
  
 
בים"ארגונים להט  
  

 
נדרס בישראל'הביסקסואלים והטרנסג, הלסביות, אגודת ההומואים  האגודה

 

ספק על מנת ל") האגודה לשמירת זכויות הפרט(" בשם הרשמי 1975נוסד בשנת . ארגון ללא כוונת רווח

, בכל מקום בארץ,  חברתי–מכל רקע תרבותי , גיל והעדפה מינית, מענה מתאים לצרכי הקהילה מכל מגדר

להשיג שוויון זכויות והזדמנויות בכל תחום עבור הקהילה וקידום . בנגישות ובמקצועיות גבוהה

. תרבותי של הקהילה ועבור הקהילה בארץ- לקדם את ההיצע החברתי . הליברליות והשוויון בכלל ישראל
  

  סניף תל אביב  סניף באר שבע והדרום  "גאים בגליל"סניף 

  תל אביב, 28נחמני   באר שבע ',קומה א 83ח "הפלמ  קריית שמונה', קומה ג, 11ירדן ה

  09:30-15:30 ' ה-' א  23:00 - 20:30 ' ה-' א  04-6950690

08-6654325  03-6205590  

aguda_bs@yahoo.com info@aguda-ta.org.il  

  

aguda_gaygalil@bezeqint.net 
www.aguda-ta.org.il  www.gaybs.up.co.il www.gaygalil.up.co.il 

  

  

  
בירושלים לגאווה ולסובלנות  הבית הפתוח

  

פועלים בכדי ה, ידי חברי הקהילה- ומנוהל על, 1997- בהוקם  ירושלים, 3קומה , 7יהודה -מדרחוב בן

להפוך את ירושלים לעיר בה לכל אדם יהיה החופש להיות הוא 

 היא מאבק מתמשך למען םפעילות. עצמו ולחיות את חייו

ן של  לפריצת דרך אל עידהפישאו, פלורליזם וכיבוד זכויות הפרט

שתהווה זרז לבניית חברה , עשייה של הקהילה ולמען הקהילה

.ישראלית סובלנית יותר

  ,17:00-10:00, ´ה-´א

  ובערב על פי שעות הפעילות

02-6253191  

joh@gay.org.il  

www.gay.org.il/joh 
  

  

  

צפוןה בחיפה והבית חם לקהילה הגאהפורום החיפאי 
  

מגיבוש , לאורך הדרךברמה האישית מלווה את חבריו הארגון קהילתי   חיפה, 47הלל ' רח

  04-8530348  .היציאה מהארון דרך לבטי ההורות וכלה בגיל המבוגר, הזהות המינית

יניע שכוח קהילתי עירוני חזק ומאורגן ברמה הפוליטית מטרתו להוות   052-8313727: אלון

  alon@forumhaifa.org  .שינוי ויהווה משקל נגדי במאבקים החברתיים והפוליטיים

 ההזדמנויות לאנשים מהקהילה להשפיע וליצור עבורהוא במת , הפורום  052-4876803: רונית

  ronit@forumhaifa.org  .ובתוך הקהילה

www.forumhaifa.org שירות טיפולי וייעוץ משפטי גאה, דלת פתוחה: שירותים ניתנים.

  

  



 
הילה לסבית פמיניסטיתקף  "קל

  

  : במטרה,  על ידי ולמען נשים לסביות פמיניסטיות בישראל1987-  בם הוק.ארגון הלסביות היחיד בארץ

 .ות משפחותיהן/ מקום בטוח עם אווירה תומכת ומסייעת ללסביות ובניליצור 
לת בחברה  עמדות וסטריאוטיפים כלפי לסביות כחלק משינוי חברתי למציאות שוויונית כוללשנות 

 .הישראלית
 .הומואים ומשפחותיהם במישור החוקי והמשפטי, שוויון זכויות ללסביות להשיג 
  . דד יצירת תרבות לסבית מקוריתועל 

claf.il@gmail.com      www.gay.org.il/claf/index.htm 
    
    
  
    
    

