
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 מדריך חוגי הבית
זה מסע שמתחיל היום.  המסע שלנו כקהילה לחיים מלאים באהבה קבלה ביטחון ושוויון מתחיל

 .אתכם ואתכן

מאמינים שכמה שיותר אזרחיות ואזרחים ייקחו חלק במאבק, כך הוא יתעצם ויגדל, מאמינות ואנחנו 
עבור  פוליטיקאים, הוא שלנו האזרחיות והאזרחים, אם אנחנו לא נילחםההוא לא של הזה המאבק 

 לא יילחמו בשבילנו. -כבר למדנו -עצמנו

 . למאבקאת כל הקהילה ותומכיה היא לגייס העיקריות שלנו אחת המטרות 

אנחנו ! שיכתיבו לנו את החייםויועצים נכתוב ביחד, לא דרך פוליטיקאים שלנו את ההיסטוריה 
 חלק מהשינוי.ולהיות כך שהחלטת להיות חלק מהמסע על רוצים להודות לך 

בבחירות האלה אנחנו יוצאות ויוצאים למסע שסופו אחד: שוויון זכויות גמור ומלא עבורך, עבור 
 חו אצלכם ועבור כולנו.החברות והחברים שיתאר

לרתום את ותודה על המנהיגות והיוזמה שהחלטת לקחת על עצמך, שהסכמת לארח חוג בית 
 ולהוביל במאמץ המשותף.החברות והחברים 

עבורכם תכנית עבודה בחוג הבית ובקבוצת הפעילות שתקימו לאחריו תעברו תהליך של בניית 
 בתנועת השוויון שאנו מקימות ומקימים.  להיות חלק פעילולכן לכם שתתאים לאיך שנכון 

 
נוכל לשכנע עוד ועוד חברות וחברים לא רק מהקהילה, אלא גם שכרק נביא את השינוי אנחנו 

עכשיו יותר מתמיד ברור  -מהמשפחות והמעגלים הקרובים לנו להיות פעילים. ניסינו כל דרך אחרת
 נוכל להביא לשינוי שאנו דורשים.ביחד שרק 

ורף נועד ללוות אותך בכל השלבים, צעד אחר צעד כדי לבנות את האסטרטגיה שהכי המדריך שמצ
 טובה לך להיות פעיל במאבק.

 

 שלכם ושלכן 

 מטה הבחירות של כלל ארגוני קהילת הלהט"ב

 



 

 

 !מתחילות
 :פשוטים צעדים כמה הנה מוצלח אירוע לארח שתוכל בשביל

 מקוםבחירות ה

 שיכול סלון אין אם, בנוח בו תרגישו וחבריכם ה/את שבו סלון הוא מומלץ הכי המקום
 שלנו במטה להיעזר גם ותוכלו, קפה בית, שקטה במסעדה לשבת אפשר להתאים
 פרטי קשר בעמוד האחרון. שלכםן בעיר מתאים מקום למציאת

  

 !שלכםן התכנית

התכנית מותאמת לכך שתוכלו להנל דיונים על הנושאים שהכי קרובים ללבכם. 
החוברת נציע לכם לבחור ממגוון נושאים: אנא בחרו את הנושא לפני חוג בהמשך 

 או ביסים, הומואים, טרנסים אתם אם בין, אחת מקשה לא היא ב"הלהט קשת. הבית
 מותאם תוכן גם יש, וכן. שלכםן לחבורה שיתאימו דגשים עבורכם הכנו לסביות
 .הקהילה לידידי במיוחד

 

 מיוחד דובר

 אינכם, הקרובים והחברות החברים עם הבית חוג את לקיים אתכןם מעודדים אנו
 ומוזמנים מוזמנות אתם צורך מרגישות או מרגישים אתםן אם אך, בנו להעזר חייבים
שלחו מייל לתיאום דובר אנא  .הערב את עבורכםן שינחה דובר להזמין

aguda@lgbt.org.il 
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 :חבריכם את ורשמו הירשמו

