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 רקע   והיסטוריה   של   יום   הזיכרון   הטרנסי  

   אזהרה:    חלק   זה   עלול   להיות   קשה   לקריאה.  

 ב-  28  בנובמבר    1998,   נרצחה   ריטה   הסטר,   אישה   טרנסית   שחורה   בדירתה   שבבוסטון  
 מסצ'וסטס.   הסטר   היתה   פעילה   בולטת   בקהילה   הטרנסית   המקומית.   גם   היום   עשרים 
 שנה   לאחר   מכן,   למרות   רצח   אכזרי   במיוחד,   בו   נדקרה    20  פעמים,   הרוצח   מעולם   לא  

 נתפס.  

 הרצח   אירע   כמה   שבועות   לאחר   הרצח   המפורסם   של   מת'יו   שפארד   בוואומינג.   לפני  
 מותו,   כאשר   שכב   שפארד   בבית   החולים,   נערכו   בכל   רחבי   העולם   משמרות   תמיכה  

 והודלקו   נרות.   רוצחיו   של   שפארד   נדונו   ל-  2  מאסרי   עולם.   לאחר   המקרה,   ניסה   הנשיא   ביל  
 קלינטון   להעביר   תיקון   לחוק,   שפשעים   על   רקע   מגדר,   נטיה   מינית,   ומוגבלות,   יוכרו   כפשעי  

 שנאה.   התיקון,   שלא   עבר,   לא   כלל   הכללה   מפורשת   של   זהות   מגדר.  

 בעוד   רציחתו   המתוקשרת   של   שפארד   הובילה   לדיון   ציבורי   רחב   סביב   פשעי   שנאה   כנגד  
 הומואים,   והתקשורת   התמקדה   בפשעי   שנאה   כנגד   הומואים,   הרצח   המזעזעה   של   הסטר,   אקטיביסטית   שעסקה   בחינוך,  

 וזכויות   הקשת   הטרנסית,   לא   הביא   לתגובה   ציבורית   כלשהי,   או   ניסיונות   חקיקה.   מעט   הניראות   התקשורתית   שהייתה  
 למקרה   הרצח   כללה   לעג   לזהותה   המגדרית   של   הסטר,   התייחסות   אליה   בלשון   זכר,   וכתיבת   שמה   במרכאות.  

 הרצח   יחד   עם   ההתעלמות   הציבורית   והיעדר   הנראות   התקשורתית   ראוייה   הובילו   שנה   לאחר   מכן,   את   גוונדולין   אן   סמית',  
 אקטיביסטית   טרנסית,   לארגן   עצרת   נרות   לזכרה   של   הסטר   ולזכר   כל   קורבנות   האלימות   הטרנספובית   בסן   פרנסיסקו.  

 בנוסף   סמית'   יסדה   פרוייקט   רשת   תחת   הכותרת   "לזכור   את   מתינו"   שסיפר   את   סיפורם.ן   של   חברות   וחברי   הקשת  
 הטרנסית   שנרצחו,   הרשימה   חוזרת   אחורה   עד   שנות   השבעים,   ומתעדת   את   האובדן   הקהילתי   בשל   פשעי   שנאה  

 טרנספוביים.  

 כיום   יום   הזיכרון   הטרנסי   הבין-לאומי   מצויין   במאות   ערים   ברחבי   העולם,   בעשרות   ארצות   שונות.   בטקסים   בד"כ   מוקראים  
 שמותיהם   של   אלו   שנרצחו   במהלך   השנה   הקודמת,   אך   נעשות   גם   פעילויות   נוספות,   כמו   טקס   הדלקת   נרות,   תערוכות  

  אמנות,   אירועי   התרמה,   הקרנת   סרטים,   הרצאות,   מעגלי   שיח   ומצעדים.   
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 יום   הזיכרון   הטרנסי   הבינלאומי    (  Transgender   Remembrance   Day)   הוא   היום   הפומבי  
 הוותיק   ביותר   של   הקשת   הטרנסית,   ומצויין   מדי   שנה   ב-  20  בנובמבר.    שבוע   המודעות   לקהילה  

 הטרנסית    (  Transgender   Awareness   Week)   מצויין   מה-  13  (ולעיתים   מה-  12)   ועד   ה-  19 
 לחודש,   ומטרתו   להעלות   מודעות   לקהילה   הטרנסית   ולמאבק   באפלייה   ואלימות   עימן   היא  

 מתמודדת.   השנה   מציינים    21  שנה   לכך   שיום   הזיכרון   מצויין   בקהילות   טרנסיות   ברחבי   העולם.  
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 רקע   על   יום   הזיכרון   בארץ  

 "קורבנות   האלימות   הטרנספובית   אינם   אלמונים,   גם   אם   שמם   של   חלק   מהם   אינו   ידוע,   כי   יש   מי   שזוכר   אותם.  
 מותם   הטרגי   והמיותר   לא   יהיה   לשווא,   אם   הוא   יצליח   לעורר   בבני   אדם   זיק   של   אמפתיה   והבנה  

 כלפי   מי   שכל   מבוקשם   הוא   לחיות   את   חייהם   על   פי   רגשות   הזהות   שלהם."  

