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תכנית לנוער להט"ב בפריפריה תיסגר בשל משבר התקציב:
"מצילה מאות בכל יום"

אי-העברת תקציב המדינה נותן אותותיו, ובין הראשונים להיפגע יהיו בני נוער מהקהילה הגאה, שתכנית
"שווים" הדואגת לשלבם בחברה תיסגר. כעת, צעירים הלוקחים חלק במסגרת המסייעת לכ-2,000 נערים,

חוששים מהיום שאחרי: "בשורה נוראה, זה בית בשבילנו"
mתקציב המדינהגאווה,להט"ב,:תגיות

דנה ירקצי
יום רביעי, 12 באוגוסט 2020, 12:00

בווידאו: עימות בין גנץ לנתניהו על התקציב (ערוץ הכנסת)

עובדים בתכנית "שווים" להעצמה והשתלבות של בני נוער מהקהילה הגאה בפריפריה קיבלו זימון לשימוע
לפני פיטורים לקראת סגירת התכנית, בשל מחסור בתקציב לשנה הבאה. הצעד בא כחלק מהקפאת תכניות

חינוכיות, הנובעת מאי אישור תקציב המדינה לשנה הבאה. 

התכנית, שכהגדרתה "יוצרת מרחבים לבני נוער גאים במרכזים קהילתיים ברחבי הארץ", מסייעת לכ-2,000
בני נוער מקהילת הלהט"ב, ועובדת בשיתוף עם ארגון הנוער הגאה איגי. התכנית מעניקה לחניכים מקום
בטוח, מכיל ותומך להעצמה אישית והשתלבות בקהילה ופעילה בעיקר בפריפריה החברתית-גיאוגרפית.

https://tags.walla.co.il/%D7%9C%D7%94%D7%98%22%D7%91
https://tags.walla.co.il/%D7%92%D7%90%D7%95%D7%95%D7%94
https://tags.walla.co.il/%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://news.walla.co.il/writer/95
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NEWS !עוד בוואלה
המשבר הקואליציוני: ההצעה החדשה של השר כץ לכחול לבן לאישור התקציב ◄

נתניהו תומך בחוק לדחיית אישור התקציב בקריאה ראשונה ◄

אל תתפשרו על חיי מין לא מספקים: כך תשפרו את הביצועים ◄

"התכנית מונעת ממך את הבדידות". נוער גאה בבית שמש (צילום: רוני כנפו)

הקפאת התכניות החינוכיות הנובעת מהמשבר הקואליציוני המונע את אישור תקציב המדינה לשנה הבאה.
שר החינוך יואב גלנט התריע אתמול (שני) כי אם לא יועבר תקציב שנתי בהקדם, כל התכניות החינוכיות

והחברתיות יסגרו. נכון לעכשיו התקציב לתוכניות התוספתיות והמשלימות מוערך בכארבעה מיליארד שקלים.
תקציב השנתי של תכנית שווים - כשני מיליון שקלים. 

כעת, כשחרב הסגירה מרחפת מעל, צעירים ובני נוער המשתתפים בתכנית מביעים צער עמוק על הפגיעה
במסגרת המאפשרות להם לחוות תחושת שייכות. בני הנוער שהשתתפו בה מדווחים על שינוי מהותי במצבם

החברתי: מבידודות מוחלטת לחיזוק מעגלים חברתיים. הם מספרים על על קשרים חדשים ומפגשים
חברתיים, בהם הם משוחחים על נושאים באופן המאפשר להם להיות חלק מקבוצה.

"בין הדברים הכי טובים שקרו לי השנה"
ב', בת 17 מאזור הצפון, סיפרה בשיחה עם וואלה! NEWS על אכזבתה הקשה מסגירות התכנית. "כשאמרו
לי שהתכנית נסגרת ממש נפלה לי הלסת, זה היה בין הדברים הכי טובים שקרו לי השנה, אני יחסית בודדה

בבית הספר שלי וזה פשוט נתן לי מסגרת של חום ולהרגיש בית. מקום שהייתה שיש לי ציפייה להגיע אליו". 

 (תוכן מקודם)

https://news.walla.co.il/item/3379468
https://news.walla.co.il/item/3379212
https://tld.walla.co.il/item/3373407?lm_supplier=16893&lm_bc=18500
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היא סיפרה כיצד התכנית שיפרה את תחושת השייכות שלה. "התכנית הייתה במסגרת של בית הספר והיו
הסעות אליה. בהתחלה לא חשבתי שיהיו לי אנשים להגיד להם שלום במסדרונות בית הספר, אבל הכרתי שם

הרב חברים, מהשכבה מתחתיי ומעליי. בזכות זה יש לי היום מכרים ופנים מוכרות בבית הספר שממש לא
הכרתי".

