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 תקציר

בשנים האחרונות הולך ומתרחב הדיון הציבורי, המעשי והאקדמי בנושא 

מיעוטים בני הבכל הקשור ל לכתהעל אף התמורות ההיסטוריות מרחיקות  ההומוסקסואליות.

, מרבית בני הנוער עדיין לא מוצאים אוזן קשבת למצוקותיהם במסגרות הפורמאליות המיניים

-מאליות בהן הם נמצאים ונאלצים להתמודד לבד עם שאלות של כינון זהות הומופור-והבלתי

 .   (2003)קמה,  לסבית ומימושה

משמיעים הצהרות רבות בדבר אחריותם לקדם כל ילד  ,מערכת החינוך בכלל ובתי הספר בפרט

ים עם זאת, עבור התלמיד ומגן. בטוח מרחב אישי ולהבטיח יחס וילדה, להגן עליהם, להעניק

עלול בית  (להט"בלהלן ) וביסקסואלים הומוסקסואלים, לסביות, טרנסג'נדריםוהתלמידות ה

בעזרת  יםמודר םהשליליות וממנו ה הםהספר להוות אתר של התנצחות, בו מועצמות תחושותי

 . כאחד מליים ופיזייםיאמצעים ס

סואליות והטמעת לאור החסר במחקרים עדכניים הבודקים עמדות של אנשי חינוך כלפי הומוסק

שם לו למטרה במערכת החינוך, המחקר המוצע  והמיעוטים המיניים יה המיניתינושא הנט

להטמיע את הנושא הן דרך סיוע לתלמידים להט"ב והן של פרחי הוראה  םנכונותבחינת תמקד בהל

 דרך דיון והפעלות עבור כלל אוכלוסיית התלמידים. 

במגוון הפקולטות במכללת סמינר הקיבוצים, מתוכם: נחקרים, הלומדים  264מדגם המחקר כלל 

סטודנטים להוראה המסיימים את  106, המתחילים את הכשרתם )שנה א'( סטודנטים להוראה 97

 .הלומדים לתואר שנימורים בעלי ניסיון במערכת החינוך   61-הכשרתם )שנה ד'( ו

גבי לתפיסות הנבדקים לאשר כללו שאלות באשר  הנתונים למחקר נאספו באמצעות שאלונים 

חשיפת נושא הנטייה המינית במערכת החינוך )תפיסת החשיבות הכללית של חשיפת הנושא, גיל 

התחלתי מתאים לחשיפת הנושא, המסגרת החינוכית המתאימה לחשיפה, הדמות החינוכית 

המתאימה, הדרך הנכונה לחשיפת התלמידים לנושא הנטייה המינית ותפיסות לגבי חשיפת 

ידים לנושא בפועל( ; שאלות לגבי חשיפת הנבדק לגילויי הומופוביה בבית הספר; עמדות התלמ

; הערכת הידע של  מקומו של המורה ושל בית הספר בהתנגדות להומופוביה ומניעתהכלפי 

  .ועמדות באשר להכשרת מורים בנושא ההומוסקסואליות נבדקיםה

ובעיקר  לגילוי הומופוביה בבית הספר היו עדים בדקים מהנ מממצאי המחקר עלה כי כשליש 

. מרבית פגיעה מכוונת בתלמיד/ה להט"ב והערות הומופוביות כלליות ,הומו"יא "הגנאי קריאת ל

הנבדקים סבורים כי חשוב שבמסגרות החינוך הפורמליות ידונו עם התלמידים בנושא 
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ים ומקורות מידע האוריינטציה המינית וכי בית הספר ישלב את הנושא במסגרתו )הכנסת ספר

רלוונטיים לנושא, גישה לאתרי אינטרנט רלוונטיים, שיתוף פעולה עם ארגונים רלוונטיים וכו'(.  

באשר לגיל בו כדאי להתחיל לדון בנושא נמצא כי הנבדקים חלוקים בדעותיהם, אולם הם הסכימו 

דה ומתעוררת כי המסגרות החינוכיות המתאימות ביותר לחשיפת הנושא הנן מליאת הכיתה במי

הסוגיה או  במסגרת שיעורי חינוך מיני . יועצת בית הספר נתפסת בעיני הנבדקים  כדמות 

החינוכית המתאימה ביותר לדון עם התלמידים בנושאים הקשורים לאוריינטציה מינית אולם גם   

של חשיפה מחנך/ת הכיתה ואדם חיצוני שמתמחה בתחום נתפסים בעיניהם כמתאימים. נמצא כי 

לגילויי הומופוביה בבית הספר מגבירה את החשיבות המיוחסת לחשיפה מוקדמת יותר הנבדקים 

 .הילדים בנושא האוריינטציה המיניתורחבה יותר של 

ללא קשר לרמת החשיפה להומופוביה, נמצא כי הנבדקים מחזיקים בעמדה כי על המורה להגיב  

אחד( הן כאשר הם מופנים כלפי תלמיד/ה כנגד גילויי הומופוביה שונים )מילוליים ופיזיים כ

 ספציפי/ית והן כאשר הם כלליים, ואינם מופנים כלפי תלמיד ספציפי.  

וכלים הדרושים על ידע בנושא  לבסוף, הממצאים מראים כי הנבדקים מעריכים כי יש ברשותם 

יש רים כי סבו בלבד .הם במידה בינונית מנת לסייע לתלמיד/ה המתלבט/ת לגבי נטייתו/ה המינית

כי וסדנה בנושא כחלק מהכשרתם הכללית של פרחי הוראה במכללה לקיים קורס או חשיבות רבה 

  .יום עיוןו/או סדנה מרוכזת או  המסגרת המתאימה לכך ביותר הנה קורס בחירה בנושא 

לסיכום, המחקר הנוכחי מצביע על כך כי פרחי הוראה הנם בעלי נכונות לעסוק בנושא 

המינית במסגרות החינוך השונות, בדרגים השונים ובאופנים שונים. כמו כן, הם בעלי האוריינטציה 

מודעות ורצון לתמוך ולסייע לתלמידים להטבי"ים החשופים לאלימות מילולית ופיזית. לצד נכונות 

. לאור תחושות החסר של  זו הם חשים כי אין בידם ידע מספיק על מנת לסייע לתלמידים להטבי"ם

ראה והמורים הן בידע והן בכלים, נראה כי יש צורך בתיווך תכניות חינוכיות קיימות פרחי ההו

לצוותי החינוך. בית הספר עשוי להוות משאב התמודדות משמעותי בתחושות הדחק של תלמידים 

להטב"ים ועל כן יש חשיבות רבה בהכשרה מקיפה של צוותי החינוך בנושא האוריינטציה המינית. 

קר הנוכחי מומלץ למוסדות ההכשרה למורות/ים לחשוב על דרכים שונות לאור ממצאי המח

ומגוונות לשלב את נושא האוריינטציה המינית בתכניות הלימודים, לחשוף את פרחי ההוראה 

למגוון תכניות בנושא ולסייע להם לחשוב על דרכים לרכוש כלים לסיוע לתלמידים/ות להטבי"ים 

 ולמניעת פגיעה ובריונות כנגדם. 
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 מבוא

. בעוד נטייה המיניתבשנים האחרונות הולך ומתרחב הדיון הציבורי, המעשי והאקדמי בנושא ה

נערים ונערות נטו להדחיק את תחושותיהם ביחס לנטייתם המינית עד גיל מאוחר יחסית,  שבעבר

להימנע משבירת מעגל הבדידות והניכור ולחפש מסגרות חברתיות המתאימות להם, עתה, בעקבות 

הפתיחות הציבורית בנושא, ניכרים ניצנים של מהפך בהקשר זה.  עם זאת, מרבית בני הנוער עדיין 

לעתים קרובות אינם  לסבית ומימושה,-כינון זהות הומונאלצים להתמודד לבדם עם שאלות של 

 פורמאליות בהן הם נמצאים-מוצאים אוזן קשבת למצוקותיהם במסגרות הפורמאליות והבלתי

ידם -יתרה מכך, נדמה כי דווקא המסגרות הללו נתפסות על. עם גילויי הומופוביהומתמודדים 

על אף התרחבות הדיון בנושא, עדיין קיים מחסור בנוסף, (. 2003)קמה,  סובלניות-כמאיימות ובלתי

את עמדות אנשי החינוך כלפי התייחסות לנושא זה במסגרות חינוך  בוחניםבמחקרים עדכניים ש

הנמצאים בשלבים  מגוון סטודנטים להוראהלפונה  מוצג במאמר הנוכחיחקר הפורמאליות.  המ

של אנשי חינוך להטמיע את הנושא הן דרך סיוע  םבנכונות הכשרתם, ומתמקדשונים של 

 לתלמידים להט"ב והן דרך דיון והפעלות עבור כלל אוכלוסיית התלמידים. 

 בקרב מתבגרים כינון זהות הומו/לסבית

תרבותיים קיימים מגדירים מהי -ומיניות הן חברתיות במהותן. מערכים סוציוהתנהגות מינית 

מיניות, אילו מטרות היא משרתת, באילו אופנים היא באה לידי ביטוי ומה המשמעויות של להיות 

תרבותי מסוים, התנהגות מינית ומשמעותה -מכיוון שלמידה מינית מתרחשת על רקע סוציומיני. 

