
 

 

 ארגון נוער גאה -איגי 

 

 שנים בכדי ליצור מרחב חינוכי בטוח ומעצים לבנות ובני נוער להט"בים. 14איגי הוקמה לפני 

קבוצות חברתיות נפגשות מידי שבוע בכדי לקדם שוויון, חופש, ובטחון לכלל בנות ובני  70-כיום, יותר מ

 מוכר ע"י משרד החינוך כאחד מארגוני הנוער הארציים. הנוער בישראל. איגי

מועדוני נוער הפועלים ברחבי הארץ ומציעים  4-רשויות ומועצות מקומיות וב 36-הפעילות מתקיימת בכ

 פעילות חברתית ואישית לנוער להט"ב.

 אפ.איגי פועלת גם ברשת האינטרנט, על ידי מתן מידע, ייעוץ והכוונה בפורומים, באתר, ובווטס

פורמלית, -בחמשת השנים האחרונות איגי מציעה פעילויות חינוכיות במערכת החינוך הפורמלית והבילתי

הפונות לכלל בנות ובני הנוער ואנשי חינוך על ידי הפעלה של "תכנית ניר", "החברים של איגי", סדנאות 

 והכשרות לנוער ולצוותי חינוך והוראה.

 

 igy.org.ilפורומים : לפרטים על הקבוצות, המועדונים וה

 ofer@igy.org.ilלפרטים על תכניות חוץ : 

 0275-983-055 | 0264-983-055 למדריכים בווטסאפ :

 

 :2016טקס יום ההבנ"ה 

 

 המאבק הבינלאומי בלהט"בפוביה: ארגון הנוער הגאה מקיים בכל שנה את טקס יום ההבנ"ה )יום

 הנכם מוזמנים להגיע להשתתף במעגלי התוכן ובטקס, לאות סולידריות עם המאבק.

https://docs.google.com/a/igy.org.il/forms/d/1- לינק הרשמה:

TpMD_5o4URuvXdwi3wmoy9VcUqkWcfLOTg_NIA5UB8/viewform?c=0&w=1 

 

 פעולה למורה בנושא להט"בפוביה:

 

שוויון חשובים, כגון: -בכדי ליצור מרחב בטוח, שוויוני ומקבל יש להעלות לדיון בכיתות נושאי אי

 ניתן להשתמש באופן שקול בפעולה הבאה.סקסיזם, להט"בפוביה וגזענות. 

 

 

--  

 עופר יהודה

0526742206 

 מנהל תכניות חוץ

 ארגון הנוער הגאה
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 פוביהלהט"ב מפגש בנושא

 

 מטרות:

 .להט"בפוביההתלמיד/ה יגדיר את המושג פוביה וינסה להעמיק במושג  (1

 שונים. להט"בפוביההתלמיד/ה יכיר ויעמוד על מקרי  (2

 הם אלימות והתבטאות של שנאה לכל דבר. להט"בפוביההתלמיד/ה יבין שמקרי  (3

 

אחר מכן הראשון של הפעולה ננסה להבין את המושג פוביה, מהיכן הוא מגיע? ל בחלקה -תקציר

 פוביה? מה זה למעשה אומר?להט"בננסה להבין מאיפה מגיעה 

שונים וינסו להגדיר מהי תגובה  להט"בפוביההשני של הפעולה החניכים/ות יפגשו במקרי  בחלקה

 ? ולהכיר את החוויה של האדם מ"הצד השני".להט"בפובית

 האם זאת הומופוביה?הצעות: למה "הומו" הפכה להיות הקללה הנפוצה ביותר בקרב בני נוער? 

 

 -מהלך

על הלוח את המילה "פוביה" ונתן לכל תלמיד/ה לרשום בלוח הגדרה למילה פוביה= פחד  נרשום

 ולנסות להבין למה. -ולציין משהו אחד לפחות שהם מפחדים ממנו

 שאל/י:

 ?מה רשמתן? מה זה פחד לדעתכן 

 ?ממה אתם מפחדים? למה אתם מפחדים מזה 

  ממנו והיום אתם כבר לא מפחדים? מה השתנה?האם היה משהו שפחדתם 

 

 הגדרה של פוביהחלק א: 

 

פובי. עליכם לעבור, בפוביות, או בעלות גוון להט"בעל הקירות תלויים פתקים עם אמירות להט"

ועבור כל אמירה לסמן כמה היא פוגעת בי באופן אישי, כמה באופן אישי קשה לי עם אנשים 

דקות בלבד,  5הן האמירות הקשות ביותר. לחלק זה מוקצות  10-, כש10עד  1-שאומרים אותה. מ

אמירות זה מספיק )מצ"ב אמירות לדוגמה  7ו א 6ולכן אסור שיהיו יותר מדי אמירות. משהו כמו 

 בסוף המערך(.