ב' המשיכה, "המקום הזה הוא אוזן קשבת בשבילי, מקום
שאני יכולה לדבר על מה שעובר עליי. אנחנו ממילא

בפריפריה, תקועים בשום מקום, אם הייתי גרה בתל אביב
היו לי יותר מסגרות, אבל בפריפריה זה אזור יותר הומופובי

מהמרכז. כל הקטע של להיות מהקהילה ובמיוחד בבית
הספר זה ממש מבודד אותך מאנשים אחרים, ופתאום

התכנית מונעת ממך את אותה בדידות".

"יש אצלנו אנשים שהם עדיין בארון, זה הרבה יותר לחץ
ומתח להיות בארון וזה באמת גורם לבדידות. פתאום יש
מקום שהם יכולים לדבר ולהיות פתוחים, יש שם אווירה

שמאפשרת לך להרגיש כמו בבית. להיות כמו שאתה רוצה
בלי מסיכות. אם התכנית תיסגר - זה יהיה נורא, אני אפילו

לא יודעת לתאר את ההרגשה, זה אחד הדברים החשובים שהיו לי השנה".

"מקום שמעניק כל כך הרבה ביטחון". נוער גאה (צילום: רוני כנפו)

מתן, חניך בתכנית "שווים" בן 18 ממשגב גבעולים, תיאר כיצד התכנית מסייעת לו להרגיש יותר שייך.
"הצטרפתי לתכנית בתחילת השנה והיא בעצם מאפשרת לנוער גאה להגיע למסגרת, לספר, לשתף ולמנוע

התבודדות. הקבוצה נותנת לכל אחד שנמצא בה כל כך הרבה, מעבר לערכים - היא נותנת ביחד. זה בא לידי
ביטוי גם בפעולות וגם מעבר לזה, בקשרים החזקים שאנחנו בונים שם אחד עם השני", שיתף.

"המקום הזה מעניק כל כך הרבה, כשקודם כל מדובר בהרבה תחושת ביטחון. זה מעין בית בשבילנו, להיות
שייך לתנועה מסוימת", המשיך מתן. הוא אמר כי כאשר המקום ייסגר, הדבר יגרום להרבה בני נוער לחוש
פחד וחוסר ביטחון. "אם זה ייסגר - זה יגרום למצב שהרבה אנשים לא יהיו כנים עם עצמם ויהיו מפוחדים.
אנחנו מנסים קצת להראות את עצמנו, שאין את הנראות אנשים פשוט פוחדים. לסגור את התכנית תהיה

טעות נוראית, מעבר למה שזה ישפיע עליי, היא תוכל להעניק כל כך הרבה וזה יהיה ממש נורא".

"החלטה קשה, מקווים שהממשלה תשנה אותה"
רונן קובלסקי, סמנכ"ל חברה וקהילה בחברה למתנ"סים הארצית, אמר כי המשמעות של סגירת תכנית שווים

"היא לשמוט את הקרקע הבטוחה מתחת לרגליהם של כ-2,000 בני הנוער להט"בים, בעיקר בפריפריה.
במסגרת התכנית בני הנוער יכולים לקיים מפגשים חברתיים ביישוב בו הם חיים, וליהנות ממעטפת של

תמיכה, הכלה, ביטחון והעצמה אישית ולהרגיש בבית, תוך שהם משתלבים בקהילה ופעילים בה. זו
המשמעות של חוסן חברתי שהחברה למתנ"סים מקדמת, ואנו מקווים כי הממשלה תוכל לשנות את ההחלטה

הקשה, שעלולה לערער באופן משמעותי את חייהם של בני הנוער".

