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דבר המנכ"ל
השנה החולפת הייתה שנה לא פשוטה לארגון
ולקהילה .הלומי צער ,נפרדנו מחברות קהילה
אהובות .בינואר ,דןוג ,פעילת קהילה טרנסית,
ביסית ,וא-בינארית ,בחרה לשים קץ לחייה,
ובפברואר ,גילה גולדשטיין ,מלכה ולוחמת,
מייסדת הקהילה ,נפטרה לאחר אירוע מוחי .עם
זאת ,התברכנו בהישגים לא מעטים עליהם יפורט
בהמשך.
מעברים קיימת כבר כמעט ארבע שנים ,ובשנה
האחרונה התחלנו להתבונן פנימה כדי להבין איך
אנחנו משפרים ,מתמקצעות ,והופכים את הפעילות
שלנו לטובה יותר.
עד כה מעברים הייתה כל כולה מבוססת מתנדבות ומתנדבים ,אך אנו שואפים להגיע למצב בו טרנסיות
וטרנסים שעד כה נדרשו להתנדב ,יקבלו תשלום על העבודה הקשה שלהם ,וזאת במטרה למנוע שחיקה
ולהפוך את הפעילות שלנו לבת קיימא ומקצועית .באופן משמח הצלחנו לעשות צעד לעבר שלב זה.
את התמיכה שאנו מקבלים מעיריית תל אביב
החלטנו השנה להשקיע בשירות שחשוב לנו מאד,
המענה הפרטני שאנו נותנים לקהילה .התמיכה
אפשרה לנו ,לראשונה ,להעסיק עובד במשרה
חלקית ,מתוך הבנה שעלינו לחזק ולמקצע את
שירות המענה הפרטני שלנו גם על חשבון פעילויות
אחרות .וזו הזדמנות לברך את ג'יי האריס על
התפקיד ,ולברך את העמותה שיש לה את ג'יי.
לבסוף ,נותר רק לומר תודה ,לבני ובנות השירות
שהתנדבו אצלנו השנה ,למתנדבים ,לועד ,לרכזות,
ולכל התומכות והשותפים שלנו  -בלעדיכם לא
היינו מצליחים כל כך!
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פרט
שירות המענה הפרטני שלנו  -לשירות הסיוע והנגשת המידע שלנו הגיעו כ 330-פניות במהלך השנה .בנוסף,
ערכנו סמינר הכשרה ובו גייסנו לשירות מתנדבים חדשים ומסורים ,וגייסנו רכז בשכר  -משרה ראשונה
לארגון.

קבלת פנים בחיפה  -התחלנו בקבלת פנים ומתן מענה אחת לשבועיים בבית הקהילות בחיפה.

סיוע משפטי  -סייענו לנערה טרנסית במימון חוות דעת פסיכיאטרית לצורך עתירה לקבלת טיפול הורמונלי
ללא הסכמת האב.

3
מעברים – שינוי בר קיימא לקהילה הטרנסית (ע"ר )580525434
המרכז הגאה גן מאיר ,טשרנחובסקי 22א ,תל-אביב ,מיקוד 6329137
 | info@maavarim.orgטל | 052-4776707 :פקסwww.maavarim.org | facebook.com/maavarim.org | 077-3180026 :

קהילה
תכנית מלגות  -הענקנו לראשונה  9מלגות
לימודים לחברי קהילה בשיתוף מיקרוסופט ישראל
ו .LGBTech-במהלך השנה ליווינו את המלגאים
בתכנית מנטורינג וערכנו אירועי גיבוש.

סדנת "קול משלך"  -בעקבות הביקוש הגובר ,פתחנו
השנה שני מחזורים של סדנת "קול משלך" לנישוי
קול .טרנסיות רבות מתמודדות עם קשיים בשל קולן,
הן במישור האישי והן במישור החברתי ,ונישוי הקול
משמעותי ביותר בשבילן.

פיתוח מנהיגות נוער  -הקמנו קבוצת נוער
אקטיביסטית ,שחבריה עברו תהליך אישי ,למדו על
מעורבות חברתית והוציאו לפועל פרויקט הסברתי.

קורס בישול  -פתחנו קורס בישול מקצועי לחברי
קהילה ,באדיבות חברת מיקרוסופט ו"פודסטפס".