 חשוב הארץ מכל ופעילות פעילים, הלהטבית הקשת קצוות כל, יחד לפעול שנוכל כדי
 -ל כנסו אנא. לפעילויות אתכםן ולגייס בקשר להיות שנוכל לנו

https://www.lgbt.org.il/election2019 

 בסוף אותם לרשום גם אפשרות ישנה. בחוג שמשתתפים חבריכם ואת אתכם ורשמו
 וללוות לרשותכםן לעמוד נוכל כך, הקבוצה כראשי תרשמו שאתם חשוב אך. האירוע
 .הדרך כל לאורך אתכםן

  

 !לדרך יוצאות
 .בית לחוג נשים.אאיך להזמין  

. שלכם החברים עם בטלפון או פנים מול פנים לדבר פשוט היא טובה הכי הדרך
 ממש אלא יקרה שהשינוי ולחכות יותר לשבת לא שהחלטתם להם תגידו בפניה
 .בזה חלק אתכם ייקחו שהם רוצים ושאתם -אותו להביא ולעזור חלק לקחת

 עבורנו לשוויון ולהביא האפלייה את לסיים היחידה הדרך -בפניהם שתדגישו חשוב
 .ומוותרים בבית יושבים שאנחנו הימים נגמרו, כולנו של אקטיבית תמיכה דרך רק היא

, משתתפים 20 עם אירוע רציתם שאם כך. לאירוע הגעה אחוז 50%-כ בחשבון קחו
 תשאלו הזדמנות באותה. מדיי צפוף ויהיה יגיעו שכולם תפחדו אל. 40-ל לפחות פנו

 ורצוי אפשר: בפניהם ותדגישו אותם תשאלו, אותם שתרשמו מוכנים הם אם אותם
 !.אחת חברה או חבר עוד עם לפחות לבוא

 תעשו אם, החברים את לרשום האופציה בפניכם פתוחה תהיה בית לחוג כשתרשמו
 הוא ממליצים שהיינו דבר עוד. לאירוע תזכורת לפני יום להם לשלוח תוכלו זאת

, לכולםן שלום: שאומרת הודעה לרשום. בית בחוג למשתתפים ווטסאפ קבוצת לפתוח
 עבור פעילה רק שתהיה אלא שיחות ללא הקבוצה את לשמור בינתיים מבקשים אנו

 !כולםן את לראות מחכים. בית החוג לקראת תזכורת

https://www.lgbt.org.il/election2019
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 .ושתייה כיבוד להביא שלכםן החוג לחברי להציע כמובן אפשר

 

 

 

 

 !לחוגומתכוננים  מתכוננות

. בפנינו שעומדים האתגרים מהם, נאבקים אנחנו מה על ידעו שכולםן לנו חשוב מאוד
או זהות  המינית הנטייה לפי אם בין, שלכםן לקבוצה שמתאים תוכן לבחור תוכלו

 .שלכםן העניין תחומי לפי או החוג חברי של מגדרית

 ישנים מספר סרטונים לצפייה , כדי תוך בטלוויזיה להקרין אפשרות לכםן יש אם

 
 !ווידוא הגעה

 להקים לא בחרתם אם. הגעה לוודא ממליצים אנו החוג של יום באותו וגם לפני ערב
. החוג חברי עבור תפוצה ברשימת הודעה לשלוח אפשרות גם ישנה בווטסאפ קבוצה
 .ההודעה את שיקראו רק ולא שיאשרו שתבקשו חשוב

 

 .אישית ערכה רכשו

 .גאווה ערכת לרכוש אפשר ח"ש 60 של בעלות

 מבקשים אנו האמצעים לכם עומדים אם. וסטיקר חולצה, גאווה דגל מכילה הערכה
לרכוש דרך  אפשר הערכה את. הקבוצה חברי לשאר להראות שתוכלו כדי שתרכשו

 http://bit.ly/2CsqrZeהאתר 

 