Make it with
Creative Cloud.
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Join now
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עם 80,000 יורו: כך תרכשו דירה בשכונה החדשה והמבוקשת בבוקרשט
Channel22|ממומן

הכירו את המחבת המהפכני שיעשה לכם חיים קלים ואוכל יותר בריא
MagiFry|ממומן

הסדרה החדשה של מקדונלד'ס היא הברקה קולינרית
ממומן|וואלה אוכל

בעיות במפרק הלסת - ד"ר ואסים בראיון בערוץ 13
ממומן|מדיקו

חטף את גרושתו בתיק ספורט והוביל אותה ליער כשסכין בידו - ומשם הסיפור קיבל
תפנית מפתיעה - וואלה! חדשות

גבר תועד במצלמות אבטחה כשהוא חוטף את גרושתו הספורטאית אותה הכניס אל תוך תיק ספורט. לאחר מכן הוא 
הוביל אותה ליער באיומי סכין - ושם, רגע לפני שהיא נפרדת מהעולם, הפתיע אותה

רב טוען שהקוד הסודי של התנ"ך מאשר: "אנחנו בימי הדין, סוף העולם קרוב מתמיד" - וואלה!
חדשות

וואלה

"המתוחכמת בהיסטוריה": מנהרת הברחה יוצאת דופן התגלתה בגבול מקסיקו-ארה"ב - וואלה!
חדשות

http://channel22.co.il/hagag-eu-40/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiD73rkL5N1Mh6pxX_s6GehVkDOGFlvPEkckJL61I9Dg8SCmmEg#tblciGiD73rkL5N1Mh6pxX_s6GehVkDOGFlvPEkckJL61I9Dg8SCmmEg
https://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=walla&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%201:
https://applarly-charbage.icu/6266c2c4-66e8-4eaf-adae-fc9647a82275?site=walla&site_id=1019818&title=%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95+%D7%90%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%9B%D7%A0%D7%99+%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%A9%D7%94+%D7%9C%D7%9B%D7%9D+%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C+%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8+%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90&platform=Desktop&campaign_id=5139731&campaign_item_id=2908805097&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fe9d6adb2bfb0e8e0cc570678a1567a90.jpg&click_id=GiD73rkL5N1Mh6pxX_s6GehVkDOGFlvPEkckJL61I9Dg8SCc40Q&utm_source=taboola&utm_medium=referral#tblciGiD73rkL5N1Mh6pxX_s6GehVkDOGFlvPEkckJL61I9Dg8SCc40Q
https://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=walla&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%202:
https://food.walla.co.il/item/3376946?utm_source=taboola&utm_medium=post&utm_campaign=big_asia&utm_term=walla&utm_content=4&utm_source=taboola&utm_medium=referral#tblciGiD73rkL5N1Mh6pxX_s6GehVkDOGFlvPEkckJL61I9Dg8SDXykE
https://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=walla&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%202:
https://www.medico.co.il/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%94%D7%9C%D7%A1%D7%AA/?utm_source=Taboola&utm_medium=Discovery&utm_campaign=Dr-Waseem-Abboud&utm_site=walla#tblciGiD73rkL5N1Mh6pxX_s6GehVkDOGFlvPEkckJL61I9Dg8SDV_D4
https://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=walla&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%203:
https://news.walla.co.il/item/3377706
https://news.walla.co.il/item/3377615
https://news.walla.co.il/item/3378833
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וואלה

התאומות הזהות בעולם שמחזיקות בן זוג משותף חשפו: כך ניכנס יחד להריון - וואלה! חדשות
וואלה

הרוגים ומהומות ב"עמק הסיליקון" של הודו אחרי פוסט אנטי-מוסלמי - וואלה! חדשות
וואלה

אם את מתמודדת עם נשירת שיער, המוצר הזה בשבילך (ניסינו גם)
Beauty Tips|ממומן

פרשת המין בכלא צלמון: מתחזק החשד לעבירות מרמה והפרת אמונים מצד הסוהרת - וואלה!
חדשות

וואלה

אלימות הכנופיות בשבדיה גואה, וילדה בת 12 שילמה את המחיר - וואלה! חדשות
וואלה

https://news.walla.co.il/item/3378833
https://news.walla.co.il/item/3377409
https://news.walla.co.il/item/3379774
https://beautytips.co.il/richer-gal/?utm_source=Taboola&utm_medium=Web&utm_content=Richer#tblciGiD73rkL5N1Mh6pxX_s6GehVkDOGFlvPEkckJL61I9Dg8SCXmkM
https://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=walla&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%208:
https://news.walla.co.il/item/3378522
https://news.walla.co.il/item/3377941
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עוד בחדשות

ברגע האחרון, אוחנה רוצה לנצל את המשבר ולבטל את הוועדה למינוי
בכירים

הלוחשת לפצעים: עשרות אלפי ישראלים מכנים אותה "הקוסמת מבני-ברק". מיהי
האישה ששמה סוף לאקנה?