 --   גב'   נורה   גרינברג,   פעילה   בקהילה   הטרנסית  

 החל   משנת    2001  צויין   יום   הזיכרון   גם   בארץ,   בתחילה   נערכו   המפגשים   בקפה   תיאו,   וכללו   התכנסות   ושיחה   ובהמשך  
 נערכו   טקסים   בבית   נחמני   באגודה,   בעיריית   תל   אביב   ועם   הקמתו   גם   במרכז   הגאה   בתל   אביב.   בטקסים   נוספו   הקראת  
 הדלקת   נר,   קטעי   שירה   ואף   נשיאת   דברים   בטקסים   ממלכתיים   יותר.   חבר   הכנסת   הראשון   שהגיע   לדבר   בטקס   היה   דב  
 חנין,   לאחריו   ניצן   הורוביץ.   בהמשך   הגיעו   לטקס   כקהל   יעל   גרמן   ועוד.   מאז   רציחתה   של   ירדנה   מארש   ז"ל   ב-  2006,   לא  

 היה   דיווח   של   רצח   בקרב   חברי.ות   הקשת   הטרנסית.   הטקסים   בארץ   הכילו   כמה   אלמנטים   עיקריים:  

 שיח   ושיתוף   על   אלימות   טרנספובית,   פיזית   וממסדית.  ●

 מקום   להספיד   חברות   קהילה   שנפטרו   בשנה   החולפת,   אך   לא   נרצחו.  ●

  במה   לותיקות   הקהילה   להספיד   את   חברותיהן   מתחילת   דרכה   של   הקהילה   הטרנסית   בישראל.   ●

 ציון   מספר   מקרי   הרצח   בעולם   והקראה   של   מספר   שמות.  ●

 ככל   הנראה   העובדה   שלחברות   קהילה   רבות   שנפטרו   לא  
 היתה   משפחה   תומכת   והן   נקברו   בשמן   הקודם   וכגברים,  

 טקס   יום   הזיכרון   היווה   מקום   התכנסות   לחברותיהן  
 האבלות.  

 בעוד   הנפטרות   במהלך   השנים   היו   ברובן   נשים   עובדות,  
 חלקן   הגדירו   עצמן   קוקסינליות,   הטקס   עצמו   אורגן   ע"י  
 אקטיביסטים   טרנסים   שלא   הזדהו   כעובדות   ועובדי   מין  

 ועסק   בנושאים   שלא   היו   רלוונטיים   לחברותיהן   של  
 הנפטרות.   לאחר   גל   האובדנות   שפגע   בא.נשים   בכל  

 הקהילות   השונות,   טרנסים   וטרנסיות,   עובדות   מין,  
 אקטיביסטיות,   ג'נדרקוויריות,   דתל"שיות,   על   כל   רצף 

 הגילאים,   יחד   עם   מעורבות   יותר   גדולה   של   נשים   טרנסיות  
  עובדות,   שינו   הטקסים   את   פניהם   והיום   הם   כוללים:   

 עיסוק   גדול   יותר   במניעת   אובדנות.   התייעצות   עם  ●
 התכנית   הלאומית   למניעת   אובדנות   בבניית   הטקס.  

 הכללה   גדולה   יותר   של   נשים   ונערות   טרנסיות   עובדות   בארגון   הטקסים.  ●
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 ביקורת   על   יום   הזיכרון  

 על   יום   הזכרון   הטרנסי   והאופנים   בהם   הוא   מצוין   נמתחה   ביקורת   מתוך   הקהילה   הטרנסית.   הביקורת   המובעת   פה   לא  
 נכתבה   כתגובה   לפעילות   שנעשתה   בישראל   (שעיקרה   קשורה   לחוסר   מעורבותן   של   עובדות   מין   וכך   שהטקסים   שואבים 
 השראה   מטקסי   יום   הזיכרון   לשואה   ולחללי   מלחמות   ישראל   ותרבות   השכול   הישראלית),   אך   היא   יכולה   להיות   רלוונטית  

 גם   לנעשה   פה.   חשוב   להכיר   בביקורת   על   ימי   זכרון,   כדי   ליצור   פעילות   טובה   יותר   שתסייע   לחלקים   בקשת   הטרנסית  
 החשופים   לאלימות   הגבוהה   ביותר   וסובלים   מהעדר   מענים:  

 "חוקרים   ופעילים   בנושאים   טרנסג'נדרים   מדגישים   את   החשיבות   של   גישה   הצטלבותית   לפוליטיקה   טרנסית,  
 ומציינים   כיצד   אלימות   טרנספובית   קשורה   באופן   ישיר   לגורמים   כמו   גזע,   מין   ומעמד.   הדבר   בא   לידי   ביטוי  

 במספר   המקרים   הלא-פרופורציונלי   של   אלימות   נגד   נשים   טרנסיות   לא   לבנות   באופן   כללי,   ונגד   נשים   טרנסיות  
 שחורות   בפרט.  

