
הנוגע  בכל  המקומיות  הרשויות  של  השפעתן  גדולה  כמה  עד  הוכח  האחרונות  בשנים 
 - לעיצוב חייהם.ן של אזרחים.יות בתחומן. תובנה זו, הולידה את המדד העירוני הגאה
רשויות   30 של  יחסן  את  המודד  בישראל,  הלהט״ב  למען  האגודה  של  ייחודי  פרויקט 

מקומיות לקהילת הלהט״ב.
מטרת המדד לעודד עשייה לשיפור איכות החיים ללהט״ב במרחב העירוני, ולספק מרחב 
בטוח לכל חבר וחברה בקהילה הגאה, במקום מגוריהם.ן. האגודה למען הלהט״ב גאה 

ללוות לאורך השנים רשויות מקומיות והתארגנויות גאות בכל רחבי הארץ. 
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חינוך
האם יש קבוצה פעילה של ארגון איגי בעיר והאם בהשתתפות כלכלית של העיריה?

האם בשנה האחרונה התקיימו הכשרות צוותי חינוך בנושא נוער להט"ב או משפחות להט"ב בשיתוף פעולה עם 
חוש"ן/ שב"ל בקהילה הדתית )מורות ומורים, גננות, יועצות בתי ספר וכדומה(?

האם העירייה מנגישה לצוותים באגף החינוך ידע וחומרים לציון מועדים מיוחדים של הקהילה הגאה? 
מה אחוז בתי הספר בהם התלמידים משתתפים בסדנאות של חוש"ן, או ארגון אחר מהקהילה?

האם יש אחראי להט"ב בשפ"ח? 
האם בשנה האחרונה התקיימה הכשרה לצוותים בשפ"ח ו/או ליועצות חינוכיות על סוגיות הרלוונטיות לנוער להט״ב? 

רווחה
האם יש עו"ס פעיל.ה בעיר באגף הרווחה/המחלקה לשירותים חברתיים שאחראי.ת על נושא הלהט"ב? 

האם בשנה האחרונה התקיימו הכשרות צוותי רווחה בנושא להט"ב? 
האם קיימים שירותים נוספים ייעודיים ברווחה עבור קבוצות שונות בקהילת הלהט"ב שאינן נוער, מלבד אלו שציינו 

קודם )כגון משפחות להט"ב, קשישים.ות להט"ב, ועוד(?
האם יש קבוצה פעילה בעיר של ארגון תהל"ה והאם בהשתתפות כלכלית של העיריה? 

ניראות ותחושת ביטחון
האם נתלה דגל הגאווה בבניין העירייה/ במרחבים ציבוריים, במאי - אוגוסט? 

האם העירייה פנתה בשנה האחרונה בפלטפורמות השונות שלה לקהילה הגאה ו/או השתמשה בייצוגים של הקהילה 
בפרסומים השונים שלה )אונליין ואופליין(?

האם קיימים שירותים לא ממוגדרים בבניין העירייה הראשי? 

תשתית ומבנה אירגוני
האם בוצעה התאמה בטפסים העירוניים השונים עבור קהילת הלהט"ב? )בדגש על משפחות להט"ב(?

האם יש עובד.ת מטעם העירייה או מילגאי אשר ייעודה/ו הנו לרכז את תחום קהילת הלהט"ב בעיר באופן רוחבי?
האם יש ועדה עירונית/מחזיק תיק להט"ב בעיר?

האם קיים בעיר בית/מרכז קבע לפעילויות של הקהילה? במידה ולא, האם העירייה מספקת מקום מפגש קבוע 
במבנה עירוני? 

האם הסיעה של ראש העיר חתמה על "המצע הגאה" של האגודה טרום הבחירות המוניציפאליות באוק׳ 2018?

תרבות
האם התקיים אירוע גאווה בעיר, בקיץ 2019?

האם העירייה השתתפה במימון אירוע הגאווה בעיר?
האם נכח גורם בכיר מהעירייה באירוע הגאווה העירוני?