ממומן|רבקה זיידה

W

https://news.walla.co.il/
https://news.walla.co.il/item/3379946
https://lp2.akne.co.il/?lead_source=459175&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiD73rkL5N1Mh6pxX_s6GehVkDOGFlvPEkckJL61I9Dg8SCIi0w#tblciGiD73rkL5N1Mh6pxX_s6GehVkDOGFlvPEkckJL61I9Dg8SCIi0w
https://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=walla&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%2011:
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by Taboola

לילה של כוכבים נופלים: מטר מטאורים גדול במיוחד נצפה בשמי הארץ

בתמיכת טראמפ: תומכת תיאוריית קונספירציה קיצונית בדרך לקונגרס

בעקבות טרור הבלונים: צה"ל תקף יעדים של חמאס ברצועת עזה

הסיבה לפרוץ האביב הערבי בלבנון אינה המנהיגים, אלא שיטת השלטון

האריס וביידן באירוע בחירות ראשון: "אמריקה זועקת למנהיגות"

במיוחד בשבילך

70 אלף לא טועים: הטיפול היעיל בכאב הברכיים וה�ב
בשיתוף אפוסתרפיה

עוד בוואלה!

דנינו ולירן מלכוב טיילור של המלחיץ הלילה אמל'ה!

Sponsored Linksאולי יעניין אותך גם

אם את מתמודדת עם נשירת שיער, המוצר הזה בשבילך (ניסינו גם)
Beauty Tips

W

W

W

W

https://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=walla&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-lr2:Left%20Rail%201X1:
https://news.walla.co.il/item/3379946
https://news.walla.co.il/item/3379943
https://news.walla.co.il/item/3379931
https://news.walla.co.il/item/3379957
https://news.walla.co.il/item/3379625
https://news.walla.co.il/item/3379954
https://tld.walla.co.il/
https://tld.walla.co.il/item/3224424?lm_supplier=16893&lm_bc=12255
https://celebs.walla.co.il/item/3379780
https://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=walla&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-lr2:Left%20Rail%201X1:
https://beautytips.co.il/richer-gal/?utm_source=Taboola&utm_medium=Web&utm_content=Richer#tblciGiD73rkL5N1Mh6pxX_s6GehVkDOGFlvPEkckJL61I9Dg8SCXmkM
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ה! הלילה המלחיץ של טיילור מלכוב ולירן דנינו אמל

אלה 4 תופעות הלוואי הכי גרועות שנשארות אחרי הקורונה

מבחן דרך: פורד אקספלורר החדש. יותר מהכל

תודה לך קורונה: כל מה שאת צריכה לחופשה מקומית מושלמת

כוכבי הילדים משתובבים בצילומים... בלי בגדים!

הנוגדן הזה יכול להיות חגורת ההצלה שלכם. זה מה שאתם חייבים
לדעת עליו

בשיתוף האגודה לזכויות החולה

תכירו את ההיסטריה החדשה: טופ מפית קטנטן וסקסי

"אל תלכו לרופאי שיניים עד שתעבור הקורונה"

https://celebs.walla.co.il/item/3379780
https://healthy.walla.co.il/item/3379298
https://cars.walla.co.il/item/3379497
https://fashion.walla.co.il/item/3379507
https://celebs.walla.co.il/item/3379850
https://healthy.walla.co.il/item/3375172
https://fashion.walla.co.il/item/3379515
https://healthy.walla.co.il/item/3379766
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מושלם לתקופה: אווירה משוחררת, אוכל כיפי, מחירים הוגנים

לכם קיצצו בשכר אבל גייסו מישהו שמרוויח פי 4? אתם לא לבד

מאוקטובר: החזר כספי על טיסה שבוטלה בתקופת הקורונה

איסט�בול פתוחה - זה הזמן לפתרון טבעי וקבוע להתקרחות �ברית
בשיתוף חברת איילת גייר

חוזרים לבריכה: שיטת השחייה המהפכנית תשנה לכם את החיים
TI SWIM בשיתוף

יש בריכה בשביל הנכדים: בית משגע בקיסריה

הריאיון עם שרה סיפק הצצה מדהימה למוח הפרוע של בלפור

"ניצול וזילות": הרשת מגיבה לשרה נתניהו

https://food.walla.co.il/item/3379771
https://finance.walla.co.il/item/3379833
https://travel.walla.co.il/item/3379829
https://tld.walla.co.il/item/3356907?lm_supplier=16893&lm_bc=16346
https://tld.walla.co.il/item/3249021?lm_supplier=16893&lm_bc=12255
https://home.walla.co.il/item/3379621
https://e.walla.co.il/item/3379962
https://tech.walla.co.il/item/3379866
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הטופמודלס חגגו יום הולדת עם מתנה מפתיעה

