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ברוכות הבאים לכנס הטרנסי 2021!

ואירגוני  ההיגוי  בועדת  שותפותינו  עם  יחד  במעברים,  אנו 
וברית  ישראל  טרנסיות  גילה,  פרויקט  הטרנסית,  הקהילה 
כנסים  של  במסורת  כראשון  זה  כנס  מתכננות  הלביאות, 
שנתיים ומתכוונים למצבו כנקודת ממשק מרכזית של חילופי 
ניסיון וידע בנוגע לקשת הטרנסית בשנים הקרובות בישראל. 

הכנס עתיד להוות זירה של מפגש ויצירת קשרים משמעותיים 
מדיניות  וקובעי  למומחים  וכן  הטרנסית  הקהילה  חברי  בין 
המשפיעים על הטיפול בהם, בין מומחים בתחומים שונים ובין 
לשפר  מנת  על  אותו  לרכוש  שעליהם  לאלו  וידע  ניסיון  בעלי 
רב  מפגש  אחריותם.  שבתחום  הטרנסית  בקשת  הטיפול  את 
משתתפים כזה יעודד יצירת מדיניות מושכלת ואחראית יותר 

ביחס לקשת הטרנסית בישראל.

בישראל  שהצטברו  והמומחיות  הידע  מיטב  את  ירכז  הכנס 
בשנים האחרונות בנוגע לקשת הטרנסית, במטרה להעצים את 
הקהילה הטרנסית, לשפר את מוקדי הידע והכוח שלה ולקדם 
 שוויון זכויות ושיפור במגוון היבטים אישיים, חברתיים וממסדיים.
ידע הוא כוח. שימור והנגשת ידע זה היא מהותית לשיפור בר 
מדובר  אם  בין   - בישראל  הטרנסית  הקשת  מצב  של  קיימא 
בידע מקצועי היכול לסייע לאינדיבידואלים על הקשת, חלופת 
ידע בין אנשי מקצוע שיכולה לשפר את השירות הניתן לקהילה 
בכל התחומים, או ידע שנצבר בתוך הקהילה עצמה, שלמרות 

היותו יקר מפז פעמים רבות לא נלקח בחשבון.
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פאנל ארגוניים קהילתיים:
הייחודיים  המענים  את  יציגו  הקהילה  ארגוני  נציגי  זה  בפאנל 

הקיימים בכל ארגון עבור הקהילה הטרנסית.
משתתפי הפאנל:

• גילי בסון - המרכז הגאה
• מעיין אלקס - טרנסיות ישראל

• בר אווסקר יצחק - פרויקט גילה להעצמה טרנסית
• עומר אלעד - מעברים לקשת הטרנסית

• שרית בן שימול - ברית הלביאות
• ליעד סויסה - איגי

סדנת פרפורמנס - איגור דובקין:
"slow transitions" - "מעברים איטיים"

מרדנית.  להיות  יכולה  איטיות  כיצד  חוקרת  אשר  סדנה  היא 
הסדנה תחקור תהליכים לינאריים אשר אנו מתמודדים איתם 
ביום יום כמו למשל תהליך התאמה מגדרי, הזדקנות, הגירה 
ותהליך ההתחייבות למערכות יחסים שונות בחיינו ותבחן כיצד 
הן יכולות להיות רדיקליות כשהן בתנועה איטית, בהשהייה או 
דרך מעקף )detour(. במהלך הסדנה נעשה תרגילים בזוגות 
או קבוצות קטנות אשר מתרגלות בתוכן סיטואציה או מסלול 
בעל נקודת התחלה וסיום ברורות אך המסע להגיע אל נקודת 

הסיום טרם נקבע, אורכו, המשך והנתיב שלו.
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מוזמנות  אתןם  אך  מיוחד  פרפורמטיבי  ברקע  צורך  אין 
תחת  אתכם  שמסקרן  דבר  כל  או  חומרים  להביא  ומוזמנים 

הכותרת "מעברים איטיים".

ייצוג עצמי במיצוי זכויות - אמיר שטיין :
פעמים רבות א.נשים על הקשת הטרנסית מתמודדים.ות עם 
הועדה  לאומי,  ביטוח  מול   - מורכבים  זכויות  מיצוי  תהליכי 

בתל השומר, מערכת הבריאות ועוד.
בהרצאה זו יינתנו כלים למיצוי זכויות בתחום בריאות הנפש. 
ייצוג עצמי הוא כלי המאפשר לנו לתקשר בצורה אפקטיבית 

עם גורמים בירוקרטיים ורשמיים אלו. 