 התאורטיקנים   סי   ריילי   סנורטון   וג'ין   הריטוורן   ההעדרות   מבקרים   את   האופן   בו   נרטיבים   ודימויים   של   מיתות   של  
 טרנסים—ובעיקר   טרנסיות—   לא   לבנות   מופצים   במרחבים   קהילתיים   ובתוך   תנועות   חברתיות   בראשות   הומואים  

 לבנים,   כך   שנשים   טרנסיות   לא   לבנות   מקבלות   ניראות   רק   בעקבות   מותן,   ולא   לפני,   דבר   המטשטש   את  
 העובדה   שהאלימות   נגדן   היא   תוצאה   של   טרנספוביה   וגזעניות   שיטתיות.   החוקרים   האלה,   יחד   עם   פעילים  

 טרנסג'נדרים   נוספים   כולל   סיסי   מקדונלד,   ריינה   גוסט,   ודין   ספייד,   מקדמים   גישה   הצטלבותית   לאירועים   כגון  
 יום   הזיכרון   ואקטיביזם   טרנסג'נדרי   באופן   כללי.  

 החוקרת   שרה   למבל   טוענת   אף   יותר   מזה.   לדבריה,   יום   זיכרון   טרנסג'נדרי   שמתמקד   באבל   קולקטיבי   מייצר  
 סיכון   שהלבן   בטקס   שברובו   כולל   נשים   לא   לבנות   כקרבנות   יוכל   ללהק   עצמו   כצופה   תמים,   ולא   כשותף   אחראי  
 לאלימות   שגורמת   למותן   של   הנשים   עליהן   הוא   מתאבל   כחלק   מהקולקטיב.   למבל   טוענת   כי:   "המשימה   שלנו  

 אם   כך   היא   לדחוף   את   הנושא   עוד   יותר   רחוק   —   לא   רק   ביחס   ליום   הזיכרון,   אלא   גם   באופנים   בהם   אנו   מנרטבים  
 ומתעמתים   עם   אלימות.   אף   אחד   מאיתנו   אינו   חף   מפשע.   עלינו   לייצר   פרקטיקות   של   זיכרון   בהן   אנו   ממקמים  

 את   עצמנו   לפי   מבני   הכוח   אשר   מכוננים   את   האלימות   מלכתחילה.   המשימה   שלנו   היא   לעבור   מאהדה  
 לאחריות,   משיתוף   פעולה   לרפלקסיביות,   מעמידה   מהצד   כעדים   לפעולה.   זה   לא   מספיק   פשוט   לכבד   את   זכרם  

 של   המתים.   אנו   חייבים   לשנות   את   הפרקטיקות   של   החיים."  

 --   מתוך   הערך   אודות   יום   הזיכרון   ב ויקיפדיה .  
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 דווקא   בימים   של   אי   ודאות   ובדידות ,   אנו   מאמינות   שחשוב   במיוחד   שקהילות   מקומיות,   ארגונים,   ואקטיביסטיות.ים  
 יתגייסו   ליום   זה   במטרה    לאותת   לקשת   הטרנסית   שהיא   לא   לבד ,   שיש   לה   גב   ושניתן   לפנות   לעזרה   במידת   הצורך.  

 זו   גם   הזדמנות   ליצור   תחושת   קהילתיות   כללית,   אקטיביזם   ועשייה   קהילתית   ככלל,   שיכולות   לתת   תחושת   מסוגלות  
 ולמנוע   חרדות   בקרב   כלל   הפעילים.ות,   אפילו   בקרב   אלו   השוהים.ות   בבידוד.  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
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 מסרים   והעלאת   מודעות   ציבורית  

 "יום   הזיכרון   הזה   מאחד   את   כל   האנשים   הסובלים   דחייה,   רדיפה   ואלימות   בשל   היותם   טרנסג'נדרים.   ציבור   המתייחד   עם  
 מתיו   והמזדהה   עם   נרדפיו   איננו   עוד   ציבור   חסר   צורה   וקול.   זאת   קהילה,   גם   אם   היא   חלשה   וקטנה,   גם   אם   היא   ברובה  

 נמנעת   –וזה   היום   שבו   חובה   לשאול   מדוע-   מחשיפה.   יום   הזיכרון   לטרנסג'נדרים   מהווה   הצהרה   בדבר   ערך   חייו   של   האדם  
 הטרנסג'נדר   ובזכותו   לחיות   על   פי   רגשות   הזהות   שלו."  

 --   גב'   נורה   גרינברג,   פעילה   בקהילה   הטרנסית  

 האשטאגים   לציון   יום   הזיכרון   ושבוע   המודעות   ברשתות   חברתיות:  

#TDOR   #TDOR2020   
#RememberingOurDead   
#transwk   #TransAwarenessWeek   

 ערך   חייהם   של   א.נשים   טרנסים.ות  1.

 אחת   המטרות   העיקריות   בציון   יום  
 הזיכרון   הבינלאומי   הטרנסי   היא   הצהרה  

 בדבר   ערך   חייהם   של   א.נשים   על   הקשת  
 הטרנסית.   יום   הזיכרון   הטרנסי   יכול   להוות  

 אזכרה   קולקטיבית,   אמנם   מדובר   ביום  
 עצוב,   אך   גם   יום   בו   ניתן   להעלות   גם  

 זכרונות   מצחיקים   ולהיזכר   בחייהן   של   מי  
 שאיבדנו.   לעסוק,   לצד   הקושי   והמוות,   גם  

 בחיים   ובאפשרות   לשרוד   בעולם.  
 המפגשים   הראשונים   של   יום   הזיכרון  

 הטרנסי   בישראל,   שנערכו   בקפה   תיאו,   הן  
 דוגמא   לאזכרה   קהילתית   קולקטיבית,  

 המאפשרת   לחברים.ות   והקרובים.ות   של  
 הנפטרות,   מרחב   לשתף   ולזכור   ביחד.  

