גאווה בשוהם
עלון מידע על שירותי
תמיכה ,סיוע וחברה לקהילה הגאה
דצמבר 2020

דברי פתיחה
לכל אחת ואחד מאיתנו יש רגעים בחיים בהם אנחנו
צריכים סיוע ,תמיכה או מישהו שיקשיב לנו.
בישראל קיימים גופים רבים שמעניקים שירותים מגוונים
ותמיכה לקהילה הגאה .לטובת התושבות והתושבים
שלנו ,ריכזנו את אלה עבורכם בחוברת מסודרת
שתחולק במוקדים יישוביים רלוונטיים ותעלה לאתר
המועצה.
אנחנו מזמינים אתכן ואתכם לפנות לארגונים השונים
ולנותני השירותים המפורטים בחוברת זו ,לצורך
התייעצות ,בקשת עזרה והשתלבות בפעילויות הקהילה
הגאה ברחבי הארץ וגם כאן אצלנו בשוהם.
מחלקות המועצה השונות ואנחנו עומדים לשירותכם
בכל עניין ,בקשה והצעה .כולנו תקווה שחוברת זו תסייע
לכם ולבני משפחותיכם בצמתים מרכזיים בחיים.
איתן פטיגרו,
ראש המועצה

זיו שמע,
חבר המועצה
ומחזיק תיק הלהט"ב

האגודה למען הלהט"ב
האגודה פועלת לקידום מעמדה של קהילת הלהט"ב
בישראל ומספקת לחברי.ות הקהילה מענים שונים וסיוע
ברמת הפרט ,ובנוסף מתפקדת כפלטפורמה מתכללת
לארגונים וקבוצות העוסקות בקידום הקהילה הגאה
בישראל.
מרכז הדיווח והסיוע למקרים להט"בופובים ואפליה.
המחלקה המשפטית :סיוע וייעוץ משפטי.
הקליניקה למשפחה הגאה ע"ש אמיר פרישר גוטמן:
הקליניקה מצעיה שירותי לווי רגשי ,משפטי וכלים של
גישור המכוונים לסיוע בתחומים השונים עמם
מתמודדת המשפחה הלהט"בית במציאות החיים בכל
הנוגע להורות ,זוגיות ועוד.
הקליניקה הלהט"בית – השירות הפסיכו-סוציאלי .טיפול
רגשי לאורך זמן ותמיכה מתמשכת.

"יש עם מי לדבר"

קו הקשב למידע ותמיכה

)פועל בימים א-ה בשעות (19:30-22:30
בטלפון 03-6205591
או במייל yesh@lgbt.org.il
או בוואטסאפ058-6205591 :

לכל השירותים שמעניקה
האגודה למען הלהט"ב
ניתן לפנות דרך האתר <<
lgbt.org.il

איגי
ארגון חברתי-חינוכי הפועל למען נוער וצעירים בגילים
 12-23להט"ב בשלבי גיבוש הזהות המינית ו\או
המגדרית.
פועל להעצמה בני נוער וצעירים להט"בים במטרה
לייצר עבורם מקום חברתי משמעותי באמצעות:
קבוצות חברתיות ייעודיות.
מועדוני נוער.
תכנית ניר.
מערך דיגי – מגוון מענים דיגיטליים | וואטסאפ -
. 054-9119726
מדריכי איגי בשוהם )כיתות ז'-י"ב( – ניתן למצוא את
המספרים ושמות המדריכות באתר www.igy.org.il

חושן
ארגון חינוך וההסברה של הקהילה הגאה בישראל,
מבצע מגוון רחב של פעילויות הסברה למען ומתוך
קהילת הלהט"ב עבור תלמידים בבתי ספר ,צוותים
חינוכיים ואנשי מקצועי מתחומים שונים.
יצירת קשרofﬁce@hoshen.org 0526533060 :

תהל“ה  -תמיכה בהורים של להט“ב

העמותה תומכת בהורים ובבני משפחה של להט"ב
המתקשים לקבל את נטייתם או זהותם המינית השונה
של ילדיהם ,באמצעות קבוצות תמיכה.
הורה בקפה –מפגש בין הורים מתנדבים לבין צעירים
להט"בים שזקוקים לאוזן קשבת.
קו קשב להורים ובני משפחה09-8855822 :
) 24שעות ביממה במשך כל השבוע(
וואטסאפ055-2722535 :
)ימים א'-ה' בין השעות .(9:00-19:30

אבות גאים

העמותה נוסדה במטרה לענות על הצורך של אבות
גאים בישראל ,למימוש זכותם להורות ,באופן שוויוני
להורים אחרים בישראל ,העמותה פועלת למימוש זכות
ההורות לאבות גאים בכל הדרכים המקובלות:
בפונדקאות ,באימוץ ובהורות משותפת; כיחידים
וכזוגות ,ובכל דרך בה יבחרו להפוך להורים.
יצירת קשרGpapisrael@gmail.com 052-3259665 :