• אמיר שטיין הוא מרצה ויועץ ב"עמיתים לזכויות", תוכנית 
בשיתוף פעולה של החברה למתנסים ומשרד הבריאות

תהל"ה - קבוצות תמיכה להורים לטרנסים.ות -
תמי גולדנברג, נחשון ארז וחני ישראלי:

וקו  תמיכה  קבוצות  שנה   30 כ- מזה  מקיימת  תהל"ה 
קבוצות  שתי  קיימות  כיום  ללהט"בקים.  להורים  קשב 
העלייה  בעקבות  לטרנסים.ות,  להורים  ייעודיות  תמיכה 
המשמעותית בשנים האחרונות בפניות מהורים לילדים.ות 

על הקשת הטרנסית.
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את  ישתפו  תהל"ה  מטעם  קבוצות  מנחי  שלושה  בפאנל   •
הפילוסופיה מאחורי דרכי העבודה בקבוצות התמיכה, ואת 
הדילמות, התחושות והתהליכים של ההורים בתוך הקבוצה.

מניעת אובדנות בקהילה הטרנסית - גורמי סיכון, 
סימני אזהרה ודרכי פעולה - ענת עייש גלעד:

שיעור המתאבדים מקרב קהילת הלהט"ב גבוה משמעותית 
ממחקרים  עולה  זה  נתון  הכללית.  באוכלוסייה  משיעורם 
ואחריהם  טרנסג'נדרים,  אנשים  ובעולם.  בארץ  רבים, 

הביסקסואלים, נמצאים בסיכון גבוה במיוחד.
2018 פרופ' יוסי לוי בלז, מציג נתונים  מחקר שערך בשנת 
אובדנית  ומצוקה  נפשית  מצוקה  של  גבוהים  שיעורים  על 
כך  הכללית.  לאוכלוסיה  ביחס  הלהט"ב  אוכלוסיית  בקרב 
דיווחו על מחשבות  נמצא למשל ש77%  מהטרנסג'נדרים 
לביצוע  שיטה  על  מחשבה  כולל  חייהם,  במהלך  אובדניות 

התאבדות ו-40% מהטרנסג׳נדריות ניסו להתאבד.

בהכשרה נכיר את גורמי הסיכון לאובדנות לצד גורמי החוסן 
המעוררים  אזהרה  אדומות"-סימני  "נורות  לזהות  ונלמד 
שואלים  כיצד  נלמד  אובדנית.  מצוקה  של  לקיומה  חשש 
אדם על מצוקתו האובדנית, משכנעים לקבל עזרה ומפנים 

לגורמי הסיוע השונים.
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מניעת אובדנות היא אתגר של כולנו, ניתן להציל חיים!

• ענת עייש גלעד היא פסיכולוגית קלינית, מדריכה, מרצה 
ויועצת בתכנית הלאומית למניעת אבדנות.

איגי - פעילות לנוער: על המסך - איך יוצרות ייצוג 
טרנסי מושלם?

ליר לוטאו שחר וסופי ציאדה:  
בואו  מתי בפעם האחרונה ראית את עצמך בסדרה או סרט? 
וליצור בעצמכם את  ייצוג טרנסי לטוב,  להבין ביחד מה הופך 

הייצוג שתמיד חלמתן לראות.
בפעילות זו קבוצת המנהיגות לקשת הטרנסית של איגי, ארגון 
הנוער הגאה, תיצור מרחב קהילתי מזמין, מהנה ומניע לפעולה. 

הפעילות מיועדת לנוער על הקשת הטרנסית בגילאי 13-18.

השתלבות של מנטוריות טרנסיות בארגונים -
שני וורנר ודורין ביליה:

תכנית המנטורינג לנשים טרנסיות באוניברסיטת תל אביב, 
טרנסיות  נשים  מכשירה  השישית,  לשנתה  בקרוב  שתיכנס 
טרנסיות  ולנשים  לנערות  מלוות   - כמנטוריות  לשמש 
טרנסיות  שלנשים  בכך  הכרה  מתוך  וזאת  דרכן  בתחילת 
וניסיון החיים שלהן הוא ידע  ייחודיות  יש התמודדויות חיים 
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ייחודי שמאפשר להן להיטיב להבין ולסייע לאחרות.
בשנה האחרונה נעשה ניסיון ייחודי וחדשני לשלב את בוגרות 
המנטוריות  שונים.  בארגונים  בתשלום  בסטאז'  התכנית 
קבוצתית  חונכות  פרטני,  ליווי  של  במשימות  השתלבו 

ובמשימות קהילתיות.
תכנית  בעקבות  ובתובנות  במחשבות  נשתף  בהרצאה 
של  לליווי  שזכו  מי  בעבור  התכנית  משמעות  מהי  הסטאז': 
מנטורית, המנטוריות עצמן, והארגונים בהם השתלבו? מה 
עבד טוב יותר ומה פחות? ומה צריך כדי לקדם את השילוב 

של נשים טרנסיות בתעסוקה בארגונים שונים בעתיד?

• שני וורנר היא רכזת תכנית המנטורינג לנשים טרנסיות 
ופרוייקט הסטאז'.

• דורין ביליה היא בוגרת מחזור ד' של תכנית המנטורינג 
והמחזור הראשון של הסטאז'. 

