמהבטוחהולאעליישהכלשמרגישהלהודותחייבתהנושא.

אעזוב…

האקליםלשינויבאחריותבלעדיתנשיאהשלמורכבתתחושההמוריםמדיווחיעולהעוד
ידיעלדיהמוערכתאינהלעיל,הציטוטשממחישכפיזו,אחריותתחושתהבית-ספרי.

שלכתולדהמתואריםאלוהמורים.שלשחיקהבסימנימלווהאףוהיאהפדגוגיתהסביבה
בנושאספרבבתיגאיםמוריםשעושיםהחינוכיתהעבודהאתהרואהדומיננטיתתפיסה

עבודהזוכימעידיםהמוריםאמנםמאליה.ומובנתטבעיתמגדריוביטויזהותמינית,נטייה
הספר,ביתסגללכללמשותפתאינהזושתפיסהכיווןאולםחיובי,חינוכיאקליםעבורחיונית

נטל האחריות לקיומן מוטל כולו על כתפיהם, ללא תלות בנגישות לזמן ומשאבים תומכים.
ומוריםמורותשלחוויותבחןהנוכחיהמחקראקליםסקרבסיסעל:ומסקנותדיון

מוריםעבורספריביתאקליםשלמרכיביםארבעהנבחנובישראל.ספרבבתיגאים
האקליםכימלמדיםהמחקרממצאיככלל,וסוכנות.מהארוןיציאהתמיכה,ביטחון,להט"ב+:

מאופייןאופטימלי;מלהיותרחוקהלהט"ב+,תלמידיהםשלכמוגאים,מוריםשלספריהבית
מאופייןכןכמוואפלייה,ביטחוןהיעדרשלכמושליליותוחוויותאלימותשלגבוהותברמות
זהותםו/אוהמיניתנטייתםרקעעלהמוריםחוויםשאותןרלוונטיים,תמיכהמשאביבהעדר

המגדרית.
המוריםשיעורחברתיות,רשתותדרךמתנדביםבאמצעותנערכהוהדגימההיות

מןלהט"ב+(למשלשולייםמיקומיבריבויו/אובארוןלחלוטיןשהינםבמדגםלהט"ב+
אלושללהיקףביחסמשמעותיבחסרולוקהמייצגאינוהיהודית-דתית)אוהערביתהחברה

שללחוויותיותרחשוףזהציבורדווקאכימלמדתהמחקרספרותבישראל.באוכלוסייה
במערכתהכלליתהמצבשתמונתלהניחמאודסבירלכן,תמיכה.ולהעדרואפלייהאלימות

החינוך בישראל היא אפילו יותר עגומה.
ומוריםמורותשממלאיםהחיוניהתפקידעלגםמצביעיםהמחקרממצאימנגד,

בנושאיםגםאך–מגדריוביטויזהותמינית,נטייהשלבסוגיותשינויסוכנימהוויםהםגאים.
ספרבבתי–ודמוקרטיהלאזרחותחינוךבגזענות,מאבקרב־תרבותיות,שליותררחבים

והתלמידים.התלמידותכלללרווחתמיטביחינוכיאקליםליצירתתורמיםזהבאופןבישראל,
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הספרבתיאתהמאפייןגאיםמוריםשלהחינוכיהאקליםאותושלהצדדיםשנילמעשה,אלו,
בישראל.

באופןמעלהגאיםומוריםמורותשלמהארוןיציאהכימלמדיםהמחקרממצאי
מחקרלספרותמצטרפתזומסקנההספר.בביתשלהםהשינויסוכנותרמותאתמשמעותי

שלהם,הסוכנותלביןמוריםידיעלמיניתונטייהמגדרזהותחשיפתביןשקושרתעולמית
ספרלבתיוהקליטההמיוןתהליךאולםמיטבי.חינוכיאקליםלביןאלוביןלמתאםגםכמו

מורותעבורחינוכיתלעבודהשווהלהזדמנותמרכזיחסםרבותלעיתיםכיוםמהווהבישראל
בבתיגםחיובייםשינויסוכנימהוויםגאיםשמוריםבעודועוד,זאתלארון.מחוץגאיםומורים

המחקרממצאימגדרי,וביטויזהותמינית,נטייהרקעעלגבוההאלימותרמותעםספר
משפיעהדברעצמם,המוריםידיעלנחוויתלהט"בירקעעלסכנהתחושתכאשרכימלמדים
הספר.בביתשלהםהסוכנותרמותעלגםולפיכךמהארוןלצאתנכונותםעללשלילה
אקליםעלשליליתהשפעהבעלכגורםמתגלההארוןמןביציאהביטחוןהיעדרלמעשה,

בית-ספרי עבור מורים גאים ותלמידים גאים כאחד.