ברית הלביאות

קבוצה של משפחות לילדים.ות ונוער טרנסג'נדר מכל
רחבי הארץ ,הפועלת על מנת לייצר מרחב בטוח ,תומך
מכיל ומעצים לילדים.ות ולבני משפחותיהם.ן ולהוות
גשר ביניהם.ן לבין הקהילה הגאה הרחבה.
יצירת קשר052-8907769 :
alliancelioness@gmail.com

מעברים
עמותה הפועלת לקידום חופש מגדרי ושינוי חברתי עבור
הקהילה הטרנסג'נדרית ,ומעניקה תמיכה וסיוע.
אוזן קשבת ,מיצוי זכויות וליווי.
הכשרות לאנשי מקצוע.
סדנאות ,קבוצות ,הרצאות ואירועים.
מגוון תכניות כגון :מלגות לימודים ,רשימת מטפלים
ידידותיים ,הכשרות לתעסוקה.
טלפון 052-4776707 :׀ מיילinfo@maavarim.org :
פייסבוק :מעברים – שינוי בר קיימא לקהילה הטרנסית.

מרכזי חירום ללהט"בים
קליטת חירום ללהט"בים במסגרות זמניות חוץ ביתיות
עבור בני נוער שנפלטו מבתיהם מכל רחבי הארץ בשל
נטייה המינית ו/או המגדרית שלהם ,כולל מקום לינה
ואוכל.
הגג הוורוד -מקלט חירום לצעירים\ות בגילאי 18-25
)אשת קשר :שני ורנר ,מנהלת .(050-943609
כתובת :בועז  ,35תל אביב .יצירת קשר.03-3798341 :
בית דרור -מקלט חירום לצעירים\ות בגילאי 13-18
)אשת קשר :יעל סיני ,מנהלת .( 054-3311751
כתובת :יחיעם  ,15תל אביב .יצירת קשר.03-5164621 :
אבני דרך– הוסטל קבע לצעירים בגילאי ) 18-25איש
קשר :צחי אברהם ,מנהל .( 054-2025279 -
כתובת :חולון .יצירת קשר03-3798340 :

הבתים הגאים:
בית הקהילות  -מרכז עירוני לקהילות הגאות בחיפה
והצפון .מטרתנו היא ליצור קהילה גאה משגשגת
ומשמעותית ,באמצעות פיתוח תרבות גאה ,בינוי קהילה
חזקה ומענה מגוון העונה על הצרכים הייחודיים של
קהילת גאה.
יצירת קשר04-665-7668 :
הבית הפתוח בירושלים לגאווה ולסובלנות  -ארגון
לשינוי חברתי המפעיל מרכז קהילתי ,טיפולי וחינוכי רב
תחומי ,במטרה להפוך את ירושלים לעיר שבה לכל אדם
יהיה החופש להיות הוא עצמו ולחיות את חייו ולבנות
חברת מופת ישראלית ליברלית ופלורליסטית ,בה שוויון
זכויות מלא לקהילה הגאה.
יצירת קשרinfo@joh.org.il 02-6250502 :
הבית הגאה בבאר שבע ובדרום  -בית חם לקהילת
הלהט"ב בב"ש ובדרום וארגון הגג לארגוני הקהילה
הגאה בדרום .מתקיימות בו פעילויות חברתיות,
תרבותיות וקהילתיות .הבית פועל באופן אקטיביסטי
במסגרת מאבק הקהילה הגאה בישראל לשוויון זכויות
וכן מייצג את הקהילה הגאה הדרומית.
יצירת קשרlgbt.bsh@gmail.com 052-5456088 :
המרכז הגאה  -הבית לקהילה הגאה בת"א ומסגרת גג
לפעילות ארצית ,מוביל תהליכי בינוי קהילה ומענה
לצרכי קבוצות רבות לא מאוגדות .במרכז קבוצות
חברתיות וטיפוליות ,הצגות ,הופעות ,מסיבות ותערוכות,
פרויקט המפיג בדידות למבוגרים ,מנטורינג ומרכז
תעסוקה לטרנס ,מרפאה לרפואת להט“ב ועוד.
יצירת קשרofﬁce@lgbtqcenter.org.il 03-5252896 :