 מגפת   האובדנות   ומניעתה  2.

 הקשת   הטרנסית   נמצאת   בסיכון   גבוה   לאובדנות,    %41  ניסו   להתאבד   לפחות   פעם   אחת   בחייהם.  
 אך   מחקרים   מראים   שנגישות   לשירותי   בריאות,   ובכלל   טיפולים   להתאמה   מגדרית   (הורמונים,   ניתוחים,   שירותי  

 בריאות   ובריאות   הנפש),   קבלה   של   הסביבה   הקרובה,   והכרה   במגדר   במסמכים   נמצאו   במתאם   עם    ירידה  
 באובדנות .  

 בעוד   קבלה   חברתית   היא   תהליך   ארוך,   המדינה   יכולה   לפעול   בכל   עת   כדי   להנגיש   שירותי   בריאות,   וליצור   הליך  
 הוגן   להכרה   במגדר   ברשם   האוכלוסין.    יש   להדגיש   שאובדנות    אינה    תוצאה   של   הזהות   הטרנסית   עצמה   אלא  

 נגרמת   כתוצאה   של   חשיפה   לדיכוי   מגדרי   וטרנספוביה.  

 מעברים   לקשת   הטרנסית   (ע"ר    580525434)  
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 רצח   על   רקע   זהות   מגדר  3.

 בשנים   האחרונות   לא   דווחו   מקרי   רצח   על   רקע   זהות   מגדר  
 בישראל,   יחד   עם   זאת   היו   מספר   תקיפות   אלימות   ונסיונות  

 לרצח   של   נשים   ונערות   טרנסיות,   כולל   בשנה   האחרונה.  
 מקרים   אלו   לא   פורסמו   לבקשתן   של   המותקפות.  

 "  Trans   Murder   Monitoring   Project"   הינה   קבוצה  
 שעוקבת   אחרי   מקרי   הרצח   המדווחים   בעולם   של   האירגון  
 האירופי    TGEU.   אחד   הדברים   המבעיתים   בנתונים   הללו,  

 שהקבוצה   עצמה   אומרת   שהנתונים   "מאפשרים   הצצה  
 בלבד   לתוך   המציאות   שהיא   ללא   כל   ספק   גרועה   בהרבה  

 מהמספרים   המדווחים".  

  
 בשנת    2020  דווחו   לפרוייקט    350  מקרי   רצח   של   א.נשים  

 על   הקשת   הטרנסית   ומגוונים   מגדרית   בין   אוקטובר    2019 
 לספטמבר    2020.   מרבית   המקרים   אירעו   בארה"ב   (  82%)  

 ובברזיל   (  43%)   כשגיל   הנרצחים.ות   הממוצע   הוא    31 
 (ולנרצח.ת   הצעיר.ה   מביניהם   מלאו   סה"כ    15  שנים).  

  98%  מהרציחות   בוצעו   כנגד   נשים   טרנסיות   או   על   הקשת  
 הנשית,   ו-  62%  כנגד   עובדות   מין.  

 כתוצאה   ממגפת   הקורונה,   כמו   גם   הגזענות   והאכזריות  
 המשטרתית   הגוברת,   חייהם   של   אנשים   טרנסים   ומגוונים  

 מגדרית   נמצאים   בסיכון   גדול   עוד   יותר.  
 הנתונים   הנ"ל   הם   עדות   לאופן   שבו   הקורונה   משפיעה  

 באופן   לא   פרופורציונלי   על   הקשת   הטרנסית   ברחבי  
 העולם,   במיוחד   על   המודרים   ביותר   כמו   א.נשים   שאינם.ן  

 לבנים,   עובדי   מין,   מהגרים,   נוער   ועניים.  
 סה"כ    3,664  דיווחי   רצח   ב-  74  מדינות   מאז   ינואר    2008.  

 "סטיגמה   ואפליה   כנגד   א.נשים   על   הקשת   הטרנסית  
 וא.נשים   מגוונים.ות   מגדרית,   היא   חלק   ממעגל   דיכוי   מבני  
 שמשאיר   אותנו   ללא   זכויות   בסיסיות.   א.נשים   טרנסים.ות  

 ומגוונים.ות   מגדרית   הינם.ן   קורבנות   של   פשעי   שנאה  
 מבעיתים,   הכוללים,   סחיטה   באיומים,   תקיפות   פיזיות,  

 תקיפות   מיניות   ורצח.   ברוב   המדינות   המידע   אודות   מקרי  
 רצח   לא   נאסף   בצורה   מערכתית   ובלתי   אפשרי   להעריך   מה  

 מספר   מקרי   הרצח."  

  
 ניתן   למצוא   עוד   מידע   כאן:  

 https://transrespect.org/en/tmm-update-tdor-2020  

 מעברים   לקשת   הטרנסית   (ע"ר    580525434)  
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 כיום   חוק   העונשין   קובע   כי   יש   להחמיר   את   הענישה   כשמדובר   בעבירות   שנאה,   למשל   עבירות   שבוצעו   על   רקע  
 דת,   גזע,   מין   ונטייה   מינית.   יחד   עם   זאת,   בעוד   נהוג   לפרש   מין   ונטייה   מינית   ככאלו   הכוללים   גם   זהות   מגדר,  

 הדבר   לא   נכתב   מפורשות   בספר   החוקים   הישראלי.  