הטרנסית  הקהילה  של  ההיסטוריה  על  שיחה 
בישראל - פרופ׳ איריס רחמימוב וטלילה נווה:

על  מרתקת  בשיחה  נווה  וטלילה  רחמימוב  איריס  פרופ' 
ההיסטוריה של הקהילה הטרנסית בישראל

אירועי הכנס הטרנסי - יום שישי 12.11.2021
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כל אירועי הכנס הטרנסי 
ליום ראשון 14.11.2021
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פאנל מסגרות חוץ ביתיות -
ליצור מרחב בטוח מחוץ לבית:

הטרנסית  מהקהילה  וצעירים.ות  בנוער  בטיפול  פרקטיקות 
"אותות"  עמותת  "אותות":  עמותת  ביתיות  חוץ  במסגרות 
מפעילה את כלל המסגרות החוץ ביתיות לאוכלוסיית הלהט"ב 
בישראל כחלק מרצף השירותים של משרד הרווחה: הגג הוורוד, 
הקשת  על  לצעירים.ות  המעבר  ודירות  דרור  בית  דרך,  אבני 
הפרקטיקות  את  המסגרות  צוותי  יציגו  זה  בפאנל  הטרנסית. 
לעבודה עם נוער וצעירות.ם מהקשת הטרנסית שפיתחו בשנים 
להט"ב"  "אותות  במסגרות  שנעשו  המהלכים  ואת  האחרונות 

להמשיג ולנסח עקרונות אלו.

דורינה  אברהם,  צחי  ביבלש,  סיני  יעל  ישתתפו:  בפאנל   •
שני, שני ורנר ומעין שטנדל

סדנת קווירבודימנט - חווית מגדר וארונות -
מורן בודנר ואילת נתן:

זו תפיסה שבתור בני אנוש שמתקיימים  זה אמבודימנט?  מה 
בתוך גוף וחוויה גופנית, הגוף מהווה שער זמין אל כל החלקים 
של ההוויה האנושית. לא רק זאת, הגוף מחזיק בתוכו סיפורים, 

זיכרונות, כאבים, נצחונות, טראומות וריפוי.
הקשבה  ידי  על  זאת  לכל  חיבור  לנו  מאפשרת  אמבודימנט 
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וחיבור עדינים לגופנו. מה זה קווירבודימנט? ההבנה שהחוויה 
של האמבודימנט איננה רק אישית אלא גם חברתית ומשותפת 
הקהילה  בתוך  אמנם  הקהילה.  באותה  שמשתייכים  לא.נשים 
הלהטב"קית יש הבדלים עצומים באמבודימנט - למשל, חוויה 
גופנית של הומו תהיה שונה לחלוטין מזו של לסבית או מזו של 
כל חברי  נושאים שאיתם מתמודדים  ישנם  - אבל  טרנסיותים 
וחברות הקהילה הגאה: זהות פנימית של מגדר, מיניות ומשיכה 
מינית, ארונות, השתייכות, שפה, גאווה ועוד. כל אותם הנושאים 

יבואו לידי ביטוי בגוף.
שנדע  חשוב  הקהילה  עם  שעובדימות  מטפלימות  בתור 
שלאנשות להטב"ק רבות וטרנסיותים בפרט, הגוף הוא זירת 
מלחמה וכאב. אולם חיבור מודע אל הגוף יכול גם לאפשר 
גם  למצוא  ניתן  והדיספוריה  הכאב  הקושי,  אף  על  ריפוי. 

מקומות של הנאה, עונג ואהבה בגוף.
הטרנסית,  הגופנית-רגשית  מהחוויה  טעימה  ניתן  בסדנה 
מה  את  בצד  נשים  אנחנו  וארונות.  מגדר  סביב  ספציפית 
שאנחנו חושבים על זה, ובמקום זאת ננסה לחוות את זה דרך 

הגוף שלנו.

חינוך מיני לנוער קווירי -
שי-לי בן-אור:

לדבר עם נוער וצעיריםות טרנס* על מיניות - בהרצאה נלמד 
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על הייחודיות של מיניות על הרצף הטרנס*י ונקבל כלים לשיח 
מחובר וחיובי בגובה העיניים.

• שי-לי בן-אור - מחנכ.ת למיניות בריאה, מרצה ומלווה 
בעל.ת  ומגדרית,  מינית  לזהות  הקשורים  תהליכים 
לתואר  וסטודנט.ית  בסיכון  נוער  בקידום  ראשון  תואר 
שני בייעוץ חינוכי. עוסק.ת בהסברה ובליווי סביב זהות 
נוער,  עם  עובד.ת  קווירי,  מיני  ובחינוך  ומגדרית  מינית 

הורים וא.נשי חינוך וטיפול.