זהב וטהור: סדרת הטיפוח עם 24 קראט זהב
Fashion TV Cosmetics בשיתוף

רונאלדו? לברצלונה?! ההצעה המפתיעה של הכוכב שיובנטוס מנסה
לזרוק

הסוף לשמועות: השקת ה-Xbox X תתקיים במהלך נובמבר

מי צריך חו"ל? 48 שעות קולינריות בצפון

הפי-אנד מהאגדות: לא ככה תחזירו אליכם את האקס המיתולוגי

דניאל מורשת חוזר בתשובה?

לא כל מה שמתאים לאינסטגרם מתאים גם לעבודה
ManpowerGroup בשיתוף

https://fashion.walla.co.il/item/3379994
https://tld.walla.co.il/item/3365902?lm_supplier=16893&lm_bc=16346
https://sports.walla.co.il/item/3379971
https://tech.walla.co.il/item/3379751
https://food.walla.co.il/item/3379915
https://www.sheee.co.il/item/3379732
https://celebs.walla.co.il/item/3376071
https://career.walla.co.il/item/3373421
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שטה על עצמה: ביונסה, אמה והילדים מבלים בהפלגה

זה הסתיו: איפה תוכלו לראות חצבים עכשיו?

מאחורי אחד הספרים המצליחים בעולם מסתתר סיפור משוגע

נמשכת לישראל? זה מה שזה אומר על חיי האהבה שלך

"הילדים מתקלחים 3 פעמים בשבוע ואוכלים עם הידיים. אני לא עבד"

יורדים לאילת? גם וואלה!שופס: הכירו את חוויית הקנייה החדשה
בשיתוף וואלה!שופס

לשתות מהמותניים: בדקנו את ציוד הטיולים החדש לקיץ

זאת לא ארוחת שישי אמיתית בלי המתכון הזה
בשיתוף ברמונדי ישראלי

https://career.walla.co.il/item/3373421
https://celebs.walla.co.il/item/3379867
https://travel.walla.co.il/item/3379978
https://e.walla.co.il/item/3379640
https://www.sheee.co.il/item/3378595
https://healthy.walla.co.il/item/3378299
https://finance.walla.co.il/item/3372184
https://travel.walla.co.il/item/3377886
https://israelibarramundi.walla.co.il/item/3374988
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ערימות של בלינג בלינג: קארדי בי על שער חדש ונוצץ

יונדאי מקימה חטיבה חשמלית בשם איוניק

שוכבת עם האקס? מחקר מגלה שסקס יכול לזרז את ההחלמה

5 טיפים שיעזרו לעובדים שלכם לחזור לשגרה
בשיתוף נספרסו

נמסות בפה: עוגיות השקדים הכי קלות ומהירות בעולם

דוניס מחכה: התכנית של מכבי ת"א להחזרת שכטר וטב"ח

'יורם לס מסוכן. הוא מדבר על מה שהוא לא מבין בו'

70 אלף לא טועים: הטיפול היעיל בכאב הברכיים וה�ב
בשיתוף אפוסתרפיה

https://israelibarramundi.walla.co.il/item/3374988
https://fashion.walla.co.il/item/3379770
https://cars.walla.co.il/item/3379927
https://www.sheee.co.il/item/3378519
https://finance.walla.co.il/item/3366098
https://food.walla.co.il/item/3379759
https://sports.walla.co.il/item/3379987
https://e.walla.co.il/item/3379859
https://tld.walla.co.il/item/3224424?lm_supplier=16893&lm_bc=12255
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כבר חוששים: הדאגה העיקרית של מכבי חיפה בהכנה

השפים הטובים בארץ בשיתוף פעולה ייחודי
בשיתוף רשת מלונות דן

הסמארטפון הגמיש של מיקרוסופט נחשף במלואו

https://tld.walla.co.il/item/3224424?lm_supplier=16893&lm_bc=12255
https://sports.walla.co.il/item/3379973
https://travel.walla.co.il/item/3374204
https://tech.walla.co.il/item/3379949