  אלימות   טרנספובית   הורגת   4.

 מדי   שנה   מדווחים   מאות   מקרי   רצח   על   רקע   זהות   מגדרית   בעולם   ורבים   מספור   סובלים   מאלימות   ורדיפה.  

 אבל   עם   כל   הזעזוע,   האלימות   הפיזית   איננה   הפורענות   היחידה   המאיימת   על   אנשים   טרנסג'נדרים.   לא   פחות  
 גרועה   ממנה   היא   האלימות   ממנה   סובל,   בצורה   זו   או   אחרת,   כל   אדם   טרנסג'נדר:   ההדרה,   הסטיגמה,   שלילת  

 הלגיטימיות   של   הזהות   הטרנסג'נדרית.   אלימות   סמויה   זו   היא   לא   פחות   קטלנית,   לא   פחות   בלתי   אנושית  
 וביטוייה   רבים:   דחיה,   אפליה,   עוינות,   ביזוי,   שלילת   צלם   אנוש,   דחיקה   לשוליים,   מחיקה.  

 אנשים   טרנסג'נדרים   משלמים   מחיר   יקר   על   רצונם   לחיות   בהתאם   לרגשות   הזהות   שלהם:   רבים   מהם   סובלים  
 מהתנכרות   מצד   משפחותיהם,   מתקשים   למצוא   עבודה   ופרנסה,   נתקלים   ביחס   משפיל   במשרדי   ממשלה,  

 נתונים   לפגיעה   בזכויות   בסיסיות   וליחס   מתנשא   ומזלזל,   מוצגים   בתקשורת   בצורה   מתנשאת,   מבזה   ומסולפת  
 ועוד.  

    

 מעברים   לקשת   הטרנסית   (ע"ר    580525434)  
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 נתונים   להעלאת   מודעות  5.

 להלן   נתונים   כדי   לסייע   בהעלאת   מודעות:  

1 כ-  1.8%  מהאוכלוסייה   הם   אנשים   על   הקשת   הטרנסית   -    150,000  בישראל  ●

2  55%  מהטרנסיות   ו-  48%  מהטרנסים   דיווחו   כי   נפלו   קורבן   לאלימות   פיזית   בשל   זהותם   המגדרית  ●

3  68%  מהקשת   הטרנסית   חוו   אפליה   בתעסוקה  ●

 טיפולים   להתאמה   מגדרית   (ניתוחים,   הורמונים,   הסרת   שיער   בלייזר)   מנמיכים   משמעותית   את   תחושת  ●
  .  הדיספוריה   המגדרית,   את   הסיכויים   לאובדנות   ותורמים   לשיפור   הרווחה   הנפשית  4

●  .   41%  מהאנשים   הטרנסג'נדרים   ניסו   להתאבד   לפחות   פעם   אחת   בחייהם  5

●  .   45%  נמנעו   מטיפול   רפואי   בשל   חשש   מיחס   רע  6

●   .    71%  מהתלמידים   דיווחו   על   יחס   של   חטטנות,   מציצנות,   ושאלות   פולשניות   מצד   מורים  7

 העלאת   מודעות   לצרכי   הקשת   הטרנסית   ונגיף   הקורונה   החדש:  6.

 יום   הזיכרון   השנה   יכול   להיות   הזדמנות   להפיץ   ידע   אודות   הקשת   הטרנסית,   בקרב   הציבור   הכללי   והקהילה  
 הגאה,   בהקשר   של   נגיף   הקורונה   החדש.  

 א.נשים   על   הקשת   הטרנסית   עלולים   להיות   בסיכון   גבוה   לסיבוכים   בשל   רמות   עישון   גבוהות   יותר  ● 8

 מבכלל   האוכלוסייה.   רבים   עלולים   להיות   מדוכאי   חיסון   בשל   מחלת    HIV  לא   מטופלת,   וגם   בשל   אחוזים  
 גבוהים   יותר   של   תחלואה   בסרטן   מאשר   באוכלוסיה   הכללית.  

  45%  מהאנשים   על   הקשת   הטרנסית   נמנעו   מטיפול   רפואי   מחשש   לטרנספוביה   ויחס   לא   הולם.    28% ● 9

10 נמנעו   מטיפול   רפואי   מסיבה   זו   בשנה   האחרונה.  

 ללהט"ב,   עם   דגש   על   זקני   הקהילה,   ולקשת   הטרנסית   בכל   הגילאים,   שכיחות   גבוהה   של   בדידות,  ●
 והעדר   תמיכה   משפחתית,   שהיא   קריטית   בתנאי   בידוד   ביתי.   בשל   מעמד   סוציו-אקונומי   נמוך,  4    רבים  

 עלולים.ות   להיות   מפוטרים.ות   בלי   יכולת   לשאת   בהוצאות   בידוד.  