ירותים משלימיםש
    

חינוך ושינוין "חוש
    

חינוך ושינוין "חוש

רתו להיאבק שמט, ן הוא ארגון ללא כוונת רווח"המרכז החינוכי חוש

באמצעות מגוון , בסטריאוטיפים כלפי נטיה מינית וזהות מגדר בלתי נורמטיביות

, משרד החינוך: בהם, רחב של פעילויות חינוכיות לקהלי יעד מגוונים

, צוותים רפואיים, ל"צה, ב"מג, משטרת ישראל, סמינרים למורים, אוניברסיטאות

ן "פעילות חוש. מורים ותלמידים, מחנכים, יועצים חינוכיים, עובדים סוציאליים

במשרד ) י"שפ(זוכה לתמיכה ולהכרה רשמית של השירות הפסיכולוגי חינוכי 

.החינוך

רתו להיאבק שמט, ן הוא ארגון ללא כוונת רווח"המרכז החינוכי חוש

באמצעות מגוון , בסטריאוטיפים כלפי נטיה מינית וזהות מגדר בלתי נורמטיביות

, משרד החינוך: בהם, רחב של פעילויות חינוכיות לקהלי יעד מגוונים

, צוותים רפואיים, ל"צה, ב"מג, משטרת ישראל, סמינרים למורים, אוניברסיטאות

ן "פעילות חוש. מורים ותלמידים, מחנכים, יועצים חינוכיים, עובדים סוציאליים

במשרד ) י"שפ(זוכה לתמיכה ולהכרה רשמית של השירות הפסיכולוגי חינוכי 

.החינוך

052-5603000  

  151.52.5603000פקס 

052-5603000  

  151.52.5603000פקס 

www.hoshen.org  www.hoshen.org  

info@hoshen.org  info@hoshen.org  

    
    
    
    

ארגון נוער גאה 
    

ארגון נוער גאה 

 הביניים הפועל למען בני נוער בגילאי חטיבת, הינו ארגון התנדבותי" נוער גאה"

קהלי היעד .  המוגדרים כשכבה הבוגרת18-23והתיכון וכן חיילים וצעירים בגילאי 

, המתלבטים בנטייתם המינית או מגדירים עצמם כהומואים, הם בני נוער וצעירים

הארגון נותן מענה של ). ט" הלב–להלן (נדרים 'ביסקסואלים או טראנסג, לסביות

תקופה בה הצעיר מתחיל להיות מודע . יניתתמיכה לנוער בשלבי גיבוש הזהות המ

, בנוסף. ועלולה להיות מאופיינת בבלבול ובכאב, לרגשותיו ולתחושותיו המיניות

מהווה הארגון מסגרת לנוער המעוניין במסגרת חברתית בה יוכל להכיר ולפגוש בני 

ט בארץ "נוער החווים חוויות דומות ולפעול במטרה לקדם את מעמד הנוער הלב

.פתיחות ומניעת גזענות והומופוביה, גש על שוויוןתוך ד

 הביניים הפועל למען בני נוער בגילאי חטיבת, הינו ארגון התנדבותי" נוער גאה"

קהלי היעד .  המוגדרים כשכבה הבוגרת18-23והתיכון וכן חיילים וצעירים בגילאי 

, המתלבטים בנטייתם המינית או מגדירים עצמם כהומואים, הם בני נוער וצעירים

הארגון נותן מענה של ). ט" הלב–להלן (נדרים 'ביסקסואלים או טראנסג, לסביות

תקופה בה הצעיר מתחיל להיות מודע . יניתתמיכה לנוער בשלבי גיבוש הזהות המ

, בנוסף. ועלולה להיות מאופיינת בבלבול ובכאב, לרגשותיו ולתחושותיו המיניות

מהווה הארגון מסגרת לנוער המעוניין במסגרת חברתית בה יוכל להכיר ולפגוש בני 

ט בארץ "נוער החווים חוויות דומות ולפעול במטרה לקדם את מעמד הנוער הלב

.פתיחות ומניעת גזענות והומופוביה, גש על שוויוןתוך ד

050-8300-500  050-8300-500  

www.igy.org.il  www.igy.org.il  

    

    
    
    
    
    
    
    
    



  
  

נדר וביסקסואל חסר קורת גג'טרנסג, לסבי-מרכז חירום לנוער הומובית דרור 
  

החווים דחייה  לנערים ונערות, 2002שנפתח בשנת  , הוא מרכז ייחודי"דרור"  א" נווה צדק ת13בוסתנאי 

ות פינה /ימצאו הנערים" בדרור" .המינית שלהם ההאוריינטציוניתוק על רקע 

, תמיכה נפשית, מקלחת חמה ,מקום לישון בו, ארוחות מסודרות, חמה

 מסגרת חברתית ,עשרהמסגרת לימוד וה ,הכוונה במציאת פתרונות לעתיד

  .פתוח ותומך, צוות מקצועי חםו, תומכת ומקבלת

03-5162071  

03-5164621  

bethdror@012.net.il 
www.bethdror.org  

.כל יוםב. בכל שעה. או פשוט לבוא ולדפוק בדלת,  להתקשרפשרא
  
  
  