פאנל סיפורי חיים -
אפרת טילמה, עידו קהת, עמית פל

ושרית בן שימול, בהנחיית ניי בן דנן:
• אפרת טילמה - אישה טרנסית, תספר כיצד התחילה את 
דרכה בתחילת שנות ה60, נאלצה לעזוב את ישראל ולחיות 

את חייה בנכר עקב התנכלויות ולעבור את התהליך שם.
אפרת היא המתנדבת הטרנסית היחידה במשטרת ישראל.

ההתאמה  תהליך  את  התחיל  טרנס,  גבר   - קהת  עידו   •
 12 כבר  לרועי  נשוי   .39 בגיל  שנים,   3 כ  לפני  המגדרית 
מול  מהארון  היציאה  על  יספר   - ילדים  ל2  והורה  שנה 

הילדים ועל הדילמות סביבה.
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- אישה טרנסית, תספר על ההחלטה להתחיל  • עמית פל 
טיפול הורמונלי ושינוי מגדרי בגיל 50. 

• שרית בן שימול - אמא לנער טרנסג׳נדר, בנה הצעיר יצא 
התאמה  ועבר  בתיכון  הלימודים  תקופת  במהלך  מהארון 
נקודות  האתגרים,  על  בחייה,  השינוי  על  תספר  מגדרית. 
המשבר והמכשולים שנתקלה בהם וכיצד ניתן לצמוח מהם.  

עבודה סוציאלית מודעת - פמיניזם ומגדר -
אור רם:

חוסר בנגישות למשאבים נובע מהדרה חברתית ולא מקשיים 
על  א.נשים  אלו.  לשירותים  והפונים  הפונות  של  אישיותיים 
מתאפשרת  לא  בהם  מצבים  שלל  חווים  הטרנסית  הקשת 
גישה אל מידע, סיוע או כלים, בין היתר בשל דעות קדומות, 

היעדר ידע, ואפליה על רקע מגדרי. 
העבודה  במסדרונות  ומגדר  פמיניזם  מודע  שיח  היעדר 
העתידיים,  והעובדים  העובדות  של  ובהכשרתם  הסוציאלית 
משמעותה בין היתר היעדר כלים פרקטיים למענים איכותיים 
יותר בשטח, ביחוד כאשר מדובר על מענים לקשת הטרנסית.  
נגישות למשאבים,  נדון בסוגיות של חוסר  במסגרת ההרצאה 
בדגש על מצבים שמייצרים קושי בנגישות לקהילה הטרנסית 
חווית  לייצר  יכולים   מותאם  ושיח  מגדר  מודע  שירות  וכיצד 
שירות אחרת בקרב הקהילה הטרנסית. כל אלו תוך בחינה של 
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יצירה  מיקום פרופסיית העבודה הסוציאלית כמי שאמונה על 
והובלה של שינויים חברתיים.

פתוח - סגור - פתוח: טיפול במשחק בילדים צעירים 
מגווני מגדר - עופר ספיר:

והוריהם,  מגדר  מגווני  צעירים  ילדים  הפוגשים  מקצוע  אנשי 
מתמודדים עם אתגרים לא פשוטים. בראשם הקושי והאתגר 
'תקינה'  התפתחות  אודות  שלהם  מוקדם  'ידע'  על  לוותר 
ולעיתים אף אודות עצמם,  זהות מגדרית,  ילדים, אודות  של 
היו בתחושה שכל  -  שעד עתה  ואפשרויותיהם  התפתחותם, 

אלו ברורים להם.
מהנחות  ולהרפות  לוותר  המקצוע  אנשי  של  הנכונות  ללא 
להקשיב  מתקשים  הם  בו  למקום  נקלעים  הם  מקדימות 
לילדים עצמם, ולמה שהם מבטאים בדרכים שונות.  בנוסף, 
אנשי המקצוע עלולים להצטמצם ולצמצם את עושר המרחב 
המשחקי של ילדים. למשל, המחשבה שצריך להכריע האם 
וכך  מציאות  או  פנטזיה  אמת,  לא  או  אמת  הוא  המשחק 

לנסות ולהכריע לכאורה בסוגיות מגדריות של ילדים.

של  לאינטראקציות  מגוונות  דוגמאות  אביא  בהרצאה 
שונים  מתחומים  מקצוע  ואנשי  מגדר  מגווני  וילדים  הורים 
בהן  דילמות  אציג  בעזרתן  רפואה(.  חינוך,  )פסיכולוגיה, 
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ונסיון  הקשבה  שבין  במרחב  וטיפול,  חינוך  אנשי  נתקלים 
מצד  וההורים  הילדים  צרכי  את  מותאם  באופן  לפגוש 
ולהנחות  קודם  לידע  והיצמדות  בהקשבה  קשיים  ובין  אחד 

מוקדמות ועקב כך צמצום המרחב המשחקי, מהצד השני.
ההרצאה מיועדת לאנשי טיפול וחינוך וכן להורים.