 אנו   עדות   לכך   שהמצב   בקרב   גורמי   רפואה   בישראל   השתפר   מאד   בשנים   האחרונות,   וכפעילים.ות  ●
 בקהילות   מקומיות   חשוב   שתעודדו   א.נשים   על   הקשת   הטרנסית   לפנות   לטיפול   במידה   והם.ן   זקוקים.ות  

 לו   ולהציע   ללוות   אותם.ן   במידת   הצורך.  

1   https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/68/wr/mm6803a3.htm     
   על   פי    מחקרם    של   ד"ר   רותי   גופן,   מרפאת   גן   מאיר,   וד"ר   אבישי   שני,   המרכז   הרפואי   נס   ציונה.  2
   קופפר,   ח.   (  2016),   סקר   תחושות   וחוויות   האפליה   של   מועסקים   מקהילת   הלהט"ב   בשוק   העבודה   בישראל,   דוח   מסכם    2015.   נציבות   שוויון   הזדמנויות   בעבודה,   משרד  3

 הכלכלה.  
4  De   Vries,   A.   L.,   McGuire,   J.   K.,   Steensma,   T.   D.,   Wagenaar,   E.   C.,   Doreleijers,   T.   A.,   &   Cohen-Kettenis,   P.   T.   (2014).   Young   adult   psychological   outcome   
after   puberty   suppression   and   gender   reassignment.   Pediatrics,   134(4),   696-704.   
5  Grant,   J.   M.,   Mottet,   L.,   Tanis,   J.   E.,   Harrison,   J.,   Herman,   J.,   &   Keisling,   M.   (2011).   Injustice   at   every   turn:   A   report   of   the   National   Transgender   
Discrimination   Survey.   National   Center   for   Transgender   Equality.   

   סקר   הבריאות   של   עמותת   מעברים,    2014 6
   סקר   החינוך   של   עמותת   מעברים,    2016 7

8  Injusctice   at   Every   Turn:   A   Report   of   the   National   Transgender   Discrimination   Survey   (2011)   
https://www.transequality.org/sites/default/files/docs/resources/NTDS_Report.pdf   

   סקר  בריאות  -   מעברים  (  2014)  9
10   http://www.ustranssurvey.org/   

 מעברים   לקשת   הטרנסית   (ע"ר    580525434)  
 www.maavarim.org    |  052-4776707    טל/וואטסאפ   |  info@maavarim.org  

 מעברים   לקשת   הטרנסית  
  

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/68/wr/mm6803a3.htm
https://www.haaretz.co.il/news/education/1.2644553
https://www.transequality.org/sites/default/files/docs/resources/NTDS_Report.pdf
http://www.ustranssurvey.org/
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 הפנייה   לגורמי   סיוע  7.

 ניתן   ורצוי   לפרסם   מידע   גם   על   גורמי   הסיוע   שניתן   להיעזר   בהם.   פנייה   לעזרה   וסיוע   יכולים   להציל   חיים.  

 ער"ן   -   עזרה   ראשוני   נפשית:    24/7 ●
  / https://www.eran.org.il    :אתר 

 טלפון:    1201 
  http://eran.org.il/?page_id=5789    :צ'אט 

 סה"ר   -   סיוע   והקשבה   ברשת:  ●
 ימים   א'-ה'   ושבת,   בשעות    21:00-24:00 

  / https://sahar.org.il    :בכתובת 

 הקו   הדיגיטלי   "דיגי"במספרים:    0549119726  ו-  0549119718 ●

 ״יש   עם   מי   לדבר״:   בטלפון:    036205591  באפליקציית   וואטסאפ   (  WhatsApp)   במספר:    056205591 ●

 מעברים   עונים:   שירות   מיצוי   זכויות   מידע   והפניות   לקשת   הטרנסית,   חברים.ות,   משפחות,   ובעלי/ות  ●
 מקצוע:  

  info@maavarim.org    :וואטסאפ   /   סמס:    0586611808,   פייסבוק,   אימייל 

  הבית   הפתוח   לגאווה   ולסובלנות   בירושלים:   ●

 טיפול   פסיכותרפי,   טיפול   פסיכוסוציאלי-   טיפול,   ליווי   ומיצוי   זכויות   לחברי/ות   הקהילה   מירושלים  

 health@joh.org.il   02-6644429   058-5928357    .13    והסביבה   החל   מגיל 

 המרכז   הגאה   של   עיריית   ת"א  ●

 counseling@lgbtqcenter.org.il    -   טיפולים   פסיכו-סוציאליים,   צוות   רב-מקצועי   של   מטפלים/ות 

 פרויקט   לולה   להעצמה   נשית   טרנסית   –   מנטורינג   לנשים   טרנסיות   בוואטסאפ:    052-2197018  במייל:  

  Gili@lgbtqcenter.org.il   

 בית   גאה   בבאר   שבע   ובדרום  ●

 lgbt.bsh@gmail.com    דוא"ל 

 בית   הקהילות   בחיפה:  ●

 lgbt.haifa@gmail.com    דוא"ל 

 עבור   פעילות   המתרחשת   בקהילה   מקומית   רצוי   להוסיף   פרטים   על   מענים   מקומיים.  ●
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  המלצות   לפעילות   ועקרונות   מנחים   ליום   הזיכרון   
 יש   מגוון   רחב   של   פעילויות   שניתן   לקיים   כדי   לציין   את   יום   הזיכרון   ואף  

 נעשו   בעבר   בהצלחה   גם   בארץ   -   בכללן   תערוכות   אומנות,   מייצגים,  
 הרצאות   והקרנת   סרטים,   טקסי   זכרון   ,   דיונים   בכנסת,   קמפיינים  

 ברשתות   חברתיות,   פרסום   ניירות   עמדה,   אינפוגרפיקות   עם   נתונים,  
 מעגלי   שיח,   תהלוכות,   ואפילו   פעולות   ישירות   כגון   אמנות   רחוב.  