 (. Troiden, 1993היסטוריות ובין תרבויות שונות )משתנות לאורך תקופות 

והדיון הציבורי הגובר בנושא הנטייה  למרות התמורות ההיסטוריות מרחיקות הלכת

 (להט"ב)להלן הומוסקסואלים, לסביות, ביסקסואלים וטרנסג'נדרים , ידוע כי מתבגרים המינית 

נולדים לתוך  ני המיעוטים המינייםבגם  ,מתמודדים עם בעיות ייחודיות. בדומה להטרוסקסואלים

מפנימים את גם הם על חברות לדפוס הטרוסקסואלי בלעדי ו תמערכת חברתית, המושתת

נפרד מתהליכי הסוציאליזציה -המטענים השליליים הכרוכים בהומוסקסואליות כחלק בלתי

 תהליך הסוציאליזציה של הפרט הלהט"ב מתרחש בדרך כלל בסביבה חברתית בה אין שלהם.

. כתוצאה מכך הומואים או לסביות נוספים, העשויים לשמש כמודל לחיקוי או כאוזן קשבת

הומואים ולסביות לומדים שהם כאלה רק לאחר שהפנימו את ההשקפה הרווחת, לפיה קיימת רק 

הומופוביה מופנמת זו באה (. Morris, 1997טרוסקסואלית )הדרך אחת "נכונה" ו"טבעית" והיא ה
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נחת -רדתם מפני גילוי הנטייה המינית שלהם, הכחשתה, הערכה עצמית נמוכה, אילידי ביטוי בח

מושג "הומוסקסואליות" נשמע לרב בהקשרים שליליים ומשמש ה(. מכיוון שSears, 1997ובושה )

לומדים לתעב הומואים ולסביות עוד  בני המיעוטים המינייםכמושא ללעג, גיחוך ורחמים, מרבית 

 &  ,Morris, 1997; Rosario, Hunter, Maguen, Gwadz) עצמם כאלה בטרם נוכחו לדעת שהם

Smith, 2001) . 

עלולים מפנה בחייו, בו האת נקודת  ההומו/לסבית מהוו /היאכי הואשל הלהט"ב התובנה 

מהסביבה. זהו, למעשה, השלב הראשוני של כינון הזהות תהליכי הזרה והתנכרות להתחיל 

ו את אבדן הקווים המנחים להתנהגות, לגיבוש עמדות ולציפיות ההומו/לסבית, הגורר בעקבותי

נפרד מן הזהות ההטרוסקסואלית ומעכשיו אינם רלבנטיים יותר -לעתיד, שהיו עד כה חלק בלתי

 (. Troiden, 1993ו )ילהמשך חי

הומו/לסבית, בנוסף למשימות ה"רגילות" של גיל הזהות העם תחילת תהליך כינונה של 

הם  (.2005לוי ואחרים, -פזמוניעם קשיים נוספים ) יםהמתלבט יםהמתבגר יםדדההתבגרות, מתמו

על  (.2004)קמה,  מתמודדים עם תחושת של בדידות כחוויה קיומית, חשש מדחייה ונטישה ובושה

גירוש מהבית גינוי חברתי, מנת לפתור את המצב הנוצר ועקב החשש מסנקציות חברתיות כגון 

משאבים רבים באימוץ פרקטיקות שונות העשויות להפחית את  יםהמתבגר יםועוד, משקיע

מכל  להימנעלתקנה,  לנסותהמינות,  םזהותאת  םולסביבת םלעצמ להכחיש יםעלול םהמצוקתו. 

ועוד, כאשר התגובה הראשונית הנפוצה ביותר היא הנטייה  םנטייתמימוש גופני או רגשי של 

לסבול משורה של בעיות חברתיות ונפשיות  יםהמתבגר יםכתוצאה מכך עלוללהסתגר ב"ארון". 

חברתית לקויה, ניכור מבני המשפחה, יחסים אישיים לא -בין היתר התפתחות פסיכו ותהכולל

מתאימים, שימוש באלכוהול ובסמים, דיכאון, נטייה להתאבדות, התנהגות מינית מוחצנת ועוד  

D'Augelli, 2002, Moskos, 2001, Rivers, 2001) 2011ין, ; רובינשטי.) 

 מערכת החינוך תלמידים להט"ב ב

תלמידים להט"ב בבתי הספר מצביעה על שתי של  יהםסקירת הספרות המחקרית בנושא התנסויות

יוצאים מתלבטים כיום יותר בעניין זהותם המינית, מגמות סותרות. למרות שנערים ונערות 

מתארגנים על ואף ופן אקטיבי, מהארון בגילאים צעירים יותר מאשר בעבר, תומכים אחד בשני בא

 & Erhardדבר שכיח ביותר ) הנםהאלימות כלפיהם עדיין מנת לצור תמיכה ונראות בבית הספר, 

Ben-Ami, 2015; Holmes & Cahill, 2004; Perotti &Westheimer, 2001, Savin-Williams 

2005; Zou, Andersen, & Blosnich ,2013 2004, גרין  .) 

http://psycnet.apa.org.elib.openu.ac.il/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Andersen,%20Judith%20P.
http://psycnet.apa.org.elib.openu.ac.il/index.cfm?fa=search.searchResults&latSearchType=a&term=Blosnich,%20John%20R.
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שנערך בקרב תלמידים הלט"ב בארה"ב מצביע כי רובם המכריע של בני הנוער כך לדוגמא, מחקר 

מרגישים אינם  60%, מעל ( חשופים להערות הומופוביות ולהטרדות מילוליות80%שנחקרו )מעל 

עברו  20%הוטרדו פיזית, מעל  45%-מוגנים בשטח בית הספר בשל הנטייה המינית שלהם, כ

נעדרו מהלימודים מכיוון שהרגישו לא בטוח בבית  30%-וך כותלי בית הספר וכתקיפה פיזית בת

אפילו המורים עצמם מעירים  כי לעתים יםווחלהט"ב מד(. בני נוער Kosciw et al, 2008) הספר

-Reis, 1999 ;Pizmony) , שיוצרות סביבה עוינת, המאפשרת הצקות ואלימות הומופוביות הערות

Levy, Kama, Shilo, & Lavee, 2008 .) מדינות נמצא כי בית  37-יתרה מזאת במחקר שהתבצע ב

ציינו כי  61%משיבים  754הספר נתפס על ידי נוער להט"ב כקונטקס חברתי הבעייתי ביותר: מתוך 

בית הספר ושיעור זה עולה על שיעור החשיפה ין כותלי הם חווים דעות קדומות ו/או אפליה ב

 (. Takacs, 2006( )38%( ומצד הקהילה )51%לדעות קדומות מצד המשפחה )

 כותלי בית הספר משפיעה לרעה על תחושת הקבלה העצמיתין חשיפה זו להומופוביה ב

, גורמת לתחושות של דכאון  ולחץ, חוסר שייכות לבית הספר,  של בני הנוער והמיטביות הנפשית

  & ,Kosciw, Palmerיות )מגדילה את הסיכון להתנהגויות הרסנאף פוגעת בהצלחה הלימודית ו

Kull, 2015 ;(Collier,Van Beusekom, Bos, & Sandfort, 2013; Grossman et al., 2009;  

את תחושת חוסר השייכות של בני הנוער הלהט"ב גרוסמן ועמיתיו חושפים כך לדוגמא, 

הם. לקהילה הבית ספרית וכן את תחושת חוסר האונים שלהם אל מול האלימות המופנית כלפי

החוקרים מצאו כי תגובתם של בני הנוער לאלימות הייתה לרוב המנעותית: התבודדות, היעדרות 

)לדוגמא, לשירותי  מסוימיםמכניסה למקומות  הימנעות)כגון שיעורי ספורט(,  מסוימיםמשיעורים 

 וטשטושבית הספר(, היעדרות מבית הספר, מעבר לבית ספר אחר ושימוש בפרקטיקות של הסתרה 

 (. Grossman et al, 2009הות )הז

מערכת החינוך בכלל ובתי הספר בפרט משמיעים הצהרות רבות בדבר אחריותם לקדם כל 

 בקהילה החברים כלל בין את ההקשבה לפתח ,אישי יחס להעניק"ילד וילדה, להגן עליהם, 

 לא התנהגות ושל אלימות תופעות של עם אמיתית התמודדות תוך ומגן בטוח מרחב ולהבטיח

 אכפתיות ומחוייבות..." )כוח ,עידוד ,קבלה של אקלים ליצור והגנים הספר -בתי על ...ראויה

(. עם זאת, עבור התלמידים הלהט"ב עלול בית הספר להוות אתר 422, עמ' 2005הלאומי,  המשימה

של התנצחות, בו מועצמות תחושותיו השליליות וממנו הוא מודר בעזרת אמצעים סמליים ופיזיים. 

ים חינוכיים, פסיכולוגים וכדומה. סיוע מאנשי מקצוע: מורים, יועצקבלת כמו כן, קיים חשש מפני 
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ניתן לסמוך עליהם, בין היתר מכיוון לא שואמינים שאינם כגורמים עלולים להיתפס כל אלה 

, 2005לוי ואחרים, -שקיימת סבירות גבוהה שסוכנים אלה יידעו את הוריו של המתבגר )פזמוני

 . (2012לוי ושילה, -ניפזמו

ארגון הנוער הגאה  דייל מחקר שנערך ע. קשהנתונים ישראליים גם הם חושפים תמונה 

אחרונות בחן את חוויותיהם והתנסויותיהם של תלמידות השנים הבמהלך שמונה )איג"י( 

תלמידים שהשתתפו בסקר מדווחים על חשיפה הותלמידים להט"ב במערכת החינוך בישראל. 

