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   .17.5.12 היום הבין לאומי למלחמה בהומופוביה יצוין ביום ה', כ"ה באייר תשע"ב,

ורתיעה מהומוסקסואלים, מלסביות ומטרנסג'נדרים.   מתאר סלידההמונח 'הומופוביה' 

  יש המרחיקים לכת ומבטאים סלידתם באפליה ואף באלימות מילולית ופיזית.

אפליה חברתית או אלימות כלפי יחידים  מערכת החינוך מוקיעה כל סוג של 

יים בחברה בשל מוצאם, מינם או נטייתם המינית. על הצוותים החינוכ  וקבוצות

האחריות לפעול ליצירת סביבה ואקלים חינוכי שבהם מוכר ולגיטימי להיות שונה   מוטלת

 או להתייצב להגנתו.

אי לכך יש לקיים פעילויות המעלות את נושא המאבק בהומופוביה על סדר היום 

בחטיבות הביניים ובבתי הספר התיכוניים. מנהלי בתי הספר מתבקשים להנחות את 

להוראת נושאים הקשורים לקבלת השונה,   כישורי חיים  מן במסגרתהמורים להקדיש ז

הידע   בעלי זהות מינית שונה, להרחבת  לבירור עמדות ותפיסות כלפי נערים ונערות

 בנושאים הקשורים לשונות בזהות או בנטייה מינית ולמניעת אפליה כלפי נוער להט"בי.

  

 מדיניות

  2009בעצרת ההזדהות בכיכר רבין, נאום שר החינוך גדעון סער 

  מדיניות משרד החינוך בנושא  הלהט"בי: בין "קלפים פתוחים" לבין חוזר

, נטע ידיד, יעל רימון ושוש צימרמן, 'מפגש לעבודה מנכ"ל כנגד ההומופוביה

 2011, 33סוציאלית 

  

 ידע תיאורטי ויישומי

 להלן חומרי רקע הכוללים תיאוריות, גישות ועמדות שונות בנושא.

 

  

  "ספרית של -החוויה הבית -עבודת תזה בנושא: "להיות תלמיד גאה

   עמי-, אייל בןמיניות-תלמידים בעלי נטיות חד

http://cmsedit.education.gov.il/NR/exeres/93AB7962-4293-47FC-BB59-2AD4B2571FDD.htm?NRMODE=Unpublished&WBCMODE=PresentationUnpublished
http://cmsedit.education.gov.il/NR/exeres/3237BD5D-CCE5-43D0-8323-93CC6D1C4354.htm?NRMODE=Unpublished&WBCMODE=PresentationUnpublished
http://cmsedit.education.gov.il/NR/exeres/3237BD5D-CCE5-43D0-8323-93CC6D1C4354.htm?NRMODE=Unpublished&WBCMODE=PresentationUnpublished
http://cmsedit.education.gov.il/NR/exeres/3237BD5D-CCE5-43D0-8323-93CC6D1C4354.htm?NRMODE=Unpublished&WBCMODE=PresentationUnpublished
http://cmsedit.education.gov.il/NR/rdonlyres/1D6A3CDF-B1AA-4AE2-BD67-20F0879E2847/161631/tezalihiyottalmidgeeh.pdf
http://cmsedit.education.gov.il/NR/rdonlyres/1D6A3CDF-B1AA-4AE2-BD67-20F0879E2847/161631/tezalihiyottalmidgeeh.pdf


   

  , תש"עמערך פעילויות לתלמידי תיכוןזהות ונטייה מינית , 

 אבני דרך בהתפתחות זהות של לסביות, הומואים וביסקסואלים בישראל ,

 2011מחקר חוש"ן בשיתוף אוני' תל אביב, 

 

 ד"ר עמית קמהההיסטוריה של ההומוסקסואליות ,   

 מוסקסואליות סקירה היסטורית של אירועים חשובים הקשורים להו - ציוני דרך

   ולקהילה הלהטב"ית בישראל ובעולם

 התפתחות הזהות ההומוסקסואלית/לסבית  

  גיבוש הזהות הלסבית/הומוסקסואלית, המודל שלCASSגיא שילה ,   

 ד"ר עמית לסביים-חברתיים וסיפוק צרכי מתבגרים הומו-היבטים פסיכו ,

   קמה

 לביא, שרי תקצירי מחקרים על בני נוער הומו/לסביים וביסקבואלים   

 ד"ר עמית קמהרשימת מקורות עדכניים על הומוסקסואליות ,   
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