 רצוי   לקבוע   את   מטרות   הפעילות   על   פי   הערכה   של   קהל   היעד.   האם  
 הפעילות   מיועדת   ברובה   לקשת   הטרנסית?   או   כהסברה   והעלאת  

 מודעות   לציבור   הרחב?   במידה   והפעילות   מיועדת   לקשת   הטרנסית,   יש  
 לזכור   כי   זו   סובלת   מחשיפה   לאלימות   גבוהה,   אפלייה   בתעסוקה,   ובשל  

 טרנספוביה   סובלת   מסיכון   גבוה   לאובדנות.   כמו   כן,   כדאי   לקחת  
 בחשבון   שגם   פעילות   המיועדת   ברובה   לקהל   הרחב   תגיע   גם   לקשת  

 הטרנסית.   כלומר   גם   אם   הפעילות   מיועדת   ברובה   לאנשים   שאינם  
 טרנסים,   לעולם   אין   לדעת   מי   נחשף   לאירוע,   ורצוי   ליצור   אירוע   מכליל  

 עבור   הקשת   הטרנסית  

 לאור   כל   זאת   אנו   ממליצות   על   מספר   עקרונות   מנחים:  

 לא   עלינו   בלעדינו  1.

Nothing   about   us,   without   us  )   כדי   להמנע   מפעילות   פטרונית   שנעשית   "מעל   הראש"   של   הקשת   הטרנסית
 ),   יש   לדאוג   לשיתוף   של   א.נשים   על   הקשת   הטרנסית   בתיכנון   הפעילות,   והובלה   של   היוזמה.   כמו   כן,   בעת   תיכנון  

 פעילות,   ניתן   ורצוי   לפנות   לאירגוני   הקהילה   הטרנסית   כדי   לקבל   תמונה   רחבה   ככל   הניתן,   במטרה   ליצור  
 פעילות   מיטבית.  

 מאבק   בדחיקה   לעוני  2.

 רמת   האפליה   הגבוהה   בתעסוקה   והעדר   גב   כלכלי   דוחקת   את   חברות.י   הקשת   הטרנסית   לעוני.   במידה   ויש  
 תקציב   לפעילות   אנו   ממליצים    לתגמל   א.נשים   על   הקשת   הטרנסית,   ואירגוניה,   על   זמן   העבודה   שלהם ,  

 באמצעות   שכר,   מלגת   התנדבות,   או   כל   דרך   אחרת   -   בין   אם   מדובר   על   הרצאה,   הנחיית   מעגל   שיח,   או   שימוש  
 בעבודת   אומנות   או   גרפיקה,   וכיו"ב.   הציפייה   להתנדב   גורמת   לכך   שרק   החלקים   החזקים   ביותר   בקהילה   יכולים  
 להרשות   לעצמם   לקחת   חלק   ולהוביל   פעילות   שלמעשה   אמורה   לסייע   ולתת   קול   דווקא   לחלקים   הפגיעים   ביותר  

 בקהילה.   במידה   ואין   תקציב   ניתן   לבקש   תרומות   כדי   לאפשר   תשלום   לחברי.ות   הקשת   הטרנסית   על   זמנם.  
 כמו   כן,   במידה   ומדובר   בפעילות   שהיא   בעצמה   בתשלום,   יש   לאפשר   כניסה   כפי   יכולת   לחברי.ות   הקשת  

 הטרנסית,   ורצוי   להציע   סיוע,   גם   אם   חלקי,   בהחזרי   נסיעות   לטובת   מי   שגרות.ים   רחוק.  

 העצמת   קהילה  3.

 אנו   ממליצות   לא   רק   רק   להסתפק   באירועים   להעלאת   מודעות,   אלא   לנצל   את   ההזדמנות   לנקוט   צעדים   של  
 ממש   למניעת   אלימות   ואובדנות,   שיסייעו   גם   בהמשך:  

 סדנאות   לקהילה  ●

 במהלך   השנים   מעברים   קיימה   סדנאות   שונות   -   קורס   הגנה   עצמית   עם   "אל   הלב",   וסדנאות   לזיהוי  
 ומניעת   אובדנות   עם   היחידה   למניעת   אובדנות.   נשמח   לסייע   בקישור   לגורמים   הללו.  

 מעברים   לקשת   הטרנסית   (ע"ר    580525434)  
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 שינוי   מדיניות   וייזום   דיונים  ●

 יום   הזכרון   הינו   הזדמנות   לקרוא   לקובעי   מדיניות,   ברמה   המוניציפלית,   או   הארצית,   לשבת   לדיון   עם  
 נציגי.ות   מהקהילה   הטרנסית,   ואירגוניה,   במטרה   לעשות   שינוי.  