מהמשיבים ציינו כי הביטוי "הומו" נאמר  84% 2012כך בשנת  :אלימות מילולית ופיזיתגבוהה ל

חוו הטרדה אף ( 52%ומעל מחצית מהמשיבים )בתדירות גבוהה או גבוהה מאד בבית הספר 

. ההערות ההומופוביות נאמרות (2012לוי, שילה -)פזמוני בעצמם מילולית על רקע נטייתם המינית

שהן ועל אף ומות שונים בבית הספר )מסדרונות, כיתה, מגרש ספורט וכו'( בתדירות גבוהה במק

אינם מתערבים ואינם מגיבים להערות  אלהמהמשיבים ציינו כי  47%נאמרות בנוכחות מורים, 

מהמשיבים דווחו כי הם חוו  23%.  באשר לאלימות פיזית, (2012לוי, שילה -)פזמוני מסוג זה

השוואת מדדי  .י אינם חשים בטוחים בבית הספר עקב נטייתם המיניתציינו כ 26%-ו תקיפה גופנית

( לנתוני סקר ניטור 2012לוי ושילה, -פזמוניי )"האלימות העולים מן הסקר האחרון של איג

חשופים לאלימות חושפת כי תלמידים להט"ב  בשנה"ל תשע"א האלימות שנערך על ידי ראמ"ה

 . (2012לוי ושילה -)פזמוניבמדינה  מכלל התלמידים בהרבה  בשיעורים גבוהים

מדווחים על משאבי תמיכה מוגבלים ועל תחושת אי נוחות לשוחח על  התלמידים, כאמור

בשיעור התלמידים אשר כי חלה עליה נושא עם בעלי תפקידים בבית ספר, אם כי חשוב לציין ה

מהמשיבים ציינו  5%חשים בנח לדון עם אנשי מקצוע בבית הספר ומחוצה לו על נטייתם המינית )

(. כמו 2012-ב 13%-ו 2008-ב - 7%, 2004-חשים בנח לשוחח עם מורים על נטייתם המינית בהם כי 

במחקר נמצא כי כאשר התלמידים מזהים תמיכה ישירה )לדוגמא,  מורים המשדרים פתיחות( כן, 

ספר הינה או תמיכה עקיפה )לדוגמא, נגישות למקורות מידע( , תחושת השייכות שלהם לבית 

 (.  2012לוי ושילה, -, פזמוני2008לוי, -, שילה ופזמוני2005לוי ואחרים, -)פזמוני חזקה יותר

 עמדות של מורים כלפי הומוסקסואליות

לבית הספר בכלל ולעמדות המורים בפרט, תפקיד חשוב בתמיכה בתלמידים להט"ב 

 Ploederl, Faistauerהתאבדות ) ובהגנה עליהם לצורך בניית תחושת מיטביות ואף למניעת דכאון ו

& Fartacek, 2001) 
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ובמיוחד בעקבות פרסומי דו"חות המחקר  2000מאז שנת חשוב לציין כי במדינת ישראל, 

 רבותחלו תמורות ( 2009נוער )אוגוסט, -אודות האקלים הבית ספרי של איג"י והרצח במועדון בר

הגברת שיתוף  ן התמורות ניתן לציין את בי .המיעוטים המינייםביחסו של משרד החינוך לנושא 

ם קיום ימי עיון משותפי , הפעולה בין משרד החינוך לבין ארגוני הקהילה הלהט"ביות בישראל

לארגונים אלו ליועצות חינוכיות ולאנשי חינוך והשוואת מעמדו של איג"י לתנועות נוער אחרות, 

תכנית   2006סף, אתר שפ"י פרסם בשנת כאשר פעילות בתנועה הוכרה לצורכי מחויבות אישית. בנו

התערבות ומספקת לאנשי חינוך מגוון של הצעות מתעדכנת תמידית חינוכית בנושא הלהטב"י אשר 

זאת ועוד,  .וקישורים למקורות מידע , ידע רלוונטילעבודה פרטנית וקבוצתית עם תלמידים בנושא

יום הבינלאומי נגד הומופוביה  בעזרת ם חוזר מנכ"ל הקורא למנהלים לציין את הורספ  2011בשנת 

פעילויות חינוכיות מתאימות ומצהיר על  מדיניות ברורה כנגד הומופוביה והגברת שיתופי הפעולה 

כי הסטנדרטים המובילים כיום את מערכת  , אם כן, . נראהבין בתי הספר לארגוני הנוער הלהטב"י

ית לקידום כבוד ואכפתיות ולטיפוח החינוך בנושא הנם של מוגנות, פיתוח תקשורת בין איש

  . (2011)ידיד, רימון וצימרמן, תחושת מעורבות וקידום למידה רגשית וחברתית 

המצב בשטח מצביע על כך, שאנשי חינוך רבים מתקשים  המתוארים לעילעל אף השינויים 

יתים לע, הומוסקסואלית-מיניתה םעדין להתמודד עם שאלות ודילמות של בני נוער לגבי זהות

, 2008, לוי, -)שילה ופיזמוניקרובות מתעלמים מביטויי גנאי והקנטות כלפי הומוסקסואליות 

; Reis, 1999)אף מעירים הערות הומופוביות בעצמם  לעתיםוכאמור,  (2012ושילה  -לוי-פזמוני

Pizmony-Levy, Kama, Shilo, & Lavee, 2008 .) 

עליהם להחזיק , בנושאים אלו בבית הספר לעסוק ומסוגלים על מנת שמורים יהיו מוכנים

מחקרים אשר בחנו את הקשר בין ידע של אנשי חינוך לבין . בידע רחב יותר בתחומים הרלבנטיים

עמדותיהם והתנהגותם, מצאו כי ככל שאיש החינוך מחזיק בידע רב יותר, כך עמדותיו בנושא 

, 2005אלקיים, -, שמר1998מנסקי, או ) חיוביות יותר והוא מוכן לנקוט בפעולה באשר לתחום זה

Ben Ari, 1998 .) ,סטודנטים לעבודה סוציאלית שלמדו קורס בנושא נמצא כי כך לדוגמא

 . ((Ben Ari, 1998 בסוף הקורס מאשר בתחילתו הומוסקסואליות החזיקו בעמדות חיוביות יותר

חי הוראה בסקירת הספרות ניתן למצוא מחקרים מעטים אשר בחנו עמדות של מורים ופר

עלתה רק בשנים  בתחום זהמכיוון שהפתיחות והמודעות כנראה , ההומוסקסואליות בנושא

   המוריםבאופן כללי המחקרים שנעשו בתחום מצביעים על עמדות הומופוביות בקרב . האחרונות

(Buston &Hurt, 2001,2003  (Nairn & Smith . יועצים חינוכיים ומורים ש כמו כן, על אף
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תלמידיהם, עקב דעות קדומות כלפי  כל בים יותר לרווחתם שלכי עליהם להיות מחויסבורים 

הומוסקסואליות וכן חשש להתמודד עם הנושא, במציאות התערבותם ותמיכתם בתלמידים 

בהבעת עמדות  הבדלים בין המינים בנוסף חושפים המחקרים . (Sears, 1992)זניחות  ב הינןלהט"

זאת ועוד, . מאשר מוריםכלפי הומוסקסואלים  עמדות חיוביות יותר: מורות הביעו הומופוביות

עמדות המורים היו שליליות יותר כלפי גברים הומוסקסואלים בהשוואה לעמדותיהם כלפי נשים 

 (. Lamar & Kite,1998לסביות )

נמצא כי אנשי סגל מבית הספר לחינוך מחזיקים בעמדות  במחקרים שנעשו בישראל

לפי הומוסקסואליות וזאת בהשוואה לאנשי סגל מבית הספר לעבודה סוציאלית השליליות ביותר כ

 מחקר אחר, אשר בדק עמדות של מוריםעם זאת, (. Ben Ari, 2001ומבית הספר לפסיכולוגיה )

יחס לנושא ההומוסקסואליות בכיתות, כאשר מגלים נכונות להתיהמורים  כי מרבית, מצא בישראל

 .  (2003 )זמיר,בבית הספר גבוהה מזו של המורים  התייחס לנושאם בארץ, נכונות  המורות לג

לאור החסר במחקרים עדכניים הבודקים עמדות של אנשי חינוך כלפי הומוסקסואליות 

והטמעת נושא הזהות והנטייה המינית במערכת החינוך, המחקר הנוכחי בחן זאת דרך פנייה 

תם. המחקר התמקד בנכונות של אנשי לסטודנטים להוראה הנמצאים בשלבים שונים של הכשר

חינוך להטמיע את הנושא הן דרך סיוע לתלמידים להט"ב והן דרך דיון והפעלות עבור כלל 

 אוכלוסיית התלמידים. 

 

 שאלות המחקר

  הנטייה המיניתנושא חשיפת כלפי מורים פרחי ההוראה, מתמחים ו שלתפיסותיהם מהן 

 ? שונות כיותבמסגרות חינו

  ראה, מתמחים ומורים חשופים לגילויי הומופוביה בבית הספר? אם כן, ההוהאם פרחי

 אילו גילויים? 

  מקומו של המורה ושל בית הספר מהן עמדות פרחי ההוראה, המתמחים והמורים כלפי

 ?בהתנגדות להומופוביה ומניעתה

  יש להם את הידע והכלים לדון פרחי ההוראה, המתמחים והמוריםבאיזו מידה, להערכת ,

  תלמידיהם בנושא המיעוטים המיניים? עם



 

10 

 

 ת אנשי חינוךהכשרהצורך ב כלפי פרחי ההוראה, המתמחים והמורים שלם מהן עמדותיה 

 ?/מיעוטים מינייםההומוסקסואליות בנושא

  ,בין פרחי ההוראה, הערכת הידע והכלים בעמדות ובהאם קיימים הבדלים בתפיסות

 מורים?מתמחים ו

  לבין הערכת  בבתי הספר הנטייה המינית כלפי חשיפת נושא האם קיים קשר בין תפיסות

הידע והכלים לדון עם תלמידים בנושא המיעוטים המיניים לבין העמדות כלפי הצורך 

 בהכשרת אנשי חינוך בנושא ההומוסקסואליות/מיעוטים מיניים?