תמיכה להוריםה "תהל
  

-09 -יקו חם ארצ
8855822

  .ידי ארבע אמהות- על, אביב- בתל1988נוסדה בשנת שעמותה ישראלית 

מטרתה לסייע להורים המתמודדים עם הידיעה שילדם הוא הומוסקסואל או 

שיחה מלב אל לב ,  עם הורים שנמצאים באותה הסירה מפגשבאמצעות, לסבית

, קו חם, לשם כך מפעילה העמותה קבוצות תמיכה. וידיעה שהם לא לבד

  .פורומים באינטרנט ופגישות אישיות

  04-8327702 -חיפה
  052-2500945-  תל אביב
  054-4698441 תל אביב

להורים של 
-077 -טרנסגנדרים

 להביא את נושא ההומוסקסואלים והלסביות למודעות תפועלהעמותה   3008418

וריים שונים במטרה ציב ארגונים וגופים, ועדי הורים, הציבורית דרך בתי הספר

.זכויותיהם וקבלתם בציבור הרחב, לקדם את מעמדם

-03 -ראשון לציון
9670516  
  02-5665238 -ירושלים

  08-9915341 - דרום
 נייד - ןבכפר בלום בצפו

0547948404  
-052 - חוף הכרמל

8733733  
  054-2620441 -עמק חפר

-050 - ות ים המלחמגיל
6332175  

  

info@tehila.org.il   

www.tehila.org.il   
  

mailto:info@tehila.org.il
http://www.tehila.org.il/


  

 סיוע והקשבה ברשתר"סה
  

י חינמי שייעודו להגיש עזרה נפשית דרך האינטרנט לאנשים שנמצאים במשבר או עוברים פרויקט אינטרנט

  . תקופה קשה בחייהם ואף מהרהרים בהתאבדות

פורומים , ת לחצו21:00השעות  בכל יום ביןר "עם סייעי סה) באינטרנט(שיחה אישית : שירותים מוצעים

.ות אישיות או אימייליםופנייה באמצעות הודע, ר"להתייעצות עם נציגים של סה

info@sahar.org.il  www.sahar.org.il          
 

עמותה לנוער במצבי סיכוןם "על
  

7קהילת סלוניקי ´ רח    . במטרה לסייע לבני נוער הנתונים במצבי סיכון ומצוקה1981הוקמה בשנת 

, אביב-נאות אפקה תל

69513

ומעניקה . למען בני הנוערהעמותה הינה ארגון של הנוער הפועל עם הנוער 

   .האיתור והמניעה, יוחד בתחומי הייעוץבמ, שירותי שדה לנוער
 המגיעים אל בני הנוער בכל מקום בו הם, נוערלמפעילה פרויקטים  עלם 03-7686666

: פקס   03-6470319 צי ניידות , "הפוךהפוך על"רשת מרכזי המידע והייעוץ לנוער : נמצאים

  "הפוך על הפוך"מרכזי  פרויקטים, תכניות מניעה בבתי ספר, "כתובת רחוב"הלילה למען נוער 

http://www.elem.org.il 
http://www.yelem.org.il  

. ועודתמיכה באינטרנט, פרויקטים למען נוער מנותק, שונים לנוער עולה

  
  
  
  
  
  

לנפגעי ונפגעות תקיפה מיניתמרכזי סיוע  
  

מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ולנפגעי תקיפה מינית ואיגוד מרכזי   :קווי סיוע ראשיים

הסיוע יחד מהווים את הארגון היחיד בישראל המוקדש למאבק באלימות 

  .מינית

קבוצות , סיוע טלפוני: ע המעניקיםברחבי הארץ פועלים עשרה מרכזי סיו

והכשרת חינוך והסברה , ליווי בהליך משפטי, ליווי לטיפול רפואי, תמיכה

   כמו כן מופעלים פורומים באינטרנט.אנשי מקצוע

  1202 -נשים ונערות 

  1203 -גברים ונערים 

  :משרדים

09-7747750  

03-5167664  

www.1202.org.il  רוסית ואמהרית, ערבית, השירות ניתן בשפות עברית.
  
  
  

הוועד למלחמה באיידס
  

שכונת ', קומה א, 18הנציב 

  ,)אזור עזריאלי (מונטיפיורי

ת פעילים בתחום הבריאות על מנת לפעול  על ידי קבוצ1985הוקם בשנת 

מערך הסברה  :עיקרייםפעילות מישור . בתחום קידום בריאות הציבור

וקו ,  בריאות  03-5613000: אביב תל y-net-כולל פורום ב ( ומערך התמיכה,למניעת הפצת הנגיף