 מניעת   אובדנות  4.

 פעילות   של   יום   הזכרון   עלולה   לעורר   תחושות  
 קשות   של   יאוש   והזכרות   בכאב,   מצב   זה   עלול  

 לגרום   לגל   של   אובדנות   ונסיונות   אובדניים,   יחד  
 עם   זאת,   פעילות   מיטבית   יכולה   לגרום   למצב  

 הפוך,   לעודד   חברי.ות   קהילה   אובדניים   לפנות  
 לסיוע,   ואף   לסייע   באיתור   וזיהוי   של   חברות.ים  

 הזקוקים   לעזרה.ואף   יצירה   של   גל   אובדנות.   לשם  
 כך   אנו   ממליצים   על   הצעדים   הבאים:  

 נתינת   תקווה  1.

 יחד   עם   תוכן   שעלול   להיות   קשה,   תמיד   לדאוג   לתת   תקווה,   לדוג'   מול   נתונים   קשים,   להציג   גם   את   הפתרון  
 למצב.   לדוג'   בעת   הספד   של   חברת   קהילה   שהתאבדה   לדאוג   לדבר   על   הבחירה   בחיים.   להציג   גם   את  

 ההתקדמות   שהיתה   לקהילה   בעשורים   האחרונים. 

 קריאה   לפעולה  2.

 בד   בבד   עם   הצגת   טרנספוביה,   ניתן   להציג   מה   ניתן   לעשות   עוד   היום   למניעתה,   ולעודד   את   הקהל   לפעול.  

 פנייה   לעזרה  3.

 בכל   פעילות   הכוללת   איזכור   של   אובדנות   או   אלימות,   יש   להציג   מענים   אפשריים,   לעודד   א.נשים   לפנות   לסיוע,  
 ולהזכיר   שהם.ן   לא   לבד.   בנוסף,   בעת   אירועים   המיועדים   לקשת   הטרנסית   רצוי   לדאוג   לנוכחות   של   איש/אשת  

 מקצוע,   ולעודד   פנייה   בעת   הצורך.   אנו   ממליצים   לפזר   פליירים   עם   מענים   אפשריים,   דוכנים   של   אירגוני   קהילה  
  וסיוע.   

 אזהרות   תוכן   (אזהרות   טריגר)  4.

 בשל   אחוז   החשיפה   הגבוה   לטראומה   בקהילה   הטרנסית,   יש   לתת   אופציה   שלא  
 להיחשף   לתכנים   קשים   שעלולים   לעודד   פגיעה   עצמית,   וקושי   נפשי,   באמצעות  

 אזהרות   תוכן.  

 שמירה   על   הוראות   משרד   הבריאות  5.

 יחד   עם   הקושי,   יש   בימים   אלו   גם   הזדמנות   לעזור.   רבים   נמצאים.ות   בבית,   ומחפשים.ות   נואשות   אחר   דברים  
 שיוכלו   להפיג   את   הבדידות   והחרדה.   ניתן   עדיין   ליצור   מפגשים   מרחוק   אונליין   הכוללים   הרצאה   עם   אדם   על  

 הקשת   הטרנסית,   או   דיון   קהילתי.   בנוסף,   ניתן   לעשות   מיצגים   שונים   שאינם   דורשים   נוכחות   של  
 א.נשים   -   כגון   הארת   בניין   העיריה   בצבעי   הדגל   הטרנסי,   הנפת   דגלים,   ליזום   כתבות   בתקשורת,  
 ועוד.   כיוון   שהפגנות   מותרות,   בהתאם   לרצון   הקהילה,   יתכן   ועצרת   מחאה   הכוללת   הדלקת   נרות  
 בחוץ,   או   תהלוכת   לפידים,   בה   מצד   אחד   ניתן   לשמור   מרחק   זה   מזו,   ומצד   שני   מאפשרת   יציאה 

 מהבית,   יכולה   להקל   על   הבדידות   והקשיים   הנפשיים   בתקופה   זו.  
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 לקריאה   נוספת   אודות   יום   הזיכרון  
https://www.glaad.org/publications/tdorkit   

https://tdor.tgeu.org/     

https://tdor.info/   

https://transequality.org/blog/remembering-our-dead   

https://www.out.com/transgender/2019/11/03/what-you-need-know-about-trans-awareness-month   

  

  

  

  

  

  

 דעתכם.ן   חשובה   לנו!  

 במידה   ותרצו   לשלוח   לנו   חוות   דעת,   הערות   או   תיקונים   ניתן   ליצור   איתנו   קשר-  
 מייל:    info@maavarim.org  ,   וואטסאפ:    0524776707 

 או   בהודעה   לדף   הפייסבוק   של    מעברים   לקשת   הטרנסית .  

 מעברים   לקשת   הטרנסית   (ע"ר    580525434)  
 www.maavarim.org    |  052-4776707    טל/וואטסאפ   |  info@maavarim.org  

 מעברים   לקשת   הטרנסית  
  

https://www.glaad.org/publications/tdorkit
https://tdor.tgeu.org/
https://tdor.info/
https://transequality.org/blog/remembering-our-dead
https://www.out.com/transgender/2019/11/03/what-you-need-know-about-trans-awareness-month
mailto:info@maavarim.org
http://facebook.com/maavarim.org