 

 שיטת המחקר

 סוג המחקר

. והבדלים בין הקבוצות ניםמשתהבודק קשר בין  ,מתאמי וכחי הינו מחקר כמותינההמחקר 

  שאלות סגורות ופתוחות. נכללו המחקר מתבסס על שאלון סקר. בשאלון 

 נבדקים

פרחי  97, הלומדים במגוון הפקולטות במכללת סמינר הקיבוצים, מתוכם: נחקרים 264לל המדגם כ

סטודנטים  -מתמחים  106, )שנה א'( המתחילים את הכשרתם סטודנטים להוראה –הוראה 

מורים  –מורים בעלי ניסיון במערכת החינוך  61-וראה המסיימים את הכשרתם )שנה ד'( ולה

מהנחקרים הינם גברים והשאר נשים, גילם הממוצע עומד  15% .הלומדים לתואר שני )תואר שני(

בעלי ניסיון קודם בהוראה )בין אם פורמאלית או לא ( וכמחציתם 7.6שנים )סטית תקן= 31.6על 

 פורמאלית(. 

  םכלי

 השאלונים הבאים: המורכב מתתי במחקר נעשה שימוש בשאלון 

שנת לימודי תואר, , )זכר, נקבה, טרנסג'נדר( גדרמ,  גילים הכולל: סטודנטיםה שלפרטי רקע 

-ודים, ניסיון קודם בהדרכה ובהוראה ונטייה מינית )הומו, לסבית, דוהלימודים, מסלול הלימ

 או אחר(. מינית, הטרוסקסואל, טרם החלטתי 
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תפיסות אלו נבחנו באמצעות במערכת החינוך:  הנטייה המיניתנושא  חשיפתל תפיסות באשר

 : ששה היבטים

חשוב שמסגרות חינוך  ים האם לדעתםשאלה לנבדק -חשיבות כללית של חשיפת הנושא (א

דרגות  3המינית. סולם התשובות הנו בן  נטייהפורמאליות ידונו עם תלמידיהם בנושא ה

 = רק אם מתעורר צורך(. 3= לא חשוב, 2ב, = חשו1)

כדאי למורה/  באיזה גיל לדעתם יםלנבדקה שאל -לחשיפת הנושאמתאים גיל התחלתי  (ב

דרגות,  8המינית. סולם התשובות הנו בן  נטייהגננת להתחיל לדון עם הכיתה בנושא ה

"זה לא  הנה 8ב( ודרגה -מפרטות מקבצים דו גילאיים  )משל, כיתות א 1-7כאשר דרגות 

 מתפקידו של בית הספר לדון בנושא". 

היגדים ושואל את  7שאלון מסוג ליקרט המכל  -המסגרת החינוכית המתאימה לחשיפה  (ג

, מתאימות מסגרות שונות לדיון עם התלמידים בבית הספר ים באיזו מידה, לדעתםהנבדק

פרטניות עם , "שיחות ""מליאת הכיתה בשיעורי חינוך לדוגמה:. הנטייה המיניתבנושא 

מציין הסכמה מעטה מאד עם ההיגד ו  1דרגות כאשר  5. סולם התשובות הנו בן התלמיד"

יותר מסגרות מציין הסכמה רבה מאד. ככל שציון הנבדק גבוה יותר כך הוא חש כי  5

 נושא. מתאימות לחשיפת התלמידים ל ,אפשריות

היגדים ושואל   5המכל שאלון מסוג ליקרט  -הדמות החינוכית המתאימה לחשיפת הנושא (ד

, דמויות חינוכיות שונות מתאימות לדון עם התלמידים ים באיזו מידה, לדעתםאת הנבדק

. סולם "לדוגמה: "יועצת בית הספר", "מחנכת הכיתה. הנטייה המיניתבבית הספר בנושא 

מציין הסכמה  5מציין הסכמה מעטה מאד עם ההיגד ו  1דרגות כאשר  5התשובות הנו בן 

אפשריות  אד. ככל שציון הנבדק גבוה יותר כך הוא חש כי יותר דמויות חינוכיות רבה מ

 נושא. מתאימות לחשיפת התלמידים ל

שאלון מסוג  -(2003)זמיר,  הדרך הנכונה לחשיפת התלמידים לנושא הנטייה המינית (ה

על מידת החשיבות של פעילויות שונות בבית  יםהיגדים ושואל את הנבדק 5ל יליקרט המכ

חשוב שבבית הספר יתקיימו הרצאות אורח " לדוגמה:. ספר לחשיפת התלמידים לנושאה

חשוב להכניס ספרים או מקורות מידע , "לסבית"-המועברות ע"י נציגי הקהילה ההומו

. סולם התשובות "אחרים, העוסקים או מכילים מידע על נטייה מינית, לספריית בית הספר
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מציין הסכמה רבה מאד.  5ה מעטה מאד עם ההיגד ו מציין הסכמ 1דרגות כאשר  5הנו בן 

פעילויות אפשריות מתאימות לחשיפת ככל שציון הנבדק גבוה יותר כך הוא חש כי יותר 

 alpha =0.870 Cronbachנושא. ציון המהימנות במדגם במחקר הנוכחי הנו התלמידים ל

בבית הספר  הנבדקים נשאלו האם במסגרת התנסותם -חשיפת התלמידים לנושא בפועל (ו

 הם דנו עם התלמידים בנושא הנטייה המינית )כן או לא( והתבקשו לפרט כיצד, אם כן. 

בבית  ו לציין האם במסגרת התנסותםהתבקש יםהנבדקחשיפה לגילויי הומופוביה בבית הספר: 

 .המקרה  על לגילוי הומופוביה )כן/לא( ולפרט באופן פתוח  דהספר או בכל מסגרת אחרת היה ע

 : מקומו של המורה ושל בית הספר בהתנגדות להומופוביה ומניעתהת כלפי עמדו

ביה בבית ולגילויי הומופ יםכי היה עד ים ציינובאם הנבדק -תגובה ממשית להומופוביה (א

 . ולפרט, באופן פתוח, אם וכיצד הגיב והתבקש הספר הם

רט מסוג ליקשאלון  -(2003)זמיר,  הומופוביה גילוי נקיטת עמדה כלפיל עמדות באשר (ב

כלפי מקומו  גורמים. הגורם הראשון מבטא את העמדות 2היגדים. השאלון כולל   8המכיל 

והגורם השני מבטא את העמדות  מניעתה באופן כלליושל המורה בהתנגדות בהומופוביה 

על המורה " כלפי מקומו של המורה בהתנגדות להומופוביה כלפי תלמיד ספציפי. , למשל 

 חשוב שהמורה ידון בנושא הנטיה המינית ", "ות על מיעוטים מינייםלהגיב כנגד בדיח

חשוב שהמורה ", "ארגיש בנוח אם תלמידים ידברו אתי על נטייתם המינית", " בכיתתו

 5סולם התשובות הנו בן  ."יפעל לצמצום רמת הדעות הקדומות כלפי מיעוטים מיניים

ציון  מציין הסכמה רבה מאד. 5 -מציין הסכמה מעטה מאד עם ההיגד ו 1דרגות כאשר 

 alpha =0.617 Cronbachהמהימנות במדגם במחקר הנוכחי הנו 

כלפי מקומו של המורה בהתנגדות בהומופוביה כאשר היא  הגורם השני מבטא את העמדות

על המורה להגיב כנגד " מופנית כלפי תלמיד/ה ספציפי/ת והוא כולל את הפריטים הבאים:

רדה "על המורה להגיב כנגד הט, "ה על רקע נטייתו/ה המיניתרדה פיזית של תלמיד/הט

 1דרגות כאשר  5סולם התשובות הנו בן . "פיזית של תלמיד/ה על רקע נטייתו/ה המינית

ציון המהימנות במדגם  מציין הסכמה רבה מאד. 5 -מציין הסכמה מעטה מאד עם ההיגד ו

 alpha =0.825 Cronbachבמחקר הנוכחי הנו 
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הערכת הידע של  :ההומוסקסואליות בנושא מוריםלהכשרת  באשרעמדות ו הערכת הידע

 יםבנושא ההומוסקסואליות, הערכת הכלים הדרושים על מנת לסייע לתלמיד הנבדקים

המינית, מידת החשיבות של הכשרת המורים בנושא ההומוסקסואליות, נטייתם לגבי  יםהמתלבט

 מידת המוכנות להשתתף בהכשרה מסוג זה ועוד. 

