דף מידע -כלל ארגוני הקהילה הגאה בישראל
ארגוני קהילה כלליים:
●

איגי  -ארגון הנוער הגאה בישראל ,פועל במאות קבוצות ,מוקדים ומועדונים בכ45 -
רשויות מקומיות מקריית שמונה בצפון ועד אילת בדרום .באיגי כ 4000 -חניכות וחניכים
מגיל  12עד גיל  23ומעל  400מתנדבות ומתנדבים .איגי נוסד בשנת  2001והוא ארגון
נוער מוכר על ידי משרד החינוך.
יצירת קשרOffice@igy.co.il www.igy.org.il03-6102142 :

●

חוש"ן  -ארגון החינוך וההסברה של הקהילה הגאה בישראל .מבצע מגוון רחב של
פעילויות הסברה למען ומתוך קהילת הלהט"ב עבור תלמידים בבתי ספר ,צוותים
חינוכיים ואנשי מקצוע מתחומים שונים ,ומגיע ל 50,000 -איש בממוצע בשנה.
יצירת קשרoffice@hoshen.org 052-6533060 :

●

הוועד למלחמה באיידס  -ארגון בריאות מינית העוסק במיגור  HIV/AIDSומחלות מין
נוספות ותמיכה בא.נשים החיים עם  HIVמאז  .1985הארגון מציע לקהילה החיובית ל-
 HIVבישראל שירותים פסיכו-סוציאליים :טיפולים פרטניים וקבוצתיים ,שירותים
חברתיים ,מיצוי זכויות וסינגור ,טיפול באפליה ועוד; זאת לצד פעולות למניעת הדבקה ב-
 HIVומחלות מין :בדיקות אנונימיות ומהירות ,ייעוץ להפחתת התנהגויות סיכוניות,
הנגשת מידע במדיות שונות וסדנאות הסברה בנושאי  ,HIVמחלות מין ובריאות מינית.

●

יצירת קשרmankal@aidsisrael.org.il 03-561-3000 :

●

מעברים  -עמותת מעברים לקשת הטרנסית מחזקת א.נשים על הקשת הטרנסית
באמצעות ידע ומשאבים .העמותה פועלת על מנת להנגיש ידע לאנשים על הקשת,
חבריהן ומשפחותיהן ,ואנשי מקצוע; לפתח פעילות ומענה מקומיים ולקדם מדיניות
ציבורית מיטיבה לקשת ולמגוון מגדרי.
יצירת קשרinfo@maavarim.org 052-4776707 :

●

 - LGBTechהארגון שמקדם גיוון והכללה לקהילה הגאה בשוק התעסוקה בישראל.
הייעוד שלנו הוא להבטיח שלמעסיקים בכל התעשיות בישראל ,יש ידע מקצועי מספק
על הצרכים התעסוקתיים הייחודיים של להט"ב ,ואת האמצעים למלא צרכים אלו.
יצירת קשרinfo@lgbtech.com 054-3388023 :

●

מועדון ספורט גאה ת"א  -פועל להטמעת וחיזוק השילוב בין הקהילה הגאה ועולם
הספורט תוך העצמת פעיליו ,התמקצעותם ויצירת מרקם קהילתי ביניהם וקידום עולם
הספורט למכיל ,שוויוני ונגיש יותר לקהילה הגאה.
יצירת קשרinfo@tlvsportsclub.com 053-6298158 :

●

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 :

●

בת קול  -ארגון נשים לטב"קיות דתיות  -ארגון הנשים היחיד בארץ המשמש בית וקהילה
לנשים ,הפועל למען קול נשי גאה הן בקהילה הגאה והן בחברה הדתית .שותפה
בקואליציית ארגוני הקהילה הדתית הגאה.
יצירת קשרinfo@Bat-Kol.org 050-6449419 :

●

חברותא  -ארגון גברים מקהילת הלהט"ב ,בני החברה הדתית ,חרדית ומסורתית ,הפועלים
לבניית ולהעצמת קהילה דתית גאה ולשילוב להט"ב בחברה הדתית.
יצירת קשרinfo@havruta.org.il 050-3693868 :

●

בשלה  -קבוצת נשים גאות בנות  45ומעלה ,ששמה לעצמה מטרה ליצור קהילה שתיתן
מענה למגוון צרכיהן הייחודיים של נשים גאות בוגרות.
יצירת קשרidashwarz@gmail.com 052-2978748 :

●

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 .הארגון מפגיש בין הידע
המקצועי-חינוכי לבין ידע על קהילת הלהט"ב ופועל בשטח על מנת להבטיח את
השמירה על שלומם.ן הנפשי והגופני של תלמידינו .מתוך המפגש היום-יומי בכיתות עם
סוגיות מתחומי הלהט"ב ,מיניות ,מגדר וזהות ,אנו כאן כדי לתת מענה נקודתי או מערכתי,
לייעץ ולהוות גב משמעותי לכלל הקהילה הבית-ספרית  -א.נשי צוות ,הורים
ותלמידים.ות.
יצירת קשרmorotimlgbt@gmail.com :

מעני דיור:
●

בית דרור -בית זמני וחם לנוער להט"ב בסיכון ובמצבי משבר )גילאי  ,(12-18יחיעם ,15
תל אביב.
יצירת קשר03-5164621 :

●

אבני דרך -הוסטל לצעירים ולצעירות להט"ב )גילאי  (18-25בדרך לחיים בוגרים
ועצמאיים בטווח זמן של עד שנה ,חולון.
יצירת קשר03-3798340 :

●

הגג הוורוד -הלנת חירום לצעירים ולצעירות להט"ב )גילאי  ,(18-25הזקוקים לקורת גג
מיידית וזמנית ,תל אביב.
יצירת קשר03-3798341 :
הבתים הגאים :צפון ,דרום ,ירושלים והסביבה ,מרכז:
בית הקהילות – מרכז עירוני לקהילות הגאות בחיפה והצפון .הבית פועל לקידום קהילה
גאה משגשגת ומשמעותית באמצעות פיתוח תרבות גאה ,בינוי קהילה חזקה ומענה מגוון
העונה על הצרכים הייחודיים של קהילת גאה .הבית נותן מענה מגילאי נוער ועד בכלל.
בית הקהילות כולל בין היתר :תכניות ואירועי תרבות ,חברה וקהילה ,קבוצות חברתיות,
מערך פסיכו-סוציאלי ומרכז בדיקות ל hivומחלות המועברות במגע מיני.
יצירת קשרlgbt.haifa@gmail.com, 04-665-7668 :

●

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 קשרsg.lgbt.bsh@gmail.com 08-9756047, 054-3203522 :

●

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 :
קבוצות הורים:

●

אבות גאים  -העמותה נוסדה בשנת  2013במטרה 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 :

●

תהל״ה  -עמותה המספקת תמיכה רגשית וחברתית להורים ובני משפחה של להט"ב.
לתהל"ה קבוצות תמיכה למשפחות בכל הארץ ,כמו כן קבוצות ייחודיות למגזר הדתי
וקבוצות להורים של טרנסג'נדרים .הורה בקפה ,מפגש עם צעירים המשתתפים בקבוצות
איגי .כמו כן תהל"ה פועלת בהסברה ע"י סיפור אישי בכל רחבי הארץ.
יצירת קשר :קו הקשב פועל  ,www.tehila.org.il 09-8855822 24/7להודעה
בוואטסאפ שמספרו   052-8352242בימים א-ה9:00-19:00 ,

●

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 קשרalliancelioness@gmail.com 052-8907769 :