ארגוני קהילה נוספים
הוועד למלחמה באיידס  -ארגון לאומי לקידום בריאות
הציבור בכל הנוגע למחלת האיידס.
טלפון) 03-5613300 :יום א'  ,19:00-21:00ימים ב‘-ד‘
 .(18:00-20:00במקרים דחופים אשר התרחשו ב72-
השעות האחרונות ניתן ליצור קשר עם משרדי הוועד
בטלפון 03-5613300 :בין השעות .9:00-17:00
מועדון הספורט הגאה  -הקמת קבוצות גאות בענפי
הספורט השונים.
אתרhttps://www.tlvsportsclub.com :
 - LGBTechהארגון שמקדם גיוון והכללה לקהילה הגאה
בשוק התעסוקה בישראל .מטרת הארגון היא להבטיח
שלמעסיקים בכל התעשיות בישראל ,יש ידע מקצועי
מספק על הצרכים התעסוקתיים הייחודיים של להט"ב,
ואת האמצעים למלא צרכים אלו .יצירת קשר:
info@lgbtech.com | 054-3388023
שב"ל  -ארגון חינוך והסברה הפועל למען קבלתם של
להט"בים בחברה הדתית .הארגון מקיים מפגשי הסברה
וסדנאות במוסדות חינוך  ,ישיבות ,אולפנות ,מדרשות
ומכינות וקהילות דתיות .הארגון שותף בקואליציית
ארגוני 'הקהילה הדתית הגאה'.
יצירת קשרceo@shovalgroup.org | 058-546-4004 :
ער"ן  -עזרה ראשונה נפשית  -לצעירים ובני נוער
בטלפון  1201 :או באינטרנט.

בשלה  -קבוצת נשים גאות בנות  45ומעלה ,ששמה
לעצמה מטרה ליצור קהילה שתיתן מענה למגוון צרכיהן
הייחודיים של נשים גאות בוגרות .מוזמנת לפנות אל
הבאות על מנת לשוחח או לשאול שאלות :ענת חורש –
 / 052-2978748יודית להבidashwarz@gmail.com :
בת קול – ארגון נשים להט"ביות דתיות  -ארגון הנשים
היחיד בארץ המשמש בית וקהילה לנשים ,הפועל למען
קול נשי גאה הן בקהילה הגאה והן בחברה הדתית.
קו המידע של בת-קול) 054-3133239 :ימים ב' ו-ה' בין
השעות (20:30-22:30
חברותא – ארגון גברים מקהילת הלהט"ב ,בני החברה
הדתית ,חרדית ומסורתית ,הפועלים לבניית ולהעצמת
קהילה דתית גאה ולשילוב להט"ב בחברה הדתית .קו
מידע) 073-374-2237 :ימים א' ו-ד' בין השעות
.(22:00-22:00
יצירת קשר 050-3693868 :׀ info@havruta.org.il
מגמ"ה  -מורים.ות גאים.ות למען מגוון ,הכלה וביטחון
במערכת החינוך .מגמ"ה היא התאגדות עובדי.ות
מערכת החינוך מכל קשת הלהט"ב ,הפועלת כקהילת
מחנכים.ות למען מרחבים בטוחים ומגוונים במערכת
החינוך.
יצירת קשרmorotimlgbt@gmail.com :
מרכז לסיוע נפגעות ונפגעי תקיפה מינית -
 :1202נשים |  :1203גברים | וואטסאפ052-8361202 :

אצלנו ביישוב
המחלקה לשירותים חברתיים בשוהם –
מספרי טלפון ייעודיים:
03-6888184 / 03-6888159
)ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי(
איגי  -קיימת קבוצה בשוהם .ניתן להשיג את הפרטים
דרך הגופים הבאים :ארגון איגי הארצי )מופיע בספרון( \
מחלקת הנוער \ מחלקת השירותים החברתיים \ אגף
החינוך \ השירות הפסיכולוגי \ מוקד המועצה – \ 106
שליחת הודעה לעמוד הפייסבוק של המועצה.
השירות הפסיכולוגי – רכזת להט"ב 039731224
בין השעות 14:00 – 8:00
מחזיק תיק הלהט"ב במועצה –
חבר המועצה זיו שמע zivshama@gmail.com
מחלקת הנוער שוהם -
טלפון 039794539 :מיילnoar3@shoham.muni.il :
רכז הכנה לצה"ל  -המסייע בין היתר בשאלות וסיוע
למלש"בים להט"בים ולהוריהם בכל נושא הצבא
טלפון 039794539 :שלוחה 2
"קפה לאוזן" –
מארחים בני ובנות נוער לקפה ושיחה בגובה העיניים
בבית הסגול במרחב מוגן .אפשרי לדבר על כל נושא
ומובטחת סודיות מוחלטת .את הקפה לאוזן מפעילה
רכזת ובכל יום מגיעים מתנדבים קבועים שחלקם כבר
שנים נהנים להיות שם בשביל בני ובנות הנוער!
ימי ראשון ורביעי בין השעות  ,20:00-22:00מתחם
הנוער.