 

http://bit.ly/2CsqrZe


 

 

 !!! האירוע

 שהוא המסך על להקרין צורך יש שאם תוודאו. מגיעים שהאורחים לפני מוכנים תהיו
 ושתייה כיבוד עם שולחן הכינו. עובד לאינטרנט שהחיבור בדיקה ותעשו ומוכן מחובר
 האנשים כל שבופתוח  הלינק עם מחשב הכינו. לכם ושיעזור/ה חבר לגייסותנסו 
 שמצורף דף להדפיס גם תוכלו פנוי מחשב אין אם. להירשם יוכלו בית בחוג שהיו
 .ידנית ולהכניס החברים בין להעביר שתוכלו זו חוברת בסוף

 

 !לדרך יצאנו
 

 ( דקות 10) והיכרות הבאים ברוכים

 החלטתם למה שניים או ובמשפט במקור אתם מאיפה, אתם מי, עצמכם את תציגו
 את מכירים אתם אם גם. בשמם עצמם את גלהצי מכולם תבקשו. הבית חוג את ליזום
בלהודות  זה את תסכמו. האחרים החברים של בשמות יזכרו שכולם חשוב, כולם

 זה עכשיו, אורחים לא כבר, יחידים לא כבר, קבוצה אתםלמשתתפים והסבירו שכעת 
 ".אנחנו"

  

 (דקות 15-10)  שלכםן הסיפור את תספרו

 מה ואת לעומק אתכםן יכירו שהם וחשוב הקבוצה של המנהיגים אתםן זה מרגע
 חשוב, טוב אתכםן מכירים כולםן אם גם. הזה הצעד את לעשות אתכםן שהניע

 יכול זה, לפעולה אתכםן מניעה שהכי החוויה על להם ספרו. אתכםן הניע מה דעוישי
 .העבודה מקוםאו  חברים, המשפחהה עם חוויה, מהארון היציאה סיפור להיות

  

 



 

 

 :שלכםן הסיפור את לבנות לכםן שיעזרו שאלות כמה הנה

 האירוע את וליזום הכפפה את להרים לכםן גרם מה •

 חלק לקחת שחשוב חושב ה/את למה •

 להוביל, חלק לקחת עבורך אומר זה מה •

 .שלך ביות"בלהט אוהב אתה מהאו  ב"כלהט עבורך קשה הכי מה •

 בקצרה עצמו על יספר אחד שכל מהם תבקשו עכשיו

  

  

 (לבחירה אפשרויות) העיקרי החלק

 

 אפשרויות עיקריות לנשואים  2ישנים 

 הסרטים משני אחד בחר: בסרטון צפייה. 1

  :יו"ר האגודה: חן אריאלי על הזכויות הפוליטיות של הקהילה הגאה
xXM-https://www.youtube.com/watch?v=e8iV9jY 

   https://www.youtube.com/watch?v=ICSvMDxUlAkאורנה בנאי: התקדמנו:
  https://youtu.be/YRHrtu9548Aסליחה על השאלה: קהילת הטרנס:

 . הנחייה של מציג אורח2

 שומעים ושכולם עובד שהסאונד וודאו
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 '( דק 10) הסרטון על שיחה
 זוכרים הם אם. להרגיש להם גרם הוא איך, הסרטון על בחדר/ות היושבים כל בין שיחהזה הזמן להנחות 

 .החיים על להם השפיעו הם ואיך רגעים באותם היו הם איפה

 השלב זה עליו שיכתבו החברים או החברות מאחד תבקשו אז כתיבה לוח לשים באפשרותכם יש אם
 שיוכלו מנחות שאלות מספר הנה, הקרובות הבחירות לקראת הדיון את לתעל להתחיל רוצים שאנחנו

 :בכך לעזור

 ?היום לבוא לך גרם מה( 1)