• עופר ספיר הוא פסיכולוג קליני וחינוכי, עובד עם מבוגרים, 
שונות.  במסגרות  מטפלים  ומלמד  מלווה  והוריהם.  ילדים 
בעל נסיון רב בעבודה עם בני ובנות הקהילה הלהטב"קית.  
חשבנו  אנו  )כאשר  צעיר  לילד  ואב  )טרנס(,  לגבר  זוג  בן 

בטעות שהוא בת בלידתו(.

HIV בקהילה הטרנסית -
ד״ר רות גופן:

 .HIV 14% מחברי וחברות הקהילה הטרנסית חיים עם  כ- 
הסטיגמה נגד HIV בקהילה הטרנסית ובעולם עדיין חזקה 
עם  להתמודד  נאלצים  הנגיף  עם  שחיים  ואנשים  ביותר, 

קושי רב. 
ההרצאה תסקור את הידע העדכני בתחום של HIV וסטיגמה 
נגד אנשים שחיים עם HIV בקהילה הטרנסית בארץ ובעולם, 
את המאבק בישראל בHIV בקהילה הטרנסית, ודרכי פעולה 
פעילים,  בין  כוחות  באיחוד  הוא  במאבק  הדגש  אפשריות. 
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גופי  לבין  הטרנסית  הקהילה  מתוך  וארגונים  פעילות 
החולים,  בבית   HIV ה  מחלקות   :HIV ב-  במאבק  שעוסקים 

רופאי HIV בקופות החולים, הוועד למלחמה באיידס ועוד.
• ד״ר רות גופן, ממקימות החברה לרפואת להט״ב, רופאת 
משפחה במרפאת ככר הבימה, מתעסקת ברפואה לקהילה 

הטרנסית, HIV ,PrEP ורפואת להט״ב בכלל.

נרטיבים של "בין לבין" -
ד״ר אדוה דרור:

המחקר  ממצאי  את  תשתף  דרור  אדוה  ד"ר  זו  בהרצאה 
שלה, החוקר נרטיבים של אנשים בעלי מגדר לא קונפורמי. 
שאלת המחקר הינה כיצד חווים אנשים אלו את חייהם מעבר 
מעניקים  שהם  המשמעויות  מה  המגדרית,  לדיכוטומיה 

לחוויות אלו וכיצד הן מעצבות תחומי חיים אחרים.

מגדר  בעלי  אנשים  של  מבוטלת  הבלתי  השכיחות  למרות 
ובארץ  בעולם  בנושא  מחקר  מעט  קיים  קונפורמי,  שאינו 
יצירת  תאפשר  אלו  יחידים  של  הנרטיבים  הבנת  בפרט. 
משתייכים  אלו  שיחידים  כיוון  בנוסף,  תאורטית.  מסגרת 
לסייע  יכולה  בהם  ההתמקדות  הטרנסג'נדרית,  לקשת 

בפיתוח הסובלנות כלפי טרנסג׳נדרים ככלל. 
המחקר הינו איכותני ונערך על פי הגישה הנרטיבית, שכן רצוני 
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לבחון סיפורים וחוויות חיים, תופעות כלליות על מורכבותן.
אוכלוסיית המחקר כללה 18 משתתפים/ות שגויסו באמצעות 
פורומים באינטרנט, דגימת ״כדור שלג״ ומעורבותי בקהילה. 
הטיעון המרכזי הוא שאדם בעל מגדר לא קונפורמי, כלומר 
מתמדת  בתנועה  נמצא  קווירית,  עמדה  פי  על  החי  אדם 
"טרנספורמציה"  לבין  לימינאלי"  ב"מרחב  הימצאות  בין 

המגיעה לאחר השהות במרחב זה.
את המרחב הלימינאלי ניתן לראות כאוטופיה קווירית, כלומר 
המאפיין  מבנה  לאנטי-  )בהקבלה  זהות"  "אנטי  של  מצב 
מרחבים לימינאליים( ואת הטרנספורמציה כנקודת המפגש 
זהות  מתגבשת  בה  ומבנה(  סדר  עם  )מרחב  הסביבה  עם 
במצב  זמנית  שהות  לאחר  כאשר  זמני,  באופן  ולו  מגדרית 

של "זהות", יחזור האדם למרחב הלימינאלי. 

פנימי  מרחב  מהווה  הלימינאלי  המרחב  הפרט,  ברמת 
בתפישה העצמית של הפרט בד בבד עם התרחקות פיזית 
המרחב  הקהילה,  וברמת  הטרונורמטיביים  ממרחבים 
על  ווירטואלים.  פיזיים  קהילתיים  מרחבים  הינו  הלימינאלי 
מנת ליצור שינוי חברתי, על האדם לשאוף לנקודות המפגש 
מביא  למבנה,  מבנה  האנטי  בין  המפגש  שכן  החברה  מול 
גם  והדיכוי  השליטה  חוסר  תחושת  ההתפשרות,  לצד  עמו 

פתח ליצירת שינוי חברתי.״
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ומטפלת  סוציאלית  לעבודה  ד״ר  היא  דרור  אדוה   •
קוגניטיבית התנהגותית.