האם אירוע הגאווה פורסם ע"י העירייה )פייסבוק, אתר, שילוט חוצות(
האם לוגו העירייה נכח על ההזמנה הרשמית לאירוע הגאווה?

האם מתקיימת בעיר פעילות תרבות סביב נושא הקהילה הגאה, לציבור הכללי ו/או לקהילה הגאה - נוער, משפחות, 
גיל שלישי - במסגרת פעילות העירייה? )לא כולל פעילות מאורגנת של ארגוני הקהילה(

האם הועבר תקציב מהעירייה לטובת פעילויות ואירועי גאווה עירוניים?
האם נכח גורם בכיר מהעירייה באירועים אלו?

האם אירועי ופעילויות גאווה פורסמו ע"י העירייה )פייסבוק, אתר, שילוט חוצות(?
האם העירייה הקצתה חדר או מבנה לטובת הפעילויות?

רשימת הקריטריונים
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תל אביב-יפו

ראשון לציון

גבעתיים

רמת גן

כפר סבא

באר שבע

העירייה מפעילה פרויקטים לקהילה 
הטרנסית וביניהם: מרכז תעסוקה שנותן 

כלים לחברות.י הקהילה במציאת עבודה, 
ופרויקט לולה להעצמה נשית טרנסית- ליווי 

ע״י מנטוריות מהקהילה הטרנסית, במגוון 
תחומים שונים.

העירייה הפיקה אירוע לציון יום הזיכרון 
הטרנסג׳נדרי בהיכל התרבות העירוני, 
במסגרתו הוצגה תערוכת זיכרון, הצגה 

ועוד. האירוע היה פתוח לקהל הרחב, נכחו 
בו מאות א.נשים.

העירייה כינסה את כלל עובדיה נותני 
השירות, להדרכה של חוש״ן בנושא 

הרגישות בטיפול בלהט״ב. עובדים משלל 
מחלקות ואגפי העירייה התכנסו להכשרה, 
העלו סוגיות ודנו בהן, במטרה לתת שירות 

מיטבי לקהילה.

לקראת שבוע הגאווה בעיר, התקשטה 
רמת-גן בלמעלה מ- 100 דגלי גאווה 

שהתנופפו ברחבי העיר, ובמרכזה הוצבו 
ספסלים הצבועים בצבעי הגאווה. בנוסף, 

הונף דגל הגאווה על תורן בניין העירייה 
ונצבעו עמודי תמרורים בעיר.

אופי אירועי הגאווה היה מיוחד מבחינת 
תכנים ומגוון, לדוג׳ מופע דראג בחצר 
השוק, והקרנת סרט שלוותה בדיון על 

קהילת הלהט״ב. תמהיל האירועים לקב׳ 
הגיל השונות, העומק והנראות הציבורית 
הפכו את חודש הגאווה לחגיגה של ממש.

העירייה עזרה בארגון ומימון פרויקט 
הסברה על הקהילה הטרנס*, ביחד עם 

המערך הפסיכוסוציאלי של הבית הגאה, 
בהשתתפות עו"סים מהמחלקה לשירותים 

חברתיים ואנשי מקצוע נוספים, שעברו 
הכשרה לטיפול בקהילה הטרנס*.
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רמת השרון

קרית ביאליק

רעננה

מודיעין-מכבים-
רעות

מועצת הנוער העירונית, כתבה בשיתוף 
עם איגי, מערך הדרכה על הקהילה, 

המיועד לתלמידי תיכון. המערך כלל צורות 
חדשניות להעברת מסרים, כמו משחקים 

בסגנון "סליחה על השאלה". הפעילות 
נעשתה מתוך תפיסה חינוכית של נוער 

מדבר לנוער.

בעיר פועלת תוכנית ״מקום״ של החברה 
למתנ"סים ובליווי האגודה, אשר מהווה 

פלטפורמה לגיבוש, תחושת שייכות ומקור 
מידע לתושבות.ים הגאות.ים בעיר. בכל 

שבוע מתקיים מפגש של עשרות תושבים.ות
ופעם בחודש חוגגות.ים קבלת שבת.

