הדף למקרר של האגודה למען הלהט"ב
האגודה למען הלהט"ב מייצגת את הקהילה הגאה בישראל משנת  1975כדי לקדם את
מעמדה החברתי והמשפטי עד לשוויון זכויות מלא .האגודה מספקת לחברי.ות הקהילה
מענים שונים וסיוע ברמת הפרט ,ובנוסף מתפקדת כפלטפורמה מתכללת לארגונים
וקבוצות העוסקות בקידום הקהילה הגאה בישראל.
המחלקה המשפטית
תחומים בהם נוכל לסייע :טיפול במקרי אפליה/להט"בופוביה ,ייעוץ ,ייצוג והנגשת
מידע משפטי.
המחלקה מעניקה עזרה בתחומים משפטיים לפניות הקשורות לאפליה על רקע זהותם
המינית ואו המגדרית של הפונים.ות השונים.
עוד על המחלקה:
המחלקה מסייעת בהבנת האפשרויות העומדות בפני הפונים.ות עפ"י החוק .הסיוע בא
לידי ביטוי בהנגשת תוכן משפטי הנוגע לזכויות וכן בסיוע בפתיחת הליכים משפטיים
)בהתאם למקרה ובסיוע עורכות ועורכי דין מורשים(.
בנוסף לכך ,המחלקה מקדמת תחומים ופרויקטים הנוגעים לחברי.ות הקהילה ,כמו ייעוץ
וייצוג משפטי ייעודי לאוכלוסיה הטרנסית בשיתוף עם משרד קלעי רוזן ,עולים,
אוכלוסייה ערבית ,פליטים ,הרצאות העשרה בנושא זכויות להט"ב לקהל הרחב ועוד.
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מרכז הדיווח למקרי להט"בופוביה
תחומים בהם נוכל לסייע :ליווי וטיפול במקרי להט"בופוביה/אפליה.
מרכז הדיווח ע"ש ניר כץ ז"ל ,מציע סיוע לכל מי שנפגע.ה מאפליה ,שנאה או פגיעה על
רקע נטייה מינית ואו זהות מגדרית.
עוד על המרכז:
אנו מציעים למדווחים.ות סיוע אישי הכולל תמיכה ,סיוע בפנייה או כתיבת מכתבי
תלונה לגופים פוגעים ומתן סיוע משפטי )בשיתוף המחלקה המשפטית של האגודה(.
ניתן לדווח באופן אנונימי ,וכן ניתן לדווח על מקרה להט"בופובי שארע לאדם אחר ,עליו
יש לך ידע ברור ומוצק.
נוסף לכך ,המרכז אוסף נתונים על כלל האירועים הלהט"בופוביים ומדי שנה מפיק דו"ח
המאפשר להציף את בעיית הלהט"בופוביה בפני הרשויות ולדרוש טיפול בתופעה.
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הקליניקה הלהט"בית
תחומים בהם נוכל לסייע :טיפול רגשי לאורך זמן ותמיכה מתמשכת.
מרכז הטיפול והייעוץ של האגודה מתמחה במתן סיוע לקהילה הלהט"בית על כל גווניה
ובעלת מומחיות ייחודית בסוגיות ובאתגרים העולים לאורך מעגל החיים הלהט"בי :יציאה
מהארון ,חרדות ,בדידות ,דימוי גוף וערך עצמי ,ליווי בתהליכי התאמה מגדרית ,סיוע
במצבי משבר ואובדן ,טיפול בהתמכרויות ועוד.
בכל המרכזים צוות מקצועי עם הכשרה קלינית ומומחיות בתחום הטיפול בקהילה
הלהט"בית .כל הטיפולים ניתנים בעלות הוגנת.
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קו הקשב
תחומים בהם נוכל לסייע :ליווי ותמיכה רגשית.
מרגיש לבד? מחפשת מישהו שיקשיב? רוצה לשתף? בואו לשתף עם מישהו שמבין
אותך ובעיקר לא לסחוב את העול בעצמכם.
הקו מציע אוזן קשבת ,מידע ותמיכה לכלל חברי.ות הקהילה ,בני משפחה וחברים
הרוצים לשתף ,לחלוק או להתייעץ בכל הסוגיות הקשורות לחיים כלהט"ב ,לנטייה מינית
ולזהות מגדרית.
הקו פועל בימים א'-ה' בשעות  .19:30-22:30במוצ"ש בין השעות .19:30-22:30
ניתן לפנות בשעות הפעילות באמצעי התקשורת הבאים:
 .1בטלפון03-6205591 :
 .2באפליקציית וואטסאפ ) (whatsappבמספר058-6205591 :
 .3במייל yesh@lgbt.org.il
הקליניקה למשפחה הגאה ע"ש אמיר פרישר גוטמן
תחומים בהם נוכל לסייע  :טיפול רגשי ,ייעוץ משפטי וגישור לזוגות ולמשפחות.

לאור האתגרים והקשיים עימם מתמודדים זוגות ומשפחות להט"ביות ,הקליניקה מציעה

שירותי ליווי רגשי ,משפטי וכלים של גישור המכוונים לסיוע בתחומים השונים עמם
מתמודדת המשפחה הלהט"בית במציאות החיים בכל הנוגע להורות ,זוגיות ועוד; בנוסף
לגיבוש הסכמים והסדרות של הורות וזוגיות בבניית המשפחה ושל ליווי משפחות
בתהליכי פרידה או אי הסכמות בין הורים.
עוד על הקליניקה לזוגות ולמשפחות:
מערך כולל והוליסטי של שירותים ,שיציע לזוגות ולמשפחות הגאות מעטפת של ייעוץ
ותמיכה מקצועיים ואמינים להסדיר את כלל מערך החיים של המשפחה הלהט"בית
ברמה הרגשית ,ברמת ההתנהלות הזוגית/ההורית וברמה המשפטית.
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