  אמירות מבין המסומנות: רצוי אחת עם קונצנזוס )כולם סימנו אותה כאמירה  2 נבחרכעת

הראשונה תהיה תוקפנית יותר ומעוררת  -קשה(, ואחת עם תגובות יותר סלחניות.  בדרך כלל 

 מה שרלוונטי רק לחלק מהאנשים. –נמת חרדה אמיתית, והשנייה תשקף יותר הומופוביה מופ

 

המונח פוביה מתאר מצב של פחד כרוני או מוגזם מאובייקט או מצב כלשהו, המשבש באופן 

ממשי את חיי הלוקה בו. מקור המילה ביוונית, במילה שפירושה פחד ובחלק מהמקרים גם  

 שנאה.

 



 

 

 שאל/י:

  ?מה ההבדל מבחינתכן בין ההערות? האם קיים הבדל 

  או פוגעים?  מדיריםהאם יש הערות כלפי להט"בים שהם לגיטימיים? שהם לא 

  .חשוב לנסות לפרק עם התלמידות/ים את המשפטים ולנסות להבין מה עומד מאחוריהן

 משפטים מסתתר "פחד" מסוג שהוא. לעמוד על זה שבכל אחד מה

 

 :פוביות לדוגמהאמירות להט"ב

  בטבע, גבר ואישה יכולים להביא ילדים –הומוסקסואליות זה לא מהטבע 

  את גבר או אישה? כי את לא נראית לי גבר וגם לא ממש אישה... –תחליטי 

 תובבים לי אני מעדיף שהשותף שלי לדירה יהיה סטרייט. מה אני צריך גברים ערומים מס

 בבית.

 ביסקסואלית? עלק... תגידי שאת לסבית בארון 

  שיעשו מה שהם רוצים במסיבות בתל אביב, אבל אני לא  –אין לי שום דבר נגד הומואים

 חושבת שצריך לתת להם לגדל לילדים.

  דווקא מגניב הומואים. כי הם עדינים כאלה ונורא חתיכים ויצירתיים. אני חולה על הראל

 סקעת!

 יות זה דווקא סבבה. אבל הומואים? זה גועל נפש...לסב 

  למה לא כולם יכולים להיות הומואים כמו עברי לידר ואסי עזר? למה צריך להסתובב עם

 נוצות? 

 !איזה הומו אתה 

 ...הומואים מפיצים איידס עם כל המיניות הפרוצה שלהם 

 

 חלק ב:

 נחלק לכל קבוצה את אחד מהקטעים הבאים ונשאל:

 ות בכם/ן כשאתם קוראים את הכתבה?אילו תחושות עול 

 ?אילו תחושות לדעתכם/ן עלו אצל האדם בכתבה 

  באופן חד משמעי?  להט"בפוביההאם זו 

  אזרחיות נפגעואילו זכויות ? 

 ?אילו תחושות ורגשות עולות לדעתכן אצל הנפגע 

 

 

 

 



 

 

 נספחים:

 -גילויי הומופוביה בישראל

 

  מצעד הגאווה בירושלים, באמצעות סכין שלושה משתתפים ב30בן  חרדידקר ישי שליסל,  2005 ביולי 1-ב

ונדון   רצחופצע אותם באופן בינוני. שליסל טען במשפטו כי בא "לרצוח בשליחות השם", הורשע בנסיון ל

. התקיפה שביצע שליסל הייתה ביטוי  [2]ש"ח לקורבנות  280,000ולתשלום  מאסר בפועלשנות  10-ל

בחרפות ובגידופים   קיצוני של העוינות והטינה שהופגנו כלפי הצועדים במצעד, שהתקבלו לאורך מסלולו

ביטויי תמיכה במעשהו של שליסל גררו אחריהם תגובות הומופוביות נוספות.   [3].שתןובהשלכת שקיות 

נגד אתר "תנועת הימין   רצחל הסתהתלונה למשטרת ישראל בדבר  2011כך לדוגמה הוגשה בשנת 

האמיתי" שפרסם את סרטון הדקירה תחת הכותרת "הרב ישי שליסל שליט"א דוקר הומואים במצעד  

המחלה". בין התגובות נכתב באתר "חובה לרסן אותם בכל דרך, גם בדקירות וגם ביריות" ו"הם ימותו,  

 [4].וכל ההורג אותם מקדש שם שמים"

החוצה".   סדומאים, שאליו הוצמד שלט ובו נכתב: "מטען חבלה עליהתגלה ביישוב  2006בנובמבר 

  פוצצו את המטען באופן מבוקר, והמשטרה העריכה כי הוא הוכן על רקע מצעד הגאווה חבלנים

. באותה השנה חולקו בשכונות החרדיות בירושלים מנשרים הקוראים לרצח הומוסקסואלים  [5]בירושלים

, ובו הסבר כיצד  [7]ומנשרים הכוללים הסברים ליצירת אמצעי חבלה לפגיעה בצועדים [6]יתמורת פרס כספ

 להכין אמצעי חבלה על מנת לפגוע במשתתפים במצעד הגאווה בעיר.