באחד התיכונים הוצבו דגלי גאווה בכל 
המשרדים, ליצירת מרחב מוגן עבור נוער 
להט״ב. כמו כן, התקיימו סדנאות בנושא 

לאורך השנה וכל צוות ביה״ס צעד במצעד 
הגאווה, מתוך אמונה שנראות של מחנכים 

באירוע כזה- שווה המון לנוער.

לכבוד יום הנראות הטרנסג׳נדרית 
הבינלאומי, העירייה הזמינה את הציבור 

הרחב לתערוכת ״מראות״, דיוקנים 
עצמאיים של אמניות.ים מהקשת הטרנסית, 
והן להרצאה ״אז מה אני בכלל?״ על סיפורו 

האישי של גבר טרנסג׳נדר פעיל חברתי.
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הוד השרון

אירועי הגאווה בהוד השרון היו מרגשים 
במיוחד. זוהי השנה הראשונה בה נערך 

״חודש גאווה״ בעיר עם אירועים, הרצאות 
ותכנים מותאמים למשפחות, בין השאר  

הפנינג גאווה קהילתי והרצאה של גל 
אוחובסקי, מייסד שותף ונשיא ארגון הנוער 

הגאה.
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חיפה

המחלקה לטיפול במשפחה עברה הכשרה 
בנושא הקהילה, וכן נציגים נפגשו אחת 

לחודש, לתהליך חשיבה והטמעת מידע. 
הותאמו תהליכי התשאול של מטופלים, 
בוצע תהליך התאמת המענים לקהילה 

בכל המישורים, בתחום הייעוץ והטיפול, 
המשפטי ועוד.
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אשדוד

שהם

חדרה

הרצליה

העירייה שיתפה פעולה עם המדד אולם 
לא צוינו אירועים מיוחדים.

עיריית הרצליה אירגנה משחק כדורגל 
בין נבחרת נוער מהרצליה לשחקני 

הנבחרת הגאה ״ריינבול״, לציון המאבק 
בלהט״בופוביה במגרשים. הפעילות ביקשה 

לתת ביטוי לחינוך לסובלנות מגיל צעיר 
דרך משחק פופולרי שיש לו השפעה רבה 

על הנוער. 
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חולון

בחולון פועל ההוסטל הארצי לצעירות.
ים להט״ב )גיל 18-25(, ״אבני דרך״ של 

עמותת ״אותות״. ההוסטל מופעל ע"י 
אותות, ומינהל הרווחה העירוני מלווה את 
ההוסטל ונמצא עם הצוות בקשר מקצועי 

שוטף.
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יום המאבק בלהט״בפוביה צוין בפעילות 
לנוער. במרחב פוזרו מיצגים, קטעי קריאה, 
וטקסטים  בנושא והועברה פעילות סביבם. 
האירוע התקיים בהובלת תחום הנוער יחד 

עם תנועת הצופים ואיגי והסתיים בטקס 
מרגש בהשתתפות המשנה לראש העיר.

לראשונה כונס פורום להט"ב רשותי מקצועי 
שכלל בעלי תפקידים רלוונטיים מהאגפים 

השונים במועצה, מבתי הספר ומתנועות 
הנוער במטרה לסקור את הפעילות 

היישובית בנושא, להציף אתגרים, לייצר 
שיתופי פעולה ולסנכרן בין התכנים השונים.

החל מינואר 2020 ישנה מילגאית בעירייה אשקלון
לקידום תחום הלהט״ב בעיר
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נתניה

ראש העין

פתח תקווה

יהוד - מונוסון

נערך כנס לצוותי החינוך, ובו הרצאה מפי 
עו״ס להט״ב בעירייה, במטרה לקרב את 

המשתתפים לקהילה ולצרכיה ולעודד 
יצירת סביבה בטוחה לתלמידות.ים להט״ב. 