עמדהלפרסםהחינוךלמשרדממליציםאנושהוצגו,המסקנותלאורהמלצות:
וביטוייםבזהויותלגיווןכיומסבירהספר,בבתישעובדיםלהט"ב+במוריםתומכתרשמית

של מורים יש השפעה חיובית על אקלים חינוכי בבתי הספר.
לייצרשיוכלומנתעלהספרבבתיניהולצוותיולהדריךלהכשירממליציםאנוכן,כמו

להםלספקכן,כמולהט"ב+.מפליםושאינםמזמיניםנגישים,סגלוקליטתמיוןתהליכי
לחשיפתבנוגעחוששיםאושמתלבטיםגאיםלמוריםמלאוגיבויתמיכהבנושאהדרכה
כללאתלהכשירישהתלמידים.הוריבפניבמיוחדהמגדרית,זהותםו/אוהמיניתנטייתם

עםפעולהשיתוףתוךמגדרי,וביטויזהותמינית,לנטייההקשוריםבנושאיםהחינוכיהסגל
החינוכילסגלרלוונטייםוכליםידעלספקעשוייםאלוואיגי.מגמ"החוש"ן,כמוקהילה,ארגוני

ולסייע בכוחות הנשיאה של מורות ומורים גאים בעבודתם.
למידהבקהילותהמשתתפיםלמוריםכספייםתגמוליםלהעניקממליציםאנולבסוף,

בתוךמגדרי.וביטויזהותמינית,נטייהשלחינוכייםלנושאיםהקשורותמקצועיותוהכשרות
חינוכי,לסגלקבועבאופןהמסייעיםמוריםעבורבשכררשמייםתפקידיםלמסדישכך

בבתימגדריוביטויזהותמינית,לנטייההקשורותיוזמותמוביליםאולתלמידיםמייעצים
שיפורכמוומשמעותייםארוכי־טווחחינוכישינויתהליכיעלמערכתיתמבטמנקודתספר.

החינוכיתהעבודהשכלסבירלאמגדרי,וביטויזהותמינית,נטייהבנושאיספריביתאקלים
חיונית זו תסתמך על התנדבות ויוזמה אישית.

6



מקורות
ומורותהומוסקסואליםמוריםנראים:ואינםמורים).2005(ח.אשור-עפרון,

השלמתלצורךשהוגשהעבודה.יסודייםעלממלכתייםספרבבתילסביות
לימודי מ.א. בחוג לחינוך, האוניברסיטה העברית.

2004ורודמבט).2005(מ.מנחם,ב.,פנחסי,ש.,לביא,ע.,קמה,א.,לוי,פזמוני
הומואים,תלמידיםשלמבטםמנקודתהישראליתהחינוךמערכת–

נוערארגוןאביב:תל.מחקרדוחוטרנסג'נדרים:ביסקסואליםלסביות,
גאה.

.2021ספריביתאקליםמחקר).2021(א.וסנוף-פלפול,א.,רוגלא.,פזמוני-לוי,
תל אביב: מכון מגנוס הירשפלד.

תל.2016ספריביתאקליםמחקר).2016(א.ורוגל,ג.,שילה,א.,פזמוני-לוי,
אביב: מכון מגנוס הירשפלד.

פורוםאביב:תל.2012ספרבתיאקליםמחקר).2012(ג.ושילה,א.,פזמוני-לוי,
המחקר, ארגון נוער גאה.

בשנתתלמידיםדיווחילפיהספרבבתיהאלימותרמתניטור).2016(ראמ"ה
למדידההארציתהרשות–ראמ״ה.אלימותניטורסקרתשע"טהלימודים

והערכה בחינוך. ירושלים: משרד החינוך.
פורוםאביב:תל.2008ספרבתיאקליםסקר).2008(א.ופזמוני-לוי,ג.,שילה,

המחקר, ארגון נוער גאה.
Davidovitz, M & Cohen, N (2021). “Speaking truth to power—How political

rhetoric leads to a counter response of LGBTQ street-level
bureaucrats”. International Public Management Journal, 25(2),
165–177.

