
קבוצות תמיכה בהורים

לתהל"ה קבוצות תמיכה להורים בכל 
רחבי הארץ, כמו גם קבוצות ייחודיות 

למגזר הדתי וקבוצות להורים של 
טרנסג'נדרים. הקבוצות מונחות ע"י 

הורים מתנדבים שעברו הכשרה ייחודית.

מפגשי הקבוצות מזמנים מפגש בלתי 
אמצעי בין הורים ללהטב"קים וניתנת 

ההזדמנות לשאול שאלות, לשתף 
 בלבטים, לזכות בהקשבה, לקבל

מידע ובעיקר לתמוך זה בזה ו"לא 
להרגיש לבד".

קו קשב

מוקד טלפוני המאויש ע"י הורים מתנדבים 
ומהווה אוזן קשבת ותמיכה להורים 

הזקוקים לכך, עת יציאת ילדם מהארון. 

תמיכה להורים של לסביות, 
הומוסקסולים, טרנסג'נדרים, 

ביסקסואלים וקווירים 

מהי תהל"ה?

•  עמותת הורים למען הורים שילדיהם נמנים עם הקהילה הגאה. 
•  עמותה הפועלת לקידום שיויון ערך האדם ולקבלת האחר בחברה הישראלית.

•  עמותה הפועלת בשיתוף עם ארגונים נוספים בקהילה הגאה ומחוצה לה.
עמותה רשומה המופעלת על ידי מתנדבים.   •

במסגרת תהל"ה מתקיימות הפעילויות הבאות: 

הורה בקפה

מפגשים של הורים מתנדבים מתוך 
תהל"ה עם צעירים להטב"קים בתוך 

מועדוני פעילות שלהם.

המפגשים עם "הורים בקפה" מאפשרים 
לצעירים שיח על עצמם ועל האפשרויות 

העומדות בפניהם לשיפור הקשר עם 
הוריהם. ניתנת להם פרספקטיבה רחבה 

עם דמות הורית שהתנסתה בהכרה 
ובקבלת הצעיר/ה הלהטב"קי/ת, 

ומתקיימות שיחות אינטימיות 
ודיסקרטיות, המקלות על תחושות קשות, 

חרדות ופגיעות.

השיחות מסייעות להם לתקשר עם 
הוריהם.



מוקד טלפוני של הקו – 09-8855822
הקו פועל בימים א'-ה' בין השעות 19:00-22:30. ניתן לפנות גם דרך אתר העמותה – 

info@tehila.org.il – דוא"ל  .www.tehila.org.il

איך תהל"ה יכולה לעזור גם לי?

במפגשי הקבוצות תוכלו למצוא את התשובות 
המתאימות לכם לשאלות המכבידות עליכם.

•  איך הילד/ה שלי יכול/ה להיות בטוח/ה 
בנטייתו/ה המינית?

•  האם ההתנהגות שלו/ה נחשבת 
לסטייה? למחלה? האם אפשר 

לשנות אותה?

•  האם ַיפלו אותו/ה בצבא? 
בעבודה?

•  מה אני יכול/ה לעשות 
בשבילו/ה?

•  איך אני יכול/ה לעזור לו/ה?

•  יצאתי מהארון לפני 15 שנים, 
 מאז ההורים שלי לא מדברים 

על כך. מה עושים?

•  הנכד שלי יצא מהארון ואני 
מתקשה לסייע לבתי, שהיא אמו.

אנשים מדברים על המפגשים:

"במפגש קבוצת תהל"ה ראיתי שיש עוד 
הורים כמוני, שהילד שלהם יצא מהארון 

 וקשה להם. התחלתי לראות את הבן 
שלי במבט אחר."

"הרגשתי שעולמי חרב עלי. אחרי 
פגישה עם הורים בקבוצה 

 הבנתי שזה לא 
סוף העולם..."

"כשראיתי את ההורים 
האחרים הבנתי שגם אני 
בתהליך יציאה מהארון. 

אני שמחה שהיום אני 
 עוזרת לאחרים 

להבין זאת..."

"האמא המתנדבת בתהל"ה 
היא האדם המבוגר הראשון 

שהצלחתי לדבר אתו על 
ההתלבטות שלי. בזכותה 

אמי הגיעה לקבוצה של 
תהל"ה.

פעילות חברתית לקידום זכויות הלהטבקי"ם

מתנדבי העמותה מדברים ומרצים במסגרות שונות ומשתתפים באירועים של הקהילה 
הלהטב"קית ובפעילויות נוספות לקידום שיוויון הזכויות של חבריה.

Levi Lidar Interatcive