 5הנבדקים התבקשו להעריך, על סולם בן  -המצאות של ידע וכלים בנושא הנטייה המינית .א

אמצעות שתי שאלות, באיזו מידה יש להם ידע בנושא וכלים לסייע לתלמיד בדרגות, ו

   .במידה רבה מאד( -5= במידה מעטה מאד, 1) המתלבט לגבי נטייתו המינית

דרגות, ובשתי  5קשו לציין, על סולם בן הנבדקים התב -הכשרה בנושא הנטייה המינית .ב

שאלות שונות, באיזו מידה חשוב, לדעתם, לכלול בלימודיהם קורס שיעסוק בנושא הנטייה 

המינית כחלק מהכשרתם בהוראה ובאיזו מידה הם יהיו מעוניינים להשתתף בקורס כזה 

 במידה רבה מאד(.   -5= במידה מעטה מאד, 1)

 הליך 

השאלונים  .במכללה כניסה לשיעורים באמצעות ,נחקריםהקבוצות  וששללהועברו,  השאלונים

הועברו בכיתה באופן אנונימי, לאחר שניתן לסטודנטים הסבר כללי על מטרות המחקר ואופן מילוי 

 השאלון.
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 ממצאים

גילויי ההומופיביה בבית הספר, חלקים. החלק הראשון יעסוק בארבעה פרק הממצאים יכלול 

בהתייחסות של מערכת החינוך לנושא האוריינטציה המינית, החלק השלישי החלק השני יעסוק 

ואילו החלק האחרון  ספר בהתנגדות להומופוביה ומניעתהמקומו של המורה ושל בית הידון ב

 . יתייחס לסוגיית הכשרת המורים בנושא האוריינטציה המינית

 גילויי ההומופוביה בבית הספר 

סותם בבית הספר או בכל מסגרת אחרת היו עדים לגילוי המשיבים נשאלו האם במסגרת התנ

)או  היו עדים לגילוי הומופוביה בבית הספר מהנחקרים 30%-כמהתשובות עולה כי . ההומופוביה

י יהנחקרות בחשיפה לגילובין שלוש הקבוצות הבדל אין , כאשר אחרת( חינוכית במסגרת 

 . הומופוביה

י ההומופוביה בהן נתקלו המשיבים לשלושה יסווג את גילותשובות הפתוחות חושף שניתן להניתוח 

 סוגים עיקריים:

כלפי להט"בים או כלפי ילדים ש"חשודים" כאו  הומו" כקללה כלפי מישהויא קריאות " .1

"ילדים בכיתה ד' שמעירים הערות כגון "יא הומו", : ילדים שמצטיירים כנשיים /גבריים

יכון קוראים "הומו" אחד לשני בתור מילת ילדים בת"קללות בין תלמידים "בצחוק", "

ילדים גינו אותה  ,בת בכתה ו', אשר משחקת באופן קבוע כדורגל עם הבנים", "גנאי

 בשמות גנאי בפומבי וצחקו עליה"

בכיתת חינוך שלי התלמיד יצא מהארון והתלמידים : "פגיעה מכוונת בתלמיד/ה להט"ב .2

, "חשיפת תמונות", "טי נגד ילד הומוריסוס גרפי", "התנהגו בצורה מאד לא מכובדת

 ""התעללות"

ילד התבדח וסיפר בדיחה על ", "ילד שאמר "איכס הומואים: "הערות הומופוביות כלליות .3

 ". "ראינו סרט אמריקאי ואחד התלמידים צעק: "איזה הומו", "לסביות
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 התייחסות של מערכת החינוך לנושא האוריינטציה המיניתעמדות בנוגע ל

הנטייה נושא חשיפת כלפי לבחון את עמדותיהם של פרחי ההוראה, מתמחים ומורים  על מנת

 ., המשיבים נתבקשו להשיב למספר שאלותבמסגרות חינוכיות שונות המינית

המשיבים נתבקשו להביע את דעתם בנוגע למסגרות החינוך השונות ומידת  בראש וראשונה

מהמשיבים  75% -מצאים מלמדים על כך שהמ התאמתן לדיונים בנושא האוריינטציה המינית.

למידים בנושא ידונו עם הת ספר(ה)גן ובתי  סבורים כי חשוב שבמסגרות החינוך הפורמליות

מאמינים שיש לדון בנושא רק אם מתעורר הצורך ואחוז אחד בלבד  24%האוריינטציה מינית, 

 מאמין שנושא זה אינו חשוב לדיון בכיתה. 

ים בהמשימ 32%,  1יל לדון בנושא, כפי שניתן לראות בתרשים מס' באשר לגיל בו כדאי להתח

סבורים כי הגילאים המתאימים  50%-וכחובה, -אמינים כי יש להתחיל כבר בגילאי גן טרום חובהמ

-מהמשיבים מאמינים כי גילאי כיתות א' 20%-כרק (. 26%( וכיתות ז' ומעלה )21%ו )-הם כיתות ה

 בנושא האוריינטציה המינית.  ד'  הינו הגיל המתאים לדיון

 

 תשובות באחוזים -גיל מתאים לדיונים בנושאים להט"בים – 1תרשים מס' 

32
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ו ה  ג  א   

ב י ה גיל לדעת  כד י למורה להתחיל לדו  עם הכיתה בנוש   
ה וריינ ציה המינית

 

המתאימות ביותר, לדעת המשיבים, לחשיפת הנושא "האוריינטציה  החינוכיות מסגרותהכמו כן, 

 5, על סולם בן 4.42ממוצע הסוגיה )הן מליאת הכיתה במידה ומתעוררת ( 2)תרשים מס' המינית" 

מליאת הכיתה בשיעור מקצועי ומליאת ( 4.15)ממוצע  (  ומליאת הכיתה בשיעורי חינוך מינידרגות

 3.82,  3.99)מממוצע  הכיתה בשיעור חברה מתאימות במידה בינונית רבה להתייחסות לנושא

.  בהתאמה( 3.63, 3.64עים בהתאמה( וכן שיחות פרטניות עם התלמיד ויום עיון בנושא )ממוצ

 (. 2.59המסגרת הכי פחות מתאימה לנושא, על פי הנבדקים, הנה שעת מפגש בגן )ממוצע 
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  ממוצע התשובות  -מסגרת מתאימה לנושאים להט"בים – 2תרשים מס' 
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דמות חינוכית בים כ, יועצת בית הספר נתפסת בעיני המשי3לבסוף, כפי שעולה מתרשים מס' 

, על 4.48)ממוצע  המתאימה ביותר לדון עם התלמידים בנושאים הקשורים לאוריינטציה מינית

 , לדעתם, כיתה ואדם חיצוני שמתמחה בתחום מתאימיםה. כמו כן,  מחנך/ת דרגות( 5סולם בן 

ימים  לכך מתאגנן/ת ומורה מקצועי , ואילו בהתאמה( 4.23, 4.3לדון בנושאים אלה במידה רבה )

 .   בהתאמה( 3.04, 3.08)ממוצע  במידה בינונית

 ממוצע התשובות -תפקיד חינוכי מתאים לדיונים בנושאים להט"בים – 3תרשים מס' 
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להתייחסות של מערכת לא נמצאו הבדלים בין פרחי ההוראה, המתמחים ומורים בפועל באשר 

. לעומת זאת הממצאים חשפו הבדלים בין המשיבים שהיו החינוך לנושא האוריינטציה המינית

נמצא הבדל מובהק בנוגע למידת באופן ספציפי יותר, אלה שלא. עדים לגילויי ההומופוביה לבין 

ית הספר לבין התאמתם של גנן/ת ומורה מקצוע/ת בין הנחקרים שהיו עדים לגילויי הומופוביה בב

כמו כן, נמצא הבדל מובהק בנוגע למידת התאמתם  . לדיון בנושא האוריינטציה המינית ,אלה שלא

חשיפה לגילויי כלומר של שיעורי חברה )שעת חינוך( ושל שיעורים מקצועיים לדיונים בנושא. 

של  הומופוביה בבית הספר מגבירה את החשיבות המיוחסת לחשיפה מוקדמת יותר ורחבה יותר

 (. 1)לוח מס'  הילדים בנושא האוריינטציה המינית

 : הבדלים בין נבדקים אשר נחשפו לגילויי הומופוביה לאלו שלא נחשפו, בעמדתם לגבי 1לוח מס 

 ממוצעים, סטיות  -התאמת המסגרות והדמויות לדיון בנושא האוריינטציה המינית                  

 .t-testתקן וערכי                  

באיזו מידה כל אחד מהמסגרות 
ומהדמויות מתאימה לדון בנושא 

 האוריינטציה המינית 

נחשף בעבר לגילויי 
 הומופוביה

M(S.D) 

לא נחשף בעבר 
 לגילויי הומופוביה

M(S.D) 

t (p) 

 (0.05) 2.01 (1.21) 3.75 (0.93) 4.03 מליאת הכיתה בשיעורי חינוך 

 (0.05) 2.10 (1.05) 3.91 (0.97) 4.19 מליאת הכיתה בשיעור מקצועי 

 (0.01) 2.70 (1.50) 2.93 (1.58) 3.49 גנן/ת

 (0.01) 2.62 (1.30) 2.91 (1.44) 3.40 מורה מקצועי/ת

 

  מקומו של המורה ושל בית הספר בהתנגדות להומופוביה ומניעתהעמדות כלפי 

ורמים. הגורם הראשון נבחנו באמצעות שני ג הומופוביה גילוי נקיטת עמדה כלפיל עמדות באשר

הומופוביה ומניעתה באופן כללי ואילו לכלפי מקומו של המורה בהתנגדות  מבטא את העמדות

הומופוביה כאשר היא מופנית כלפי מקומו של המורה בהתנגדות ל הגורם השני מבטא את העמדות

 . 4כלפי תלמיד/ה ספציפי/ת. ממצאים אלה מוצגים בתרשים מס' 
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ממוצעי  -מקומו של המורה ושל בית הספר בהתנגדות להומופוביה ומניעתה: 4תרשים מס' 

 התשובות

 

  להגיבכי על המורה   ׂ (M=4.70; SD=.71במידה רבה מאד )ניתן לראות כי המשיבים מאמינים 

תלמיד/ה כאשר הם מופנים כלפי השונים )מילוליים ופיזיים כאחד( הומופוביה כנגד גילויי 

כי חשוב שהמורה  ׂ (M=4.31; SD=.62יתרה מזאת, המשיבים סבורים במידה רבה )ספציפי/ית. 

  , כלומר כאלה שאינם מופנים כלפי תלמיד ספציפי. כללייםעמדה גם כנגד גילויי הומופוביה ינקוט 

ספר שבית ה  ׂ (M=4.25; SD=.78) חשוב במידה רבהלדעת המשיבים, כי  4עוד מוצג בתרשים מס' 

)הכנסת ספרים ומקורות מידע אחרים  ישלב את הנושא של אוריינטציה המינית במסגרתו

 רלוונטיים לנושא, גישה לאתרי אינטרנט רלוונטיים, שיתוף פעולה עם ארגונים רלוונטיים וכו'(. 