Fullan, Michael. (2005). The new meaning of educational change. New York
and London: Routledge. 

7



Gray, E. M., Harris, A & Jones, T. (2016). “Australian LGBTQ teachers,
exclusionary spaces and points of interruption/” Sexualities 19(3),
286–303.

Harris Interactive and GLSEN (2005). From Teasing to Torment: School
Climate in America, A Survey of Students and Teachers. New York:
GLSEN

Hill, C. E., Knox, S., Thompson, B. J., Williams, E. N., Hess, S. A., & Ladany,
N. (2005). “Consensual qualitative research: An update.” Journal of
counseling psychology 52(2), 196–205.

Hill, C. E., Thompson, B. J., & Williams, E. N. (1997). “A guide to conducting
consensual qualitative research”. The Counseling Psychologist 25,
517–572.

Meyer, E., J., Taylor, C., & Peter, T. 2015. “Perspectives on gender and sexual
diversity (GSD)-inclusive education: comparisons between
gay/lesbian/bisexual and straight educators.” Sex Education, 15(3),
221–234.

Wright, T., Smith, N., & Whitney, E. (2019). “LGBT educators’ perceptions of
safety and support and implications for equity-oriented school leaders”.
Journal of Educational Leadership and Policy Studies ,Special Issue #2
on Educational Leadership and Social Justice, 3(2).

מיניתונטייהמגדרזהותחשיפתסטטוס1תרשים

8



שיעורי המדווחים כי המקרה קרה פעם אחת או יותר
בחודש האחרון

כלל המורים
(מדגם ראמ"ה תשע"ה)

מורים להט"ב+
(מדגם הסקר)

תלמיד קילל או העליב אותך 17% 18%

תלמיד איים שיפגע בך
1% 8%

תלמיד נתן לך דחיפה או מכה בכוונה
2% 5%

קיבלת בעיטה או אגרוף מתלמיד שרצה לפגוע בך
1% 4%

תלמיד איים עלייך בסכין או באולר
0% 0%

תלמידים גנבו לך דברים אישיים או ציוד
1% 5%

תלמידים פגעו ברכוש שלך בכוונה (כגון פגיעה במכונית
או בתיק הפרטי שלך)

0% 3%

תלמיד הפיץ באינטרנט או בטלפון הסלולרי צילום
שלך, במטרה לפגוע בך

1% 1%

תלמיד הטריד אותך באינטרנט (למשל בדואר
האלקטרוני, או ברשתות חברתיות כגון וואטסאפ,

פייסבוק וכד')

1% 4%
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תלמיד או תלמידה העירו כלפייך הערות מיניות
פוגעות, או עשו כלפייך תנועות מיניות מגונות 2% 9%

הורה קילל, או ניסה להעליב או להשפיל אותך
5% 7%

הורה איים שייפגע בך
2% 3%

הורה נתן לך דחיפה או מכה
0% 0%

מוריםבקרבלאלימותקורבנות2תרשים

מיניתונטייהמגדרזהותחשיפתסטטוסשלרב־משתניםניתוח3תרשים
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שיעור המדווחים שמסכימים או
מסכימים מאוד עם היגד זה

כלל המורים
(מדגם ראמ"ה תשע"ט)

מורים גאים
(מדגם הסקר)

את/ה שבע/ת רצון מעבודתך כמורה 90% 84%

את/ה לא חש/ה שהתעייפת מעבודת
ההוראה

63% 57%

את/ה לא חש/ה שמוטל עליך עומס עבודה
כבד מדי

28% 25%

בבית הספר עושים פעולות רבות כדי
שלתלמידים יהיה נעים לשהות בו

92% 84%

בבית הספר עושים פעולות רבות כדי
שלמורים יהיה נעים לשהות בו

78% 63%

בבית הספר משתדלים ליצור תנאים
שיאפשרו לך להצליח בעבודתך

75% 67%

מוריםבקרברצוןשביעות4תרשים
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מוריםסוכנות5תרשים
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מיניתונטייהמגדרזהותחשיפתסטטוסשלרב־משתניםניתוח6תרשים
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