  .איידס וקרוביהם/  03-5611764: פקסHIVאנשים החיים עם ל) סיוע

'  שכונה ד20/4משעול סוכות 

  08-6103102: באר שבע

  ):תשובות ניתנות תוך יום עד יומיים( אנונימיותבדיקות 

   17:00 - 20:00' ד-'א: שרדי הוועד בתל אביבמ

  11:00 - 13:00 - 'ו,  18:00 - 20:00 -'ב: משרדי הוועד בבאר שבע  03-5613300: קו סיוע

www.aidsisrael.org.il  ובבית הפתוח  בירושלים
  



  
  



  
  
  
  

אתרי אינטרנט

GoGay   
 www.gogay.co.il......................בים"מידע רפואי ופורומים לנוער ובוגרים להט, פורטל גאה הכולל מגזין     
  ביסקסואלים בישראל 
האתר מכיל מידע וקישורים הקשורים      

http://my.area.co.il/view.php?siteid=37377.......בביסקסואליות
  טרנסקסואליות בישראל 
האתר מכיל מידע וקישורים הקשורים      

www.geocities.com/ts_il...................................טרנסקסואליות

  תפוז 
www.tapuz.co.il      ב"בית ולנוער להט"לקהילה הלהט, כולל עשרות פורומים לנוער.....................................

  נענע 
בית ולנוער "לקהילה הלהט, עשרות פורומים לנוערו      כולל דף גאווה

 www.nana.co.il......................ב"להט
Y-elem   

מערכת תמיכה , ם הכולל מידע רב"אתר תמיכה לנוער של על     
 www.yelem.org.il.........................ופורומים

  מקום 
 www.macom.org.il.........יעוץ ופורומים, אתר לעזרה עצמית של נפגעי ונפגעות תקיפה מינית הכולל מידע     
  לחיות עם איידס 

-      אתר הנותן מידע וקישורים לנושאים הקשורים באיידס ו
HIVwww.israelpositive.com ..........................



  
  
  
  

קוי סיוע

   מי לדבריש עם
 בטלפון ופנים מול )19:30-22:30', ה-'א (תמיכה והפנייה של האגודה, ייעוץ, קו הקשבה      

03-5167234.....פנים

  יש עם מי לדבר גליל עליון
04-6950690 . ..................................................................)20:00 – 22:00, ימי שני( יעוץ ותמיכה, קו מידע      

  הקו הסרוג
-22:30ימי חמישי  ,פעמיים בחודש( תמיכה להומואים דתיים      

23:30(.......................................06-4566220

 ) שעות ביממה24(נשים ונערות  

.......
  מרכזי סיוע

03-5176176 - מנייד 1202 -מבזק  :    קוים לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית   

03-5179179 - מנייד 1203 -מבזק  ................................גברים ונערים   

04-6566813 .....................................................נשים ונערות ערביות   

 שעות 24(נשים ונערות דתיות 

.............................)ביממה   02-6730002

02-5328000 . ...................)20:00-23:00' ה',ג',ב(גברים דתיים נערים ו   

1-800-220-230 ...........................................................קו באמהרית   

  ה"תהל
02-6410124 ......................................................................ירושלים :    תמיכה להורים להומואים ולסביות  

איזור 

09-9587779................................................................המרכז   

04-8327702 .. .........................................................................חיפה   

08-9915341 .. ..............................................................איזור הדרום   

  ן"ער
1201 ......................................רוסית ואמהרית, אנגלית, ערבית, עברית:  בשפותעזרה ראשונה נפשית      קו ל

  ערים בלילה 
054-7663377 ......................... .....)20:00-22:00' ה- ו' ב( קו סיוע לבני נוער המספקים שירותי מין בתשלום      

  ן"נע
02-6249979...........02-6249959 . .......................... ........................)17:00 – 20:00 (נוער מקשיב לנוער      קו 

  כתובת רחוב
050-6390700 .......................... ....................ניידת באר שבע : וחילוץ מהרחוביעוץ ,מידעל ם ניידיםמרכזי      

ניידת 

050-7313363....................................................חולון   

050-7363099 . ...................................................ניידת חיפה   

050-7645334 ...............................................ניידת ירושלים   

050-7859000 ..............................................ניידת כפר סבא   

050-7363098 ........... .......................................ניידת נתניה    

050-7880010 ...... ..................................ניידת עכו והקריות    

050-6390690 ...................שמונה ואצבע הגליל -ייתניידת קר   

ניידת רחובות 

................................................   050-7645336

050-7605684 ..................................................ניידת רמלה    



050-7645335...............................................ניידת תל אביב  

  הוועד למלחמה באיידס
035613300..........................)20:00 – 22:00 'ה-'א( טלפון :HIV-בנושא איידס ו, תמיכה וסיוע, קו מידע      

  ICQ) 305737304.............................)16:00 -  18:00' ה-'א
  