 ?ובציבוריות בקהילה להציף לך חשוב שהכי הנושא מה( 2)

 ?הראשונה הפעם שזאת או פוליטית בפעילות מעורב היית פעם אי האם( 3)

 ?המציאות את לשנות כדי לעשות יכולים הקהילה שחברי ות/חושבים אתםן מה( 4)

 

 אפשרויות:  2ישנם  זה בשלב
 

בהם עוד השבוע, להלן כמה  לנקוט מוכנים הקבוצה שחבריהראשונה: להכין רשימת פעלויות 
  אפשרויות:

 
 . לספר את הסיפור האישי ברשתות החברתיות1

 . להקים דוכן התנדבות 2 

 . להתנדב ביום הבחירות3

 . הצטרפות לקבוצת המסרים בווטסאפ 4

 

 

 גיוס פעילות  האפשרות השנייה:

 !טלפונים מרימים

 רק לא מהםן לדרוש הזמן הגיע, עבורנו זכויות שוויון שתומכים, בנו שתומכים וחברות חברים יש לכולנו
 את לקחת שלכםן הקבוצה מחברי תבקשו הזה בשלב. עבורנו להצביע גם אלא רעיונית בנו לתמוך

 ולהתחיל לשכנע! שלהם הפלאפונים



 

 

 

 אותם לזכור האישית ברמה מהם ומבקש ומכרים חברים או משפחה ובנות בני 5-ל טלפון מרים אחד כל
 שלהם החיים בכל אחת שפעם תבקשו הפעם לקלפי כשמגיעים: עבורנו להצביע. לקלפי כשמגיעים

 .שווים להרגיש, משפחה להקים תוכלו אחד שיום האפשרות עבור, עבורכםן להצביע יבחרו הם

קחו  השיחות את מתחילים שאתם לפני. בקבוצה המשתתפים אחד עם אחת סימולציה לעשות חשוב
 .עבורנו להצביע נשנכע אנשים כמה: לקבוצה אתגר והציבו דקות כמה

 

 לפעולה יוצאים: סיכום
 שאתם השלב זה, לשנות שנוכל כדי, להשפיע שנוכל כדי כאן התכנסו. בערב ביותר החשוב השלב זה

 להיות יכול זה. הקרוב בשבוע לעשות מתחייבים שאתם פעולות של רשימה מכינים הקבוצה וחברי
 למגוון או בחירות ליום הרשמה, הקהילה מאירגוני באחד להתנדבות הרשמה, בקבוצה פוסט מהעלאת

 2ל אותם לצרף רשות מכולםן לבקש הזה בשלב מבקשים אנו. המצורף בלינק שמוצעות הפעילויות
 . קבוצות

 יכולים לא בהם המשתתפים, בלבד עדכונים קבוצות הן אלו. ועדכונים מסרים קבוצת היא הראשונה
 . השונות הפעילויות על עדכונים לקבל רק אלא לכתוב

ים מסרי הקמפיין וניתן להתעדכן על הפעילות עהפייסבוק שבה מופ קבוצת היא השניה הקבוצה
  השוטפת 

 מרוכזים ימים מספר מתכננים אנו. הציבורי היום סדר על להתשלט הן שלנו החשובות המטרות אחת
. קבוצות לאותן יצטרפו אנשים שיותר שכמה חשוב לכן, החברתיות הרשתות על השתלטות של

 שלחו. שמופיעים בעמוד הפייסבוק שלנו וגם באתר האינטרנט הלינקים שני דרך היא ההצטרפות
 .יצורפו והם לחברים אותםן

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 תודה!

 

 עשיתם ועשיתן את זה!
 

ורוצים להודות לכםן על ההשקעה העצומה ועל המחויובות במאבק אנחנו רוצות 
 למען שוויון עבור כולנו. 

 

 לקבוצת הווטסאפ והעבירו את הרשמים שלכםן מהאירוע שערכתם. אנא כנסו 

 

 תודה!

 