, שלפיה לא  חוק יסוד: ירושלים בירת ישראלבהצעת תיקון ל ועדת חוקה, חוק ומשפטדנה  2008בינואר 

  ש"סמ נסים זאב חבר הכנסתלסבית בעיר. במהלך הדיון אמר -ויתקיימו יותר מצעדים של הקהילה ההומ

", ודבריו עוררו סערה בקרב  שפעת העופותכי "יש לטפל בהומואים כמו שוועדת החוקה טיפלה במחלת 

, סמוך למקום  תל אביבשהתקיימה ב הפגנהמשתתפי הדיון וביקורת ציבורית קשה. שנה לאחר מכן, ב

יש לך דם על הידיים" בעקבות   -הם נכתב: "נסים זאב , הניפו המפגינים שלטים בגנותו בנוער-הרצח בבר

 אמירתו זו.

 

 

ספר תקריות הומופוביות על רקע נטייתם המינית  אירעו מ 2009 במאי 15-במצעד הגאווה באילת שנערך ב

כאשר במהלך המצעד נקראו קריאות גנאי והושלכו על הצועדים ביצים. כמו כן אדם אחד הותקף   של הצועדים

תקפו נערים שני   2010-על רקע נטייתו המינית ופונה לבית חולים. במצעד הגאווה בירושלים שנערך ב

 ים נמלטו תוך שהם צועקים "מוות להומואים, להרוג את כולכם".צעירים וגרמו להם לחבלות. התוקפ
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 רסום ראשון: נהג אגד הוריד נוסע "כי הוא עליז"פ

במילים   -עליי לא עולים, אני לא עליז. זה שאתה עליז זאת בעיה שלך. עכשיו תרד לי מהאוטובוס" "

 ה מקיפהאלה סירב נהג "אגד" להעלות נוסע בירושלים. אגד: נבדוק בצור

 

.  74בבירה וביקש לעלות לקו  א', סטודנט צעיר מתל אביב הלומד בירושלים, הגיע השבוע לתחנה המרכזית 

כשהגיע הקו, סירב הנהג לאפשר לו לעלות. "שאלתי אותו אם אני יכול לעלות עליו או שאני צריך לעלות על  

זה שאתה עליז זאת בעיה שלך. עכשיו תרד לי  קו אחר, סיפר א', "הוא השיב לי: עליי לא עולים, אני לא עליז. 

 "'.מהאוטובוס

 

אמרתי לו שאני לא מבין מה הבעיה, אני רק רוצה לדעת על איזה קו אני צריך לעלות. הוא אמר לי: 'לך  "

תעלה על עליזים מתל אביב ותרד מהאוטובוס".א' ירד מהאטובוס, לא לפני שאמר לנהג: "אם יש לך משהו  

עיה שלך, ואני לא אשתוק על זה". לדבריו, הנהג המשיך להעיר הערות הומופוביות,  זאת ב -נגד עליזים 

 אולם הנוסעים שהיו על האוטובוס ובתחנה לא הביעו את דעתם  

"ישבה מישהי צמוד לנהג, היא הסתכלה עליו והייתה בשוק. אנשים שהיו בתחנה   -בתגובה למתרחש 

 "?ה לךהסתכלו אליי במבט של: מה עשית לו? מה הוא עש

 

א' סיפר, כי לאחר האירוע הוא היה בעצמו בהלם, ורצה לחזור לתל אביב. "אבל אז נזכרתי שירושלים היא  

הבירה גם שלי", אמר. עוד באותו היום פנה א' ל"אגד" באמצעות אתר האינטרנט של החברה. בתגובה  

ננו מודים לך על פנייתך ומצרים  שהעביר לו ירון בן אהרון, מנהל פניות הציבור של אגד בירושלים, נכתב: "ה

על המתואר בה. ברצוננו להדגיש, כי אגד שמה דגש על מתן שירות איכותי ללקוחותיה, ונהגינו מונחים  

 ."להתייחס בכבוד והגינות כלפי כל לקוח

 

בן אהרון טען כי הנהג יוזמן לבירור בפני הממונה על המשמעת באגד, וכי נסיבות האירוע תיבדקנה במטרה  

המקרה לא יחזור על עצמו. עוד הוא הבטיח כי החברה תעדכן את א' בתוצאות התהליך בתוך כחודש,  כי 

 .נודע כי הוחלט לזרז את הטיפול בנושא "GoGay"-אולם ל

 

דובר אגד, רון רטנר, אמר בתגובה: "המקרה המדובר הועבר על ידי המלין למחלקת פניות הציבור של אגד  

ת האירוע בצורה נמרצת ומקיפה. חשוב לי לציין, כי באגד נוסעים מדי יום  בירושלים, וזו החלה בודקת א

כמיליון נוסעים הזוכים לשירות ויחס הולם ללא קשר לזהותם, דתם, מינם או גזעם. אם אכן נאמרו הדברים  

כפי שמתוארים על ידי המלין, אנו רואים מקרה זה כקיצוני וחמור, והנהג נשוא הפנייה יטופל באופן  

תי החמור ביותר וללא משוא פנים. כמו כן, אני מתנצל בפני המלין אם הדברים אכן נאמרו ומבטיח,  המשמע

 ."כי תוך פרק זמן סביר אעביר לידיעתו את ממצאי הטיפול באירוע הקיצוני הנ"ל


