טרנס-
פרנדלי
בצבא

מפקד/ת בצבא?
כך תהיו טרנס-פרנדלי
כמפקד.ת מתפקידך ליצור אווירה מכבדת ולשמש דוגמא
יש לפנות לחייל.ת על הקשת הטרנסית בשם ובלשון המגדרית המועדפת
בלי קשר לרשום במסמכים .רצוי להקשיב לדרך בה כל אחת מדברת על
עצמה ,או לשאול "איך לפנות?"
יש לגלות רגישות לצרכים האישיים של החייל.ת.
יש לסייע לחייל.ת על הקשת הטרנסית בקבלת התאמות מבוקשות (זמן
נפרד למקלחת ,מדים מתאימים למגדר ,פטור תספורת או זקן ,נגישות
לטיפולים רפואיים ,ועוד).
במידה ומתעוררים קשיים יש לפנות למש"ק מגדר ביחידת היוהלם ,במייל
הצבאי ,בנייד או במייל האזרחי המפורסמים באתר מעברים.
יש לכבד את פרטיות החייל.ת על הקשת הטרנסית ,אין להוציא אותו.ה
מהארון ללא הסכמה מפורשת ,ויש להמנע משיחות לא ענייניות על
הנושא .אין לשאול שאלות אינטימיות וחודרניות.
מחובתך לשמור על כבוד החייל.ת בקרב שאר החיילים.ות ,ולמנוע
הקנטות והטרדות.

להזמנת הכשרות לקצינים ומפקדים ,וכן מידע ויעוץ לא.נשים
על הקשת הטרנסית ובני משפחותיהם:
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מעברים לקשת הטרנסית

טרנס-
פרנדלי
ברפואה

רופא/ה? צוות רפואי?
כך תהיו טרנס-פרנדלי
על פי מחקרים ,רבים.ות על הקשת הטרנסית נמנעים.ות מטיפול בשל חוויות רעות
שעברו .חוויה טובה יכולה להציל חיים.
כחלק מתפקידך ,עליך לשמור על כבוד המטופל.ת מול הצוות הרפואי.
יש לכבד את השם והפנייה המגדרית המועדפת של המטופל.ת ,הן בפניו.ה ,אך
גם בשיחות עליו.ה ,פרטיות או פומביות .זאת גם אם במסמכים הרפואיים כתוב
אחרת
כדי להבין איך לפנות רצוי להקשיב לדרך בה המטופל.ת מציג.ה את עצמו.ה ,או
לשאול "איך לפנות?".
יתכן ותלונת המטופל.ת קשורה לנושא הטרנסי או להליכים לשינוי מגדרי ,ויתכן
שלא .יש להתייחס לכך באופן ענייני ובהקשרים רפואיים בלבד ,ולהמנע מעיסוק
יתר בנושא.
אין לשאול שאלות אישיות ,אינטימיות וחודרניות שאינן הכרחיות לטיפול הרפואי,
ובמידת הצורך יש להסביר מדוע שואלים.
מערכות בריאות עלולות להיות לא נגישות לא.נשים על הקשת הטרנסית .חשוב
לסייע למטופל.ת בהתמודדות עם כך.
מומלץ ללמוד עוד על הקשת הטרנסית ,ועל צרכיה הרפואיים.
חשוב לזכור שזכות החולה לסודיות רפואית חלה גם על הזהות הטרנסית .אין
להוציא את המטופל.ת מהארון ללא הסכמה מפורשת ,ויש לשאול לפני תיעוד
העניין ברשומה הרפואית.
מערכות בריאות עלולות להיות בלתי נגישות לאנשים ונשים טרנסיות/ים.
סייע/י לחולה שלך בהתמודדות עם ביורוקרטיה בכלל ,וזו הקשורה ברפואה
מגדרית בפרט.
חשוב לזכור כות החולה לחסיון רפואי חלה גם היותו/ה של החולה
טרנס/ית .אל תוציא/י את החולה שלך מהארון ללא רשותו.
להזמנת הכשרות לצוות ,מידע ויעוץ לא.נשים על הקשת הטרנסית ,בני משפחה
ורופאים המלווים אותם ,והצטרפות לרשימת רופאים טרנספרנדלי:
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מעברים לקשת הטרנסית

טרנס-
פרנדלי
במחקר
האקדמי

חוקר/ת אקדמאי/ת?
כך תהיו טרנס-פרנדלי
הקשת הטרנסית כמעט ואינה נחקרת ,דבר המקשה על הייעוץ והטיפול בנו.
בכוחך לסייע לקשת הטרנסית להגדיל את גוף הידע עליה.
יש לכבד את פרטיות הנחקרים.ות על הקשת הטרנסית.
בפנייה לקשת הטרנסית להשתתפות במחקר ,יש להסביר איך הוא מסייע
לקהילה ,וכדאי להציע תגמול על השתתפות.
יש לכבד את הזכויות של נחקרים.ות על הקשת הטרנסית .במידה והמחקר
נעשה במסגרת טיפול ,יש לבהיר אלו הליכים הם חלק מהמחקר ,ואלו חלק
מהטיפול .יש לאפשר לא.נשים על הקשת הטרנסית הזדמנות הוגנת להחליט
האם להשתתף.
בסקרים עם שאלות סגורות ,יש להבין האם נכון לשאול על מין ,על מגדר ,או
באיזה לשון לפנות .זאת בנפרד משאלות על נטייה מינית ועל זהות טרנסית.
חשוב לתת יותר משתי אופציות ,ומומלץ להתייעץ עם ארגונים העוסקים בנושא.
"לא עלינו בלעדינו"  -רצוי לבנות את המחקר בשיתוף הקהילה הטרנסית,
ובסיומו ,להעביר את התוצאות למשתתפים.ות ולארגוני הקשת הטרנסית.