מקומו של המורה ושל בית הספר בהתנגדות בעמדות כלפי לא נמצאו הבדלים מובהקים 

 בין פרחי הוראה, המתמחים והמורים בפועל.  תהלהומופוביה ומניע

 הכשרה חינוכית בנושא האוריינטציה המינית 

 ׂ (M=3.3; SD=.91שיש להם ידע בנושא במידה בינונית ) ראים כי הנבדקים מעריכיםהממצאים מ

וכי יש ברשותם את הכלים הדרושים על מנת לסייע לתלמיד/ה המתלבט/ת לגבי נטייתו/ה המינית 

 . ׂ (M=2.6; SD=.96)נונית נמוכה  במידה בי
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על שילוב בין יכולות בין אישיות שיש ברשותם כמו הקשבה, בתשובות הפתוחות כתבו המשיבים 

הכלה וקבלת האחר לבין היכולת להפנות לגורמים מתאימים שיסייעו ויתמכו. באופן ספציפי יותר 

ומר לו שאני אוהבת אותו יכולת הכלה וקבלה של התלמיד כפי שהוא. יכולת להם דיברו על "

ושהוא בסדר ונורמלי לגמרי"; " תמיכה רגשית, שיחות אישיות, וליווי ובמידת הצורך פניה 

חלק ציינו גם את היכולת שלהם לעזור לתלמיד בעקבות ניסיון קודם לגורמים שיכולים לעזור". 

מוסקסואלית "הנטייה המינית ההובסיטואציה דומה בין עם תלמידים ובין עם בני משפחה:  

 ידועה לי באופן אישי יותר כי אחי כזה ואז אוכל לסייע לו דרך השתקפות של אחי."

לכלול קורס/ סדנה בנושא כחלק מהכשרתם הכללית של  רבהסבורים כי חשוב במידה  הנבדקים

 5כפי שניתן לראות בתרשים מס' (  . M=3.72; SD=1.03פרחי הוראה במכללה בה הם לומדים  )

( ו/או סדנה מרוכזת N=106, 41%תאימה לכך ביותר לדעתם הנה קורס בחירה בנושא )המסגרת המ

ציינו כי המסגרות המתאימות ביותר הנן קורס חובה  פחות נבדקים(. N=85, 33%/יום עיון בנושא )

  (.N=40, 15%( או הרצאה אחת )N=58, 23%בנושא )

 

 באחוזים -יתמסגרות ההכשרה בנושא האוריינטציה המינ – 5תרשים מס' 
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באופן פתוח העלו הנבדקים רעיונות נוספים למסגרות הכשרה בנושא  כמו הרצאה של מרצה אורח, 

מספר הרצאות בקורס חובה )אבל לא כל הקורס( ושילוב כנושא מתוך ההדרכה הפדגוגית. 

 .(M=3.78; SD=1.11)הנבדקים הביעו התעניינות רבה בהשתתפות בקורס/ סדנה בנושא 
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לא נמצאו הבדלים מובהקים בין פרחי הוראה, המתמחים והמורים בפועל בנוגע לעמדות שלהם 

  . כלפי הכשרה חינוכית בנושא האוריינטציה המינית
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 דיון

בשנים האחרונות הולך ומתרחב הדיון הציבורי, המעשי והאקדמי בנושא ההומוסקסואליות. על 

, מרבית בני הנוער בכל הקשור לבני המיעוטים המיניים לכתהרחיקות אף התמורות ההיסטוריות מ

פורמאליות בהן הם -עדיין לא מוצאים אוזן קשבת למצוקותיהם במסגרות הפורמאליות והבלתי

לוי, -פזמוני) לסבית ומימושה-נמצאים ונאלצים להתמודד לבד עם שאלות של כינון זהות הומו

.   לאור החסר במחקרים עדכניים הבודקים (Erhard & Ben-Ami, 2015; 2003קמה, ; 2012שילה 

 והמיעוטים המיניים יה המיניתיעמדות של אנשי חינוך כלפי הומוסקסואליות והטמעת נושא הנט

 - הכשרתםבשלבים שונים של לפרחי הוראה, הנמצאים פנה הנוכחי במערכת החינוך, המחקר 

ם את הכשרתם ומורים בעלי ניסיון, סטודנטים המסיימי ,המתחילים את הכשרתםסטודנטים 

להטמיע את  םנכונותבחינת תמקד באשר לומדים תואר שני במכללת סמינר הקיבוצים. המחקר ה

 הנושא הן דרך סיוע לתלמידים להט"ב והן דרך דיון והפעלות עבור כלל אוכלוסיית התלמידים. 

)או  בית הספרשונים בביה עדים לגילוי הומופו היו  שליש מהנבדקים כמהממצאים עלה כי      

שימוש במלה הומו כללו המרכזיים בהם נתקלו ההומופוביה  יגילוי . אחרת(חינוכית במסגרת 

ובהערות והתנהגויות  הומופוביות כלליות. תגובות אלו באו לידי ביטוי גם בהלך הרוח   כמילת גנאי

ו "החשודים" כלהטב"ים.   הכללי בחיי בית הספר וגם כפגיעה מכוונת בתלמידים להטב"ים או באל

ממצאים אלו באים בהלימה עם ממצאי מחקרים קודמים אשר נעשו בקרב התלמידים הלהטבי"ם 

עצמם וחשפו  את ההתמודדות היומיומית של  בני נוער להטבי"ים עם אלימות מילולית ופיזית 

פוץ, בקרב במסגרת בית הספר.  בדומה למחקר הנוכחי, גם מחקרים אלו מדווחים על השימוש הנ

 ;Erhard & Ben-Ami, 2015;Kosciw et al, 2008 ;כקללה ) "הומו"ילדים ובני נוער,  בביטוי 

Takacs, 2006 2012לוי, שילה -פזמוני).  

 מערכת החינוך ואופני החשיפה לנושא האוריינטציה המינית 

דונו עם מרבית הנבדקים סבורים כי חשוב שבמסגרות החינוך הפורמליות )גן ובתי הספר( י

התלמידים בנושא האוריינטציה המינית  ורק חלק קטן מהם סבורים כי יש לדון בנושא רק אם 

מתעורר הצורך. באשר לשאלה מהו הגיל המתאים לדיון בנושא, מחצית מהנבדקים סבורים כי 

כדאי להתחיל לדון בנושא האוריינטציה המינית בכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי או 

טיבה. כשליש סבורים כי מוטב להתחיל לדון בנושא כבר בגילאי הגן ורק מיעוט בתחילת הח

הנו מעט  הסבורים כי יש להתחיל לדון בנושא בכיתות הנמוכות של בית הספר היסודי. ממצא ז

מפתיע , מכיוון שנראה כי הנבדקים חלוקים בדעותיהם ונמצאים בשני קצוות של הסקלה. בצד 
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לדון עם הילדים בנושא בגיל מאד צעיר ובצד השני אלו החושבים כי  אחד אלו החושבים כי מוטב

יתכן והסיבה לכך הנה כי השנתיים הראשונות בבית הספר מוטב לעסוק בכך רק מגיל ההתבגרות.  

היסודי רצופות בהתמודדות והסתגלות למערכת הבית ספרית ואינן משאירות זמן פנוי לדיון 

מכיוון ששאלה זו לא נשאלה נם עדיין רלוונטיים לתלמידים. בנושאים רחבים יותר, אשר אולי אי

 מומלץ לחזור עליה במדגמים נוספים.  עדיין במחקרים קודמים,

ת בעיני המשיבים כדמות החינוכית המתאימה ביותר לדון עם כצפוי, יועצת בית הספר נתפס     

ים החינוכיים הנמצאים התלמידים בנושאים הקשורים לאוריינטציה מינית. באופן מסורתי היועצ

בבית הספר נתפסים כגורם המסייע לתלמידים בתהליכי התפתחותם האישית, החברתית 

והלימודית ובקשיי ההסתגלות שהם חווים או עלולים לחוות. אין פלא, אם כן, שנושא 

האוריינטציה המינית, נושא אשר קשור קשר הדוק להתפתחותו האישית והחברתית של הילד/ה 

ן, כצפוי לא פחות גם .  כמו כתהחינוכי עצמית, נתפס כתחום אחריותה של היועצתהותו הולפיתוח ז

מתמחה בתחום האוריינטציה המינית )כגון נציג של איג"י( מתאים בעיניהם לדון אדם חיצוני ה

בנושא האוריינטציה המינית.  עם זאת,  חשוב לציין כי גם מחנך הכיתה נתפס כדמות מתאימה 

אוריינטציה המינית במידה רבה. כלומר, לדעת הנחקרים על המחנך להיות בעל לדיון בנושא ה

 מסוגלות להתמודד עם הנושא במסגרת תפקידו.  

ות ביותר, לדעת המשיבים, לאור ממצאים אלן אין להתפלא כי המסגרות החינוכיות המתאימ     

אימות ביותר לדעתם הנן נושא האוריינטציה המינית הנן רחבות ומגוונות.  המסגרות המתלחשיפת 

מליאת הכיתה במידה ומתעוררת הסוגיה ומליאת הכיתה בשיעורי חינוך מיני . את שיעורי החינוך 

המיני בכיתה מעבירה, על פי רוב יועצת בית הספר, זו אשר, כאמור, מתאימה ביותר, לדעת 

יתה בשיעור המשיבים, לדון עם התלמידים בנושא.  אולם, המשיבים סבורים כי גם מליאת הכ

מקצועי, מליאת הכיתה בשיעור חברה, שיחות פרטניות עם התלמידים וימי עיון בנושא הנן כולן 

מסגרות המתאימות להתייחסות לנושא. שעת מפגש בגן הנה המסגרת, המתאימה במידה הפחותה 

רות ביותר לדעתם להתייחסות לנושא. יש להניח כי זאת מכיוון שמדובר בילדים צעירים. יתכן ולמ

שחלק ניכר מהמשיבים סבורים כי  חשוב שבמסגרת הגן ידונו עם הילדים  בנושא האוריינטציה 

המינית , הם אינם סבורים כי המסגרת המתאימה ביותר הנה שעת המפגש. כדאי ומעניין יהיה 

 לבחון בעתיד, מהי המסגרת המתאימה לדעתם לדון בכך בגן הילדים.  