יום הזיכרון  -ערכנו יחד עם המרכז הגאה טקס
מרגש ליום הזיכרון הטרנסי הבינלאומי בסימן
טרנסג'נדריות ודת.
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יום עיון בנושא שירות צבאי ולאומי  -ערכנו יום עיון
לקהילה בו הוצגו האופציות לשירות צבאי ולאומי
וניתן מענה לשאלות על ידי גורמים מיחידת היוהל"ם
ומעמותת שלומית לשירות לאומי.
יום הנראות  -לרגל היום הבינלאומי לנראות טרנסית,
ערכנו יריד יוצרות קהילתי בשיתוף המרכז הגאה,
וסדנת עריכה בויקיפדיה במטרה להעלות מודעות
לקהילה.

בזאר יד שנייה  -ערכנו מספר בזארים במהלך
השנה בשיתוף המרכז הגאה ,ואף בזאר ראשון
בבית הקהילות בחיפה .הבזאר מספק סביבה
המאפשרת חופש מגדרי בבחירת הבגדים ללא
שיפוט ,מה שלעתים קרובות לא מתאפשר
לאנשים טרנסג'נדרים בחנויות בגדים.

אירועי הגאווה  -צעדנו במצעדי הגאווה בכל רחבי
הארץ ,הפגנו נוכחות ונתנו מענה לקהל בדוכנים
באירועי הגאווה השונים.
מפגשים מעוררי השראה  -ערכנו מפגשים לקהילה
עם אנשי מקצוע מעוררי השראה מהקהילה
הטרנסית ,ביניהם עו"ד ניקול נוסבאום מקנדה
והפסיכיאטר ד"ר ג'ק פיולה מארצות הברית.
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חברה
דיונים בכנסת  -השתתפנו ביום זכויות הקהילה
הגאה בכנסת בדיונים רבים בהם הצפנו את הנושא
הטרנסי ,בדיון בועדה לביקורת המדינה לציון יום
האישה ,ויזמנו דיון בועדה לביקורת המדינה לציון
יום הזכרון הטרנסי.

ידידי בית המשפט  -הצטרפנו לעתירה בנושא
שירותים לא ממוגדרים כידידי בית המשפט,
במטרה להציג את הזווית של הקהילה הטרנסית
בנושא.

קשרים ושיתופי פעולה  -במטרה לשתף פעולה לטובת הקהילה הטרנסית ,יצרנו קשר עם גופים שונים,
וביניהם יחידת היוהל"ם ,המועצה לשלום הילד ,התנועה לחופש המידע ,האגודה לזכויות האזרח ,פורום
המנכ"לים של ארגוני הקהילה הגאה והמרפאה המגדרית בבית החולים בני ציון.

שולחן עגול בריאות הנפש  -יזמנו שולחן עגול
בנושא הנגשת שירותי בריאות הנפש לקהילה
הטרנסית ,בו הצגנו ממצאים של סקר שערכנו
בנושא.

שינוי סעיף המין  -יזמנו מהלך בין משרדי לקידום
נושא שינוי סעיף המין ,אשר מצבו כיום חושף
טרנסים רבים לאפליה ואף לאלימות.

תהליך מול משרד החינוך  -המשכנו בתהליך מול
השירות הפסיכולוגי היעוצי אשר מוביל בימים אלה
לגיבוש המלצות להתייחסות לטרנסים במערכת החינוך.
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מערך הסברה  -התחלנו בהקמה של מערך
הסברה חדש ,שמטרתו הנגשת שירותים באמצעות
הכשרת אנשי מקצוע בנושא הקהילה הטרנסית.
במסגרת המערך ,נכנסנו למאגר התכניות של
משרד החינוך.

הרצאות  -ערכנו הרצאות בנושא הקהילה
הטרנסית במסגרות שונות וביניהן מחלקת רווחה
של עיריית תל אביב ,מדריכי נוער בסיכון של
עמותת על"ם ,סטודנטים לעבודה סוציאלית ,תכנית
צוערים לשירות המדינה וכנס של האגודה לטיפול
משפחתי.

כנס סל שיקום  -ערכנו כנס בנושא הקהילה הטרנסית לעובדי סל שיקום ,במטרה להנגיש שירותים
אלו לקהילה.

שירות לאומי  -תכנית השירות הלאומי לצעירים
טרנסים הייתה בסכנת סגירה ,ובזכות מאמצים
רבים הצלחנו למנוע את סגירתה.

ביטוח לאומי  -בזכות עבודה שלנו מול הביטוח
הלאומי ,נכתב נוהל המסדיר את הטיפול בפניות
של טרנסים.
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