חולקו מדבקות ״המרחב הבטוח״ ודגלי 
גאווה עבור המשרדים בבי״ס.

זו הייתה שנה משמעותית ופורצת דרך 
לקהילה בעיר. הוגדרה מחזיקת תיק נשים 

ומגדר והתקיים אירוע הגאווה הראשון, 
אשר כלל הרצאות, דוכני הסברה והופעות. 
האירוע היה בעל אופי קהילתי, פנה לציבור 

הרחב, והיה מוצלח ומשמעותי.

בשנה החולפת התקיימו פעילויות רבות 
לקהילה בעיר ביוזמה של מרכז הצעירים 

העירוני עם התארגנות הקהילה הגאה, 
ביניהן הקרנת הסרט "טרנסקידס", פאנל 

"היא-סטוריה", "בזאר אדם לאדם״, 
בהפקת העירייה והפעילים.ות בפ״ת. 

החל מינואר 2020 ישנו רכז בשכר לקידום 
תחום הלהט״בק בעיר והן נפתחת קבוצה 

של תהל״ה. נתראה במדד 2020! 
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טבריה

העירייה לא נתנה תגובתה למדד העירוני 
הגאה. עם זאת, חברות וחברי הקהילה 
המקומית נמצאות בקשר עם העירייה 

במטרה לשתף פעולה. אנו תקווה כי עוד 
בשנת 2020 תהיה התקדמות משמעותית 

בעיריית טבריה בכל הנוגע לנושא. 
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ירושלים

העירייה לא נתנה תגובתה למדד העירוני 
הגאה. בשנים האחרונות חל שינוי לטובה 

בעירייה וקיים שת״פ עם הבית הפתוח, 
למשל בהכשרת צוותים, טיפול במקרי 
חירום ותמיכה פומבית של ראש העיר 

בקיום של מגוון קהילות. אנו מקוות שמגמה 
זו תתחזק. 
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גני תקווה

רחובות

בת ים

פרדס חנה -
כרכור

נהריה

גני תקווה התנדבה להופיע במדד 
העירוני הגאה. בשנה האחרונה שיפרה 

את התייחסותה לצורכי קהילת הלהט״ב 
באגפים השונים במועצה. בשנת 2020 

לוקחת המועצה את המשימה למקד מאמץ 
ולספק את המענה המיטבי לקהילה הגאה. 

העירייה שמה לעצמה ליעד לאפשר לכמה 
שיותר בנות/בני נוער למצוא את המסגרת 

המתאימה להן.ם בה יוכלו לחקור את 
הנטיה והזהות המינית/המגדרית שלהן.ם, 

והרחיבה את פעילות איגי: נפתחו 2 קבוצות 
ומרחב פתוח - מועדון נוער. 

העירייה לא נתנה תגובתה למדד העירוני 
הגאה. עם זאת, יו״ר מועצת העיר נמצאת 

בקשר רציף עם ההתארגנות המקומית 
הגאה ומסייעת לה. כולנו תקווה כי בשנת 

2020 עיריית בת ים תשים סוף סוף את 
קהילת הלהט״ב על סדר יומה. 

המועצה לא נתנה תגובתה למדד העירוני 
הגאה. עם זאת, ביישוב פועלת קבוצת 

פעילים.ות עצמאית למען חברות וחברי 
הקהילה. כולנו תקווה כי בשנת 2020 מ.מ 

פרדס חנה-כרכור תשים סוף סוף את 
קהילת הלהט״ב על סדר יומה. 

העירייה לא נתנה תגובתה למדד העירוני 
הגאה.  עם זאת, בסוף שנת 2019 נפגשה 

סגנית ראש העירייה ההתארגנות הגאה 
בעיר, במטרה לקדם מענים ושירותים. 

כולנו תקווה כי בשנת 2020 עיריית נהריה 
תשים את קהילת הלהט״ב על סדר יומה. 
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