
לקראת היום הבינלאומי נגד הומופוביה החל ב17.5.2016

לאנשי שפ"י ולצוותים החינוכיים שלום,
 כמידי שנה, אנו מציינים את יום ההבנ"ה - היום הבינלאומי למלחמה בהומופוביה ובטרנסופוביה, 

 ב - 17 במאי, לצד כ-50 מדינות ברחבי העולם.

בישראל, נבחר השם הבנ"ה ליום זה. השם מדגיש את המסר החיובי להבנה, סובלנות ופלורליזם 
כלפי כל בני האדם וכלפי הקהילה הלהטבי"ת בפרט. )להט"ב = לסביות הומואים, טרנסג'נדרים ובי 

 סקסואליים(.

המחויבות שלנו כמערכת לפעול למען זכויות האדם, ללא הפליה כלשהי מטעמי גזע, צבע מין לשון 
או דת. ביום זה עלינו להדגיש את זכותו של כל אדם לחוש חופשי לחיות את חייו, ללא פחד וחשש. 
עלינו להילחם בדעות קדומות ולגלות סובלנות כלפי כל אדם בחברה ובכללם כלפי חברי הקהילה 

 הלהט"בית.

כ-10% מכלל התלמידים והמורים במערכת החינוך שייכים לקהילה הלהט"בית אם באופן ישיר  
כחברים בפועל בקהילה ואם בעקיפין כאחים של או כילדים להורים להט"בים. כמערכת חינוך עלינו 
לתמוך וללוות את בני הנוער המגבשים את זהותם המינית ואת בני הנוער חברי הקהילה הלהט"בית. 
תמיכת הצוות החינוכי ותמיכתן של היועצות החינוכיות הכרחיים ועשויים להציל את הנוער העסוק 
בגיבוש זהותו המינית ואת חברי הקהילה מבדידותם, ולאפשר להם התנסות חיובית בתהליך גיבוש 

 זהותם ובהמשך דרכם. 

הסיוע והתמיכה חשוב שיבואו לידי ביטוי בעשייה מערכתית למען שיפור אקלים חינוכי מיטבי, 
בתוכניות ופעילויות במסגרת השיעור "כישורי חיים", בהכרת הארגונים התומכים בחברי הקהילה, 

 ברכישת ידע על הנושא ובמתן תמיכה אישית לתלמידים היוצאים מהארון.

על מנת להרחיב את העשייה במערכת החינוך, הקמנו שולחן עגול אגפי בין מגזרי, הכולל קובעי 
מדיניות ממגוון תחומי הדעת במערכת החינוך: אזרחות, מדעי החברה, מנהל חברה ונוער, קידום נוער, 
זכויות הילד והלשכה המשפטית, יחד עם הארגונים הגאים במטרה לגבש את הדרך המיטבית לקידום 

 תחושת מוגנות ושייכות של בני הנוער הלהט"בים במערכת החינוך. 

לקראת יום ההבנ"ה אנו מזמינים אתכם לצפות בפעילויות המומלצות לתלמידים ולמורים. במסגרת 
הפעילויות נדגיש את האמירה כי חברי הקהילה הלהט"בית הם בעלי זכויות שוות לאלה של כלל 

 האזרחים ונקדם שיח רגיש ואמפתי כלפי האחר והשונה.

בגלויה המצורפת תוכלו להכיר את הארגונים הגאים השותפים לנו בשולחן העגול, תוכלו להכיר מעט 
מפעילות הארגונים  וליהנות ממה שהארגונים בחרו להציע עבורכם ביום חשוב זה.

בברכה, 	 		       
איריס )מנדה( בן יעקב             

מנהלת היחידה למיניות                                                                          
ומניעת פגיעה בילדים ובני נוער – שפ"י          
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http://meyda.education.gov.il/files/shefi/miniutumeniatpgia/yom_hahavana2016/misrad_hahinuch.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/miniutumeniatpgia/yom_hahavana2016/choshen.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/miniutumeniatpgia/yom_hahavana2016/habait_hapatuah.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/miniutumeniatpgia/yom_hahavana2016/igi.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/miniutumeniatpgia/yom_hahavana2016/habait_hapatuah.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/miniutumeniatpgia/yom_hahavana2016/maavarim.pdf