חי ההוראה והמורים הצעירים סבורים כי חשוב שגורמים שונים ניתן אם כן לראות, כי פר     

במערכת החינוך ידונו עם התלמידים בגילאים השונים בנושא האוריינטציה המינית וזאת במגוון 

לגילויי הומופוביה בבית הספר מגבירה את של המשיבים חשיפה נמצא כי של מסגרות ואירועים.  
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)הן מבחינת איש המקצוע ורחבה יותר )בגיל( ת יותר לחשיפה מוקדמ שהם מייחסים החשיבות 

 . הילדים בנושא האוריינטציה המיניתשל המעביר את הנושא והן מבחינת מסגרת ההעברה( 

 עמדות לגבי תגובת המורה ונקיטת עמדה אל מול גילויי הומופוביה

נקוט עמדה המשיבים סבורים כי על המורה לא רק לדון בנושא האוריינטציה המינית, אלא גם ל

אקטיבית כנגד גילוי ההומופוביה השונים )מילוליים ופיזיים כאחד(.  באופן ספציפי יותר, הם 

מאמינים כי תגובתו של המורה צריכה לבוא הן כנגד פרקטיקות הומופוביות המופנות כלפי 

תלמיד ר כאלה שאינם מופנים כלפי תלמיד/ה ספציפי/ית, והן כנגד גילויי הומופוביה כלליים, כלומ

יינטציה המינית אורה.  זאת ועוד, לדעת המשיבים חשוב שבית הספר ישלב את הנושא של מסויים

שונים כגון: הכנסת ספרים ומקורות מידע אחרים רלוונטיים לנושא, גישה במסגרתו באופנים 

מצאו לאתרי אינטרנט רלוונטיים, שיתוף פעולה עם ארגונים רלוונטיים וכו'.  מעניין לציין, כי לא נ

להתייחסות של מערכת החינוך לנושא הבדלים בין פרחי ההוראה, המתמחים ומורים בפועל באשר 

כי מצא אשר ( 2003. ממצאים אלו מצטרפים לממצאי מחקרו של זמיר )האוריינטציה המינית

 יחס לנושא ההומוסקסואליות בכיתות. מגלים נכונות להתיהמורים  מרבית

על כך, שאנשי חינוך רבים מתקשים עדין להתמודד עם  המצב בשטח מצביעיחד עם זאת, 

הומוסקסואלית, לעיתים קרובות מתעלמים -שאלות ודילמות של בני נוער לגבי זהותם המינית

ושילה  -לוי-, פזמוני2008לוי, , -מביטויי גנאי והקנטות כלפי הומוסקסואליות )שילה ופיזמוני

 ,Reis, 1999 ;Pizmony-Levy, Kamaעצמם )באף מעירים הערות הומופוביות  לעתים(, ו2012

Shilo, & Lavee, 2008 ; Lavee, 2008 לעסוק  ותם ומסוגלותםמוכנלהעלות את  (. אחת הדרכים

על מנת שמורים יהיו . ידע רחב יותר בתחומים הרלבנטיים, היא רכישת בנושאים אלו בבית הספר

להחזיק בידע רחב יותר בתחומים עליהם , לעסוק בנושאים אלו בבית הספר ומסוגלים מוכנים

מחקרים אשר בחנו את הקשר בין ידע של אנשי חינוך לבין עמדותיהם והתנהגותם, . הרלבנטיים

מצאו כי ככל שאיש החינוך מחזיק בידע רב יותר, כך עמדותיו בנושא חיוביות יותר והוא מוכן 

 (. Ben Ari, 1998 ,2005אלקיים, -, שמר1998) אומנסקי,  לנקוט בפעולה באשר לתחום זה

 

 ידע והכשרה

העידו  –פרחי הוראה, מתמחים ומורים בפועל  –ממצאי המחקר מראים כי שלוש קבוצות המחקר 

כי אינם מעורים בנושא האוריינטציה המינית במידה רבה הן מבחינת הידע שלהם בנושא והן 

יחד עם המינית.   מבחינת הכלים שברשותם על מנת לסייע לתלמיד/ה המתלבט/ת לגבי נטייתו/ה
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כמו הקשבה, בין אישיות יהם היכולותזאת נראה כי הם מפצים על העדר הידע בהסתמכות על 

הכלה וקבלת האחר, הניסיון האישי שיש לחלקם בנושא  ויכולותיהם והידע המצוי  ברשותם 

 לגורמים מתאימים שיסייעו ויתמכו. באשר להפניית התלמידים 

חוסר בידע ובכלים מחד ושכיחותם של גילויים הומופוביים בהם הם נראה כי  לאור תחושת ה     

נתקלים במסגרות החינוך השונות מאידך,  המשיבים חשים כי יש חשיבות רבה לכלול קורס/ סדנה 

הביעו עניין רב בהשתתפות להוראה ובנושא כחלק מהכשרתם הכללית של פרחי הוראה במכללה 

שלא יכפה על הסטודנטים בדמות קורס  הכשרה זו כדאי  סבורים כי אופיהמשיבים בקורס שכזה. 

סדנה מרוכזת /יום עיון  , קורס בחירה בנושאחובה. במקום זאת הם העלו רעיונות שונים כמו  

, הרצאה של מרצה אורח, שילוב כנושא מתוך ההדרכה הפדגוגית או מספר הרצאות בקורס בנושא 

 חובה . 

כי פרחי הוראה הנם בעלי נכונות לעסוק בנושא לסיכום, המחקר הנוכחי מצביע על כך 

האוריינטציה המינית במסגרות החינוך השונות, בדרגים השונים ובאופנים שונים. כמו כן, הם בעלי 

מודעות ורצון לתמוך ולסייע לתלמידים להטבי"ים החשופים לאלימות מילולית ופיזית. לצד נכונות 

. מחקרים מראים כי  לסייע לתלמידים להטבי"ם ם ידע מספיק על מנתביד זו הם חשים כי אין

נות חלה עליה בשיעור התלמידים אשר חשים בנח לדון עם אנשי מקצוע בבית הספר ורבשנים האח

)לדוגמא,  מורים  ומחוצה לו על נטייתם המינית וכי כאשר הם פוגשים בתמיכה בבית הספר 

ות מידע( , תחושת השייכות שלהם המשדרים פתיחות( או תמיכה עקיפה )לדוגמא, נגישות למקור

לוי ושילה, -, פזמוני2008לוי, -, שילה ופזמוני2005לוי ואחרים, -)פזמוני לבית ספר הינה חזקה יותר

במהלך העשור האחרון פותחו מספר תכניות חינוכיות בנושא הלהט"ב אשר עומדות לרשות (.  2012

כר מהן זמין באתר של שפ"י )השירות ( אשר חלק ני(Erhard & Ben-Ami, 2015צוותי החינוך ; 

הפסיכולוגי יעוצי(. אולם לאור תחושות החסר של פרחי ההוראה והמורים הן בידע והן בכלים, 

בית הספר עשוי להוות משאב התמודדות נראה כי יש צורך בתיווך תכניות אלו לצוותי החינוך. 

על כן יש חשיבות ו( Erhard & Ben-Ami, 2015משמעותי בתחושות הדחק של תלמידים להטב"ים )

לאור ממצאי המחקר הנוכחי רבה בהכשרה מקיפה של צוותי החינוך בנושא האוריינטציה המינית. 

מומלץ למוסדות ההכשרה למורות/ים לחשוב על דרכים שונות ומגוונות לשלב את נושא 

ושא ולסייע כניות הלימודים, לחשוף את פרחי ההוראה למגוון תכניות בנהאוריינטציה המינית בת

פגיעה ובריונות ים ולמניעת לרכוש כלים לסיוע לתלמידים/ות להטבי"להם לחשוב על דרכים 

 כנגדם.
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 שאלון המחקר :נספח 

 ס ודנ  ית יקר ה שלום רב,

 מכללה מח     ו     מ ות ה טו נטי  כל י ח י ת  ה  ות למח   וה  כה  ימי  אלו  ו כת

נו א ההומו   ואליות  מ  כת החינוך.  נו ה לך מאו  א  תוכל י ל נות  ל  אלו   ה. אנו מו י  לך 

 .  מאו   ל  יתוף ה  ולה

 וות המחקרצ

 

 אי ה. 2   ג  . 1:  . מי 1

 : |__|__|שנת לידה. 2

 . תו ר שני 2. תו ר ר שו   1תו ר:  .3

. 4. הפקול ה למדעי הרוח והחברה 3. הפקול ה למדעים 2. הפקול ה לחינו  1. פקול ה :  4 

        הפקול ה ל ומנויות            

 ה+      ' ג'  ' א' . שנת לימודים:5

 .לא  2.כ   1 ה ם יש ל  ניסיו  קודם בהור ה? .6

 .לא  2.כ   1)כגו  תנו ות נו  , מתנ  י (?  ה ם הדרכת בעבר במסגרות ל  פורמ ליות. 7

שמסגרות החינו  הפורמ ליות )ג  בית ספר( ידונו עם  ו ל  חשוב  , חשוב , לדעתה ם. 8

 תלמידיהם בנוש  ההומוסקסו ליות?

