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 לכבוד

 ח"כ נפתלי בנט
 שר החינוך ויו"ר מל"ג

 

 לכבוד
 פרופ' יוסי קלפטר

 יו"ר ור"ה

 לכבוד
 פרופ' שלמה גרוסמן

 יו"ר ור"מ

 לכבוד
 ני לידורפרופ' רו

 יו"ר רמ"א

 ,  מכובדיי
  היצירת מרחב מוגן לנוער להט"ב במערכת החינוך וההשכלה הגבוההנדון: 

 לציון יום הקהילה הגאה בכנסת
 

שחל שינוי ושיפור במערכת החינוך ויש היום התייחסות ומודעות גדולה יותר הוועדה שמעה 
אינם מרגישים בטוחים מספיק ים רבשפחות, בהרכבים שונים. עם זאת, תלמידים לקיומן של מ

 .וחוסר כבוד כלפיהםיה לברוב מוסדות החינוך כי, עדיין, יש ואפ
 

של  לתקנה מיוחדת₪ מיליון  1.5הקציב  אוצרמשרד ה לראשונה, ,שבימים אלההוועדה שמעה, 
בקול המשרד יצא אתמול, . ובגנים להט"בים בביה"סארגונים למימון פעילות של משרד החינוך, 

ונים מוזמנים ג. האר9/3/17 -ועל הארגונים להגיש בקשות להשתמש בתקציב זה עד ה בנדון, קורא
 להגיש בקשות.להפיץ את המידע ו

 
החינוך וההסברה שהם  על תכניותשל קהילת הלהט"ב  סקירה של ארגונים שונים שמעה הוועדה

 מקיימים בנושא החינוך.
 

המתעסקים  מורים וכן שלרים לילדים להט"בים, הו להט"בים, הוועדה שמעה עדויות של בני נוער
 שחלקו עם הוועדה את סיפורם האישי.בנושא, 

 
 בתום הדיון הגיעה הוועדה למסקנות הבאות:

 הוועדה מודה לכל המשתתפים שבאו היום לכנסת והשתתפו בדיון. .1

הוועדה מברכת את משרד האוצר ומשרד החינוך ומציינת בסיפוק את התקנת התקנה  .2
 למימון פעילות ארגונים להט"בים במוסדות החינוך. ₪ מיליון  1.5החדשה בסך 

 להגיש בקשות ולהשתמש בתקציב זה.העוסקים בנושא, הוועדה מבקשת מהארגונים  .3

ס פנו, מאיזה מגזרים וכיצד כמה בי" –הוועדה תנהל מעקב לבדוק את ביצוע התקנה  .4
 חולק התקציב.

תאים גאים במימון  23התאחדות הסטודנטים והמל"ג על הקמת הוועדה מברכת את  .5
 המדינה.

ראי על מניעת אפליה על בסיס נטייה מינית, למל"ג להציב בקמפוסים אחהוועדה קוראת  .6
 מניעת הטרדה מינית.בדומה לאחראי ל

ליה מגדרית או אלימות כלפי ילדם הלהט"ב לפנות הוועדה קוראת להורים שנתקלים באפ .7
 לוועדה.

 ב ב ר כ ה,                                                 
                                     

                                                                  
 ח"כ מירב בן ארי             

 ועדהיו"ר הומ"מ 
 העתקים: חברי ועדת החינוך, התרבות והספורט