הקול והחוויה - שיח בנושא חייליםות משוחרריםות 
על הקשת הטרנסית - אורית שטלצר:

שירות החובה בישראל מהווה חלק ממהלך החיים של צעיריםות 
 המחויבים בו ועשוי להשפיע על זכויותיהם ועתידם התעסוקתי. 
בשנים האחרונות, נדרשים יותר צעיריםות  על הקשת הטרנסית 

למפגש עם צה"ל, במסגרת גיוס החובה. 
חווים  הםן  איך  התממשו?  ציפיותיהם  והאם  התגייסו  למה 
כיצד  ומגדרית?  בינרית  היררכית,  מסגרת  עם  המפגש  את 
מהארון?  היציאה  ועל  המגדרית  זהותםן  על  שירותםן  השפיע 
מה  החיילות?  ושאר  המפקדים  עם  במפגש  אירע  מה 
 התובנות שהםן רוצים  להעביר הלאה? ומה הםן עושים היום? 
להבין  ושאיפשרו  שחוו  הייחודיים  והבעיות  התהליכים  על 
החוזקות, האתגרים וההזדמנויות הטמונות בשירותםן, עבורם 

ועבור הצבא - בהרצאתי.

פאנל טרנס בספורט, מועדון הספורט הגאה:
בפאנל זה שלושה דוברים.ות ממועדון הספורט הגאה יציגו את 
סיפורם האישי, ידונו בעולם הספורט הישראלי על גווניו השונים 

ועל המכשולים בשילוב טרנסים.ות ובכלל של הקהילה הגאה.
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תעסוקה למעסיקים.ת וחברות -
:LGBTech ביאנקה לואיס מארגון

בהקשר  טרנס  להיות  אומר  זה  מה   - בסוגיות  תעסוק  הסדנה 
תעסוקתי? איך אפשר להיות מעסיק.ה טרנספרנדלי.ת? מהם 
היתרונות הכלכליים והחברתיים של גיוון והכללה, ואיך כל עסק 

יכול לעשות זאת ולהרוויח?

• ביאנקה לואיס עוסקת בתפקידי ניהול בעולם התאגידים. 
האחרון  ובעשור  אפריקה,  מדרום  ב1997  לישראל  עלתה 
כיום  בסטארט-אפים.  מכירות  צוותי  בבניית  התמחתה 
ומכהנת   Opster בחברת  ראשית  הכנסות  מנהלת  היא 

.LGBTech בדירקטוריון של
בנימה אישית, ביאנקה התמודדה עם עלייה לארץ, שרדה 
שיקום  )כולל  מגדרי  מעבר  מורכבים,  רפואיים  קשיים 
הקריירה שלה כ"אדם אחר"( וגידול ילד.ה כאם חד הורית.

כיצד בונות חוסן קהילתי?
בר אווסקר יצחק ונינה הלוי:

טרנסית  להעצמה  גילה  פרויקט  של  ההתנדבות  מודל 
למען  מתנדבת  הטרנסית  שהקהילה  העובדה  סביב  נבנה 
האוכלוסייה  בהן  ההתנדבות,  מסגרות  לרוב  בניגוד  עצמה, 
המתנדבת שונה מהאוכלוסייה המקבלת את השירות. מודל 
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זה דוגל בהתנדבות בגובה העיניים, הזוכרת כי יש לשמור על 
המתנדבות מתוך הקהילה בדיוק כמו על מקבלות השירות, 

ויש להתאים את ההתנדבות למתנדבות ולא להפך.
המתבטאת  לקהילה,  שייכות  לתחושת  תורמת  ההתנדבות 
בחיבור, מודעות ומחויבות לקהילה. התארגנות והשתתפות, 
המציאות  על  משותפת  אחריות  של  לתחושה  תורמות 
לקדם  יחד,  המעוניינים  אנשים  בין  ומחברת  הקהילתית 

פתרונות לבעיות העולות בקהילה.

ניתוחים להתאמה מגדרית - כמה, מי ולמה פונות 
לרפואה הפרטית לעומת הציבורית -

מיכל סטולר:
על  שערכתי  המחקר  ממצאי  את  לקהילה  אציג  בהרצאה 
ניתוחי  לצורך  פרטית  לעומת  ציבורית  ברפואה  השימוש 
התאמה מגדרית. על מנת לעבור ניתוחים להתאמה מגדרית 
דרך מערכת הבריאות הציבורית, טרנסיםות נאלצות לפנות 
הפנייה  גיל  הוועדה:  נוהל  השתנה   2014 בשנת  לוועדה. 
ירד, משך הזמן קוצר ומונתה נציגת ציבור. למרות שינויים 
אחר  קבוע  באופן  שעוקבים  השטח  ארגוני  אלו,  מבורכים 
אידיאלית  מלהיות  רחוקה  שהתנהלותה  יודעים  הוועדה, 
וכמובן עצם קיומה פוגע בזכויותיהם של טרנסיםות לשירותי 