 .    א  מת ו   ה ו ך3   . לא ח ו 2. ח ו     1

לדו  עם הכיתה בנוש  הומוסקסו ליות )בתנ י להתחיל לדעת , כד י למורה גננת  ,ב י ה גיל. 9

 :שהמידע מות ם לשלב ההתפתחותי של הילד(

 . כיתות י7ט    . כיתות  6ו      . כיתה ה5     . כיתה ג4     . כיתה א3. חו ה     2. ט ו  חו ה    1

 א מת  י ו  ל ג   ית ה    ל ו   נו א  ה.  ה ל8י  

מת ימה לדו  עם התלמידים על נוש  הב ות כל  חת מהמסגרות , לדעת , ב י ו מידה. 10

 בבית ספר?  הומוסקסו ליות
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רבה  

 מ וד

מע ה  מע ה בינונית רבה

 מ ד

        ת מ ג    ילות מיוח ת  ג 

 1 2 3 4 5 מליאת הכיתה   י ו י חינוך מיני

 1 2 3 4 5 מליאת הכיתה   י ו י חינוך   ת ח  ה

 1 2 3 4 5  יחות   טניות    התלמי  ה

 1 2 3 4 5 יו   יו  המו    לנו א

 1 2 3 4 5 מליאת הכיתה א  מת ו  ת ה וגיה

מליאת הכיתה   י ו  מ  ו י, כא   ה  ילות מ ו  ת 
 לנו א )למ ל  י ו     ות  ו  ו אי   י ו   נו א(

     

 1 2 3 4 5 אח  __________________________________

 

ההומוסקסו ליות עם לדו  בנוש  , לדעת , מת ימה ב י ו מידה כל  חת מהדמויות הללו. 11

  ? ותהתלמידים

רבה  ב י ו מידה לדעת :

 מ וד

מע ה  מע ה בינונית רבה

 מ ד

 1 2 3 4 5 יו � ת  ית ה   

 1 2 3 4 5 מו ה מחנך ת

 1 2 3 4 5 גננ  ת

 1 2 3 4 5 מו ה מ  ו י ת

 1 2 3 4 5  א   חי וני  ממתמחה  תחו  ומו מ  ל יה 

 1 2 3 4 5 אח  _________________________

 

ה ם במסגרת התנסות  בבית הספר  ו בכל מסגרת  חרת היית עד ה לגילוי הומופוביה . 21

  . לא2. כ     1בבית הספר? 
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  בקצרה  ת המקרה? נ  ת ר י  ם כ , 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  ה ם וכיצד הגבת?בקצרה  י  נ  ת ר

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 על הש לות בהמש .  י ות  בעיו  והשב  י. לפני  שלוש סי ו ציות.  נ  קר 13

.  חד מילדי הג ,  יתמר, הינו ילד לשני  בות, 4-5ילדים בגיל י  28בג  "שחף" לומדים  . 

 שר מגדלים  ותו יחד. לקר ת יום המשפחה החלי ה יעל הגננת לדבר עם הילדים על 

 מיניות, כמו  ו של  יתמר. -סוגי משפחות שונים, ביניה  משפחות חד

 ת )נית  לסמ  יותר מתשובה  חת(:נהגנחל ה של המה דעת  על ה

 נ אית לי נכונה חלטה הה .1

 מיניות  גיל ה ה  ל מ  חות ח יל י  ל       מו    מ י    תו  חאני  .2

  מ  ה וה    מ  מ לי  את הנו א    יל י    ה ל  ה   כ אי ל     תאני חו   .3

 נתההו י  ה  אלה    יכי  ל ו   נו א    יל יה  ולא הגנ .4

 _________אח ______ .5

 

ה במסגרת השיעור  ת בבית ספר "עירוני ב" בכיתה  ' החלי  ב.  המורה ל  רחות המלמד

לסבית.  מה דעת  על החל ה -מ בקה של הקהילה ההומובהמוקדש למ בקים חברתיים לדו  גם 

 )נית  לסמ  יותר מתשובה  חת(:  ו

 חלטה  נ אית לי נכונההה .1

 מיניות  גיל ה ה  ל מ  חות ח   יל יל       מו    מ י    תו  חאני  .2

  מ  ה וה    מ  מ לי  את הנו א    יל י    ה ל  ה   כ אי ל     תאני חו   .3

 המו הההו י  ה  אלה    יכי  ל ו   נו א    יל יה  ולא  .4

 אח _______________ .5
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במהל  שיעור מתמ יקה המועבר לכיתה י ' נשמעו מספר הערות הומופוביות שהופנו ל חד ג. 

  להגיב להערות  לו?  הה ם לדעת  המורה צרי .  ותתלמידיםה

  . אח ____________________________________________3לא  . 2  . כ 1

 ו ם ל  מדוע, לדעת , המורה ל  צרי  ה להגיב? ?המורה להגיב  ה ם כ , כיצד לדעת  צרי 

__________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

לפני  היגדים  העוסקים בתגובות  פשריות של המורה לגילויי הומופוביה בבית הספר.  נ  ציי  י . 14

  ת מידת הסכמת  עימם:

רבה  ב י ו מידה לדעת :

 מ וד

מע ה  מע ה בינונית רבה

 מ ד

כנג  הט  ה  י ית  ל תלמי   ל      ל המו ה להגי  
 נטייתו המינית  

5 4 3 2 1 

ל   המו י  יהיה   ה לתת יח   ווה לתלמי  ה  הוא 
 הומו   ואל ל  ית גלוי ה

5 4 3 2 1 

ח ו   המו ה יגי  כנג  הט  ה מילולית  ל תלמי   ל     
 נטייתו המינית  

5 4 3 2 1 

תלמי י   ל  ל המו ה להגי  כנג    יחות  מ   י  
 מי וטי  מיניי  

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5  נו א הנטייה המינית  כיתת כ אי  מו י  י ונו 

 1 2 3 4 5 י י  י   ו אתי  ל נטיית  המיניתאני א גי   נוח א  תלמ

 ל המו ה להתנג    ול    אל מול מו ה  מ ל ל 
  תלמי  ה  ל     נטייתו המינית

5 4 3 2 1 

 ל לה טנת  מת ה  ות ה  ומות כל י ח ו   המו ה י 
 מי וטי  מיניי 

5 4 3 2 1 
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חשיבות חשיפת התלמידים לנוש  הנ ייה המינית בבית הספר.  נ  ציי  י העוסקות ב היגדיםלפני  . 15

  ת מידת הסכמת  עימם:

רבה  לדעת :ב י ה מידה 

 מ וד

מע ה  מע ה בינונית רבה

 מ ד

 או ה ו  י  אח י , מי   מ ו ות או    י ח ו  להכני  
 ה     ית    ייתל נטיה מינית  ל מי   מכילי 

5 4 3 2 1 

 או ה ו  י  אינט נטח ו   לתלמי י  תהיה גי ה לאת י 
 נטיה מינית  אמ  ות מח    ית ה     ל מי   מכילי 

5 4 3 2 1 

ח ו    ית ה    י תף   ולה    א גוני  ו או    
 י  ות  ני המי וטי  המיניי מו  וני  המ יי י  לתלמי 

5 4 3 2 1 

ח ו     ית ה    ית יימו ה  אות או ח המו   ות   י 
ל  ית ) נו אי  כגו   נטייה מינית,  נ יגי ה הילה ההומו
 י יאה מהא ו  וכו'(  

5 4 3 2 1 

ח ו   יהיו   ית ה    מו י  או אנ י  וות אח י  
 המ   י   תיחות כל י תלמי י  הומואי 

5 4 3 2 1 

ח ו    ית ה    י ל  את נו א הנטיה המינית  תוכנית 
 הלימו י  הכללית 

5 4 3 2 1 

 

יה יעם תלמידים בנוש  הנ  דנתה ם במסגרת התנסות  בבית הספר  ו בכל מסגרת  חרת . 16

 .לא2. כ     1המינית? 

  ם כ ,  נ  ת ר י בקצרה  ת הדיו  הפעילות

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 . ב י ו מידה  ת ה מערי  ה שיש ל  ידע בנוש  הנ ייה המינית?17

.  מי ה   ה 5.  מי ה   ה   4.  מי ה  ינונית    3.  מי ה מ טה    2    מאו    מי ה מ טה .1

 מא 

 

. ב י ו מידה  ת ה מערי  ה שיש ל   ת הכלים הדרושים על מנת לסייע לתלמיד המתלב  18

 לגבי נ ייתו המינית? 
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  ה   ה מא .  מי5.  מי ה   ה   4.  מי ה  ינונית    3.  מי ה מ טה    2  מאו  מי ה מ טה   .1

 

 

לגבי כלים  לו:  נ  פר  י 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

ת  חשוב לכלול קורס סדנה שיעסוק בנוש  ה"הנ ייה המינית" כחלק מהכשרתם . ב י ו מידה לדע19

 הכללית של פרחי הור ה במכללת סמינר הקיבוצים? 

 .  מי ה   ה5.  מי ה   ה   4.  מי ה  ינונית    3   ..  מי ה מ טה2  מאו  מי ה מ טה   .1

  מא 

 

 ר מתשובה  חת(:.  ם כ , מהי לדעת  המסגרת המת ימה לכ  )נית  לבחור יות20

  ו   חו ה .1

  ו    חי ה .2

   נה מ וכ ת יו   יו  )כגו      ה  א ונה  ו טיחות    כי  ( .3

 ה  אה אחת .4

 אח ______ .5

 

 . ב י ו מידה תהיה מעוניי  להשתתף בקורס סדנה מסוג  ה? 21

 .  מי ה   ה5.  מי ה   ה   4.  מי ה  ינונית    3    .  מי ה מ טה2    מאו   מי ה מ טה .1

  א מ

 

 ה  ות ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 תודה רבה על שיתוף הפעולה
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