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 מגדריתושונות פשעי שינאה על רקע זהות  :נייר עמדה בנושא
 בר קיימא לקהילה הטרנסיתשינוי  – אירגון "מעברים"מוגש מטעם 

 

 לוסיה מרגישים אי הלימה בין מגדרם ומינםכומהא %3כ :רקע

  האוכלוסיה הם אנשים טרנסג'נדרים.מ %0.3-%0.1 

 .תושבים 8,000,000מתוך  ,, אנשים טרנסג'נדרים24,000-ל 8,000בישראל חיים בין 

חוו אלימות  הטרנסג'נדרים והאנשים המגוונים מגדרית כמחצית מהאנשים :על פי מחקרים בארץ ובעולם עולה

 .המגדריתפיזית על רקע שונותם 

 

 מנקבה מהאנשים הטרנסג'נדרים  %48ומהנשים הטרנסג'נדריות מזכר לנקבה  %55: בישראל אלימות פיזית

 1המגדרית. םבשל זהותדיווחו כי נפלו קורבן לאלימות פיזית  לזכר

 חוו אלימות פיזית במקום  טרנסג'נדריםהים דעובהעובדות ומתוך ה %24: בישראל אלימות בשוק העבודה

 2עבודתם לפחות פעם אחת

 לפחות פעם אחת  פיזית חוו אלימותרים מהאנשים הטרנסג'נד %26: בארה"ב אלימות במסגרות שונות

 , משטרה, רווחה, דיורשרותי בריאות)עבודה, לימודים,  אחוז חוו תקיפה מינית 10, %מסגרות שונותב

 נסקרים( 7000בסקר הגדול ביותר שנעשה עד כה בעולם )כמדובר  – 3(שירותי מדינה נוספיםו

 UN declaration on sexual orientation and gender identity4-  הועלתה הצעה לאו"ם  2008בשנת

 20035משנת " הברזילאית ההחלטה" הראשיתה של ההצהרה הינבדבר נטייה מינית וזהות מגדרית. 

, הטרדה, אלימות של גינוי כללה ההצהרה .האחרות האדם זכויות ככל בסיסיות הן ב"להט זכויות כי קובעתה

, להורג והוצאה הרג של גינויוכן, . מגדרית זהות או תמיני נטייה רקע על ורדיפה סטיגמטיזציה, הדרה, אפליה

 י"עפ .נטייה מינית או זהות מגדרית בסיס על ותרבותי חברתי, כלכלי קיפוח, שרירותיים מעצרים, עינויים

 מגדרית. זהות או תמיני נטייה של וממניעים רקע על אדם זכויות הפרת של צורה כלההצהרה, אסורה 

-מדינות התנגדו, ברובן מדינות ערביות 57 , ואילולרבות ישראל, מדינות 67ההצהרה זכתה לתמיכתן של 

 הצעה זו טרם נתקבלה. 6.איסלמיות

 

הפניות שאנו  ותעם זאת, מעטחודש. מידי אנשים טרנסג'נדרים ובני משפחותיהם  60פונים כלאירגון "מעברים" 

איננו  ,בשל מיעוט משאבים ,כיום .בנושא אחרכחלק מפנייה נושא זה עולה כבדרך אגב לרוב  –מקבלים בנושא אלימות 

לעומת הסטטיסטיקות  אנו מאמינים שהדיווח הנמוך .מהשטח תחושותומסתמכים על מחקרים ו נושא זה עוקבים אחר

מלבד הערך (. לעיתים אלימה לכשעצמההיא שת יאוש וחוסר אמון במערכת )תחוש, נובע מבמחקרים הגבוהות

חברות וחברי , תאותת לעל רקע מגדריאלימות על חמרת הענישה ה .והאמירה כנגד אלימותבהצעה זו,  משפטיה

 .בעיני החברה והמדינה יש ערך נושלמות גופו נוחיילש ,קהילה הטרנסג'נדריתה

 

 .לסייע בכל שאלה נשמח

                                                             
1

 על פי מחקרם של ד"ר רותי גופן, מרפאת גן מאיר, וד"ר אבישי שני, המרכז הרפואי נס ציונה. 
. נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, 2014ילת הלהט"ב בשוק העבודה בישראל, דוח מסכם (. סקר תחושות וחוויות האפליה של מועסקים מקה2014קופפר, ח. ) 2
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