בריאות הולמים.
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על  היקף  ורחב  כמותי  מידע  לאסוף  היא  זה  מחקר  מטרת 
כלכלית  מצוקה  חרף   – מהשטח  מכירות  שאנחנו  תופעה 
הקהילה שלנו בוחרת ברפואה פרטית. מטרת המחקר לגלות 
ומה  פונות  מי  וכמה לפרטית,  פונות לרפואה הציבורית  כמה 
של  החוויה  ומה  זה  לערוץ  לפנות  בחרו  למה  מאפייניהן, 
ההתאמה  ניתוחי  מרבית  כי  נמצא  במחקר  לוועדה.  הפונות 
שדווחו  השיקולים  פרטיים.  בערוצים  התבצעו  המגדרית 
עלות,  הם  לוועדה  לפנות  האם  בהחלטה  ביותר  כחשובים 
הניתוח  תוצאות  של  נתפסת  איכות  בירוקרטיה,  שיקולי 
והעובדה כי אישור הוועדה נדרש על מנת להתנתח בארץ. 

הוועדה נתפסת בעיניי הקהילה באופן שלילי.
הוועדה  לאישור  עד  הזמן  משך  לאופטימיות:  מקום  גם  יש 
מהשירות  הרצון  שביעות  השנים,  לאורך  משמעותית  קוצר 

השתפרה ורוחות שינוי מנשבות ממשרד הבריאות.

ומעקב  הורמונלי  טיפול  על  ותשובות  שאלות 
גניקולוגי - ד"ר דפנה שוחט וד"ר דניאל טיירי:

להתאמה  מולטידיסיפלינרית  מרפאה  היא  קשת  מרפאת 
מגדרית, בבית החולים וולפסון. במפגש זה ד"ר דפנה שוחט, 
טיירי,  דניאל  וד"ר  האנדוקרינולוגי  התחום  על  האחראית 
יעשו סקירה  ושימור פריון,  האחראי על תחום הגיניקולוגיה 
עם  בשילוב  פריון,  ושימור  הורמונלים  טיפולים  של  בסיסית 
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מענה לשאלות מהקהל.

על מרחב בטוח, פמיניזם וטרנסיות - תמר בן דוד:
בטוח  מרחב  לבין  לנשים  בטוח  מרחב  בין  סתירה  יש  האם 
שלו  המקום  ומה  אותנו  משרת  הזה  המושג  כיצד  לטרנס? 
טרנסית  מאבק  בתנועת  או  כולןם,  עבור  שפועל  בפמיניזם 

שמחזיקה בלבה ערכים פמיניסטיים?
בשנים  הטרנסית  לקהילה  והמודעות  הייצוג  התגברות  עם 
האחרונות, מתגלה מחלוקת בתוך השיח הפמיניסטי בסוגיית 
המרחב הבטוח. המרחב הבטוח מהווה דרישה בסיסית עבור 
הכלה של טרנסיםות במרחבים פמיניסטיים, ומנגד משמש 

כטיעון להדרתןם.

נתחיל בניסיון לפרק ולהבין את המושג "מרחב בטוח", מנקודת 
הגנה  כמו  בסיסיים  צרכים  בין  וטרנסית:  פמיניסטית  מבט 
פוליטי  מתח  שקיים  נמצא  שיפוטיות,  וחוסר  הכלה  מרדיפה, 
מובנה, הקשור מהותית ביחס שלנו )כפמיניסטיות, כטרנסיות, 
כישויות פוליטיות בכלל( אל הסכנה של האחר.  כקוויריות או 
את הסכנה הזו נשים וטרנס מכירות היטב. אנחנו עוסקות בה 
הבנה  מתוך  אך  שלה.  כקרבנות  מצדנו  העכשווי  בשיח  המון 
הציבורי  המרחב  עבור  לרוב,  אפילו  אולי  קרובות,  שלעתים 

אנחנו הסכנה, ההפרעה - כיצד עלינו להתמודד איתה?
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שמבוססת  בלתי-שגרתית,  אפשרות  להציע  אנסה  כאן 
הפרת  כאימוץ  הקוויריות  של  החתרני  הפוליטי  ההיגיון  על 
ורלוונטית  ברורה  תעשה  זו  שאפשרות  כדי  והנוחות.  הסדר 
הגדול  הטרנס-פמיניסטי  באתגר  כמובן  ניגע  שלנו,  לחיים 
ביותר בעת הזו: הטרפיות, ההיגיון הטרפי. במקום להתנצח 
לעומק  יותר  אחת  רמה  דווקא  נלך  והשקרים,  הבוטות  עם 
ודרך התשוקות  נבין דרך מושג המרחב הבטוח  אותן  וגם   -

הפוליטיות שעומדות מאחוריו.
לבסוף, נשאל מחדש מה מקומו של המרחב הבטוח בפרויקט 
על  פוליטי,  כאמצעי  או  כאג'נדה   - שלנו  המשותף  הפוליטי 

בסיס ההבחנה בין היגיון של בטיחות לבין היגיון בטחוני.

פאנל טרנס במשפט -
שרון חירות, לילך בן דוד, לילה אתר

וד״ר עידו קטרי:
העתיד  דור  יציגו  בו  עגול  שולחן  יערך  במשפט  טרנס  בפאנל 
של המשפט הטרנסי בישראל: שרון חירות, לילה אתר ולילך בן 
האסטרטגיות,  תפיסותיהן  את  קטרי,  עידו  ד"ר  בהנחיית  דוד, 
במשפט  שימוש  על  והביקורתיות  הפרקטיות  התיאורטיות, 
לצורך קידום ההכרה והנגישות להזדמנויות חיים לא.נשים על 
התנאים  ביצירת  המשפט  תפקיד  על  נדבר  הטרנסית.  הקשת 
להפליה ובחשיפה של א.נשים טרנסים לאלימות ונחשוב ביחד 
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אילו שינויים נדרשים במשפט הישראלי ומאילו כדאי להימנע.

שיח מחנכים.ות -
ניי בן דנן ויפית שפירא:

ניי, עו"ס טרנס ממעברים ויפית מורה בתיכון החברתי ת"א. 
נרצה להזמין אנשי חינוך לשיח מחנכים מודרך על ידינו, על 
הטרנסית  מהקשת  לתמידיםות/חניכיםות  בנוגע  סוגיה  כל 

במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פרומלית.

באוכלוסייה  המיני  בתפקוד  והפרעות  מיניות 
טרנסית - הזווית האורו-גניקולוגית כירורגית -

ד"ר רויטל ארבל:
משיכה  של  רחב  מגוון  קיימים  הטרנסג'נדרית  באוכלוסיה 
של  המינית  המשיכה  מיני.  בתפקוד  והפרעות  מיניות  מינית, 

טרנסג'נדרים אינה תלויה ברצף המגדרי.

המיניות של א.נשים על הרצף מושפעת כמו בכל בני האדם 
הפרעות  וחברתיים.  פסיכולוגים  ביולוגים,  שונים:  מגורמים 
להפרעות  בחלקן  דומות  בטרנסג׳נדרים/ות  מיני  בתפקוד 
לאוכלוסיה  ייחודיות  הפרעות  ישנן  אך  הכללית  באוכלוסיה 

הטרנסג׳נדרית הדורשות התייחסות מקצועית מתאימה.
שכיחות  והפרעות  מיניות  מינית,  בנטייה  נדון  בהרצאה 
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בתפקוד מיני באוכלוסיה בכלל ובאוכלוסיה הטרנסג'נדרית 
הגורמים  השפעת  את  להסביר  המנסים  מודלים  יוצגו  בפרט. 
על  דגש  תוך  מיני  בתפקוד  הפרעות  התפתחות  על  השונים 

מודלים ייחודיים למיניות טרנסג'נדרית. 
א.נשים  שעוברים  התהליך  במהלך  במיניות  השינויים  יתוארו 
המיני  התפקוד  על  וניתוחים  תרופתי  טיפול  השפעות  כולל 
והפרעות בתפקוד מיני. לסיכום יוצגו דרכי המעקב והטיפול 

בהפרעות בתפקוד מיני באוכלוסיה הטרנסג׳נדרית.

• ד"ר רויטל ארבל היא מנהלת היחידה לאורו-גינקולוגיה 
להתאמה  ניתוחים  ומנתחת  צדק  שערי  הרפואי  במרכז 
מגדרית )ניתוחים תחתונים( במרכז הרפואי תל-השומר

הקהילה הטרנסית -
קהילה מוחלשת, לא קהילה חלשה -

מאיה עוראבי עזרא:
עצמנו? עבור  ומשאבים  בריאות  אושר,  מאחלות  אנחנו   איך 
הרצאה על בניית קהילה חזקה שמתחילה בלחזק את עצמנו.
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פאנפיקשן -
איך מרגיש.ה טרנס* במרחב בו הכל יכול לקרות?

גיל בהט:
פאנפיקשן )סיפורת חובבים( הוא עולם בו הכל יכול לקרות. 
כזוג  מאלפוי  ודראקו  פוטר  הארי  על  לקרוא  רוצה  אתה 
הומואים? בבקשה! את רוצה לקרוא על סופרוומן טרנסית? 
מגדר?  בלי  חייזרית,  תרבות  על  לקרוא  רוצים  תגידי.  רק 
כמרחב  הפאנפיקשן  עולם  את  תסקור  הסדנה  קיבלתם! 
לביטוי להט"בי וטרנסי ובה תוכלו להתנסות בתרגיל כתיבה 

של פאנפיקשן טרנסי.
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