למחקרים קיימים ,התייעצות ומידע נוסף:
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מעברים לקשת הטרנסית

טרנס-
פרנדלי
בבריאות
הנפש

מטפל/ת?
כך תהיו טרנס-פרנדלי
 %41מחברי.ות הקשת הטרנסית ניסו להתאבד ,בין היתר בשל הימנעות
מטיפול בעקבות חוויות רעות בטיפולי עבר .בכוחך לשנות זאת.
זהות טרנסית ,לכשעצמה ,אינה הפרעה נפשית .דיספוריה מגדרית (דכדוך הנובע
מאי הלימה בין המגדר ליחס הסביבה או המין) היא שעלולה לגרום למצוקה.
אי כיבוד השם והפניה המגדרית של המטופל.ת או ערעור על זהותו.ה המגדרית,
יפגעו בתהליך הטיפולי .באינטייק יש להקשיב לדרך בה המטופל.ת מדבר.ת על
עצמה.ו ,או פשוט לשאול "איך לפנות?"
חשוב ללמוד על א.נשים על הקשת הטרנסית ,ולהתייעץ עם ארגוני הקשת
הטרנסית .למטופל.ת אין בהכרח משאבים נפשיים ללמד אותך במסגרת הטיפול.
במהלך הצגות מקרה ,יש לכבד את פרטיות המטופלים.ות על הקשת הטרנסית.
כמו כן ,אין להציג ללא הסכמה מפורשת של המטופל.ת.
אל תשאלו שאלות אישיות ,אינטימיות וחודרניות ,שאינן רלוונטיות לטיפול .אל
תנהלו שיחות לא ענייניות על הזהות המגדרית של המטופל.ת ,והימנעו מלהוציא
מהארון ללא הסכמה מפורשת.
יש לאפשר למטופל.ת לברר את הרצונות שלו.ה בהקשר של הליכי שינוי מגדרי,
ולזכור שחלק מההליכים כרוכים באישור הסכמה מדעת ממטפל.ת .יש לשים לב
ליחסי הכוחות הנוצרים כדי להימנע משמירת סף.

להזמנת הכשרות לצוות ,מידע ויעוץ לא.נשים על הקשת הטרנסית ,בני משפחה ומטפלים
המלווים אותם ,והצטרפות לרשימת מטפלים טרנספרנדלי:
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מעברים לקשת הטרנסית

טרנס-
פרנדלי
במשטרה

שוטר/ת?
כך תהיו טרנס-פרנדלי
בעוד הקשת הטרנסית חשופה לאלימות ,היא נמנעת ברובה מלפנות
למשטרה בשל חוויות עבר שליליות .עזרו לנו לשנות זאת – חוויה טובה
יכולה להציל חיים!
כשוטר.ת ,מתפקידך לשמור על כבוד האדם הטרנס.ית במפגש עמו.ה ובקרב
עמיתיך (למנוע בדיחות פוגעניות ,הטרדות ,הקנטות ,ויחס מבזה).
יש לכבד את השם והפניה המגדרית המועדפת על אנשים על הקשת הטרנסית,
בלי קשר לרשום במסמכים או למראה החיצוני .יש להקשיב לדרך בה כל אחד
מדבר על עצמו ,או לשאול "איך לפנות?"
שונות מגדרית אינה עבירה פלילית ,ואינה סיבה לחשד ,לעיכוב ,או לחיפוש.
על פי הנחיות משטרת ישראל יש לאפשר לאדם על הקשת הטרנסית לעבור
בידוק גופני על ידי שוטר או שוטרת לבחירתו.ה .בזמן הבידוק יש להימנע ממגע
מיותר באזורים אינטימיים ,ולהתייחס לגוף הנבדק.ת בכבוד.
עת מעצר ,יש לאפשר החזקה בתא מעצר בהתאם לרצון העצור.ה על הקשת
הטרנסית ,תוך שמירה על בטחונו.ה האישי .אין להחזיק עצור.ה בבידוד רק
בשל היות.ה על הקשת הטרנסית .יש לסייע ביצירת התאמות בהתאם לרצון של
העצור.ה (כולל זמן מקלחת נפרד ,שימוש בשירותים ,נגישות לטיפולי התאמה
מגדרית).
במידה ומתעוררים קשיים ,יש לפנות לקצינת הקישור לקהילה הלהט"ב.

להזמנות הכשרות ומידע נוסף:
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מעברים לקשת הטרנסית

טרנס-
פרנדלי
בתעסוקה

מעסיק/ה?
כך תהיו טרנס-פרנדלי
מחקרים מוכיחים כי גיוון ושילוב הקשת הטרנסית במקום עבודה
בטוח מגדיל את הביצועים  -בכוחך ליצור שינוי משמעותי.

תפקידך לשמור על כבוד העובדים.ות ועל סביבת עבודה בטוחה ונעימה
יש לדאוג להליך מיון וגיוס הוגן שאינו מוטה .חשוב לדאוג לייצוג הוגן לא.נשים
על הקשת הטרנסית במקום העבודה שלך.
יש לקחת בחשבון שיתכן ובמסמכים הרשמיים רישום השם והמין אינו תואם
את זהות העובד.ת .מידע זה אישי ועשוי להיות רגיש ,ולכן אין לעשות בו שימוש
לא ענייני או להפיצו.
אין לנהל שיחות לא ענייניות בנוגע לזהות המגדרית של העובד.ת ,איתו.ה או
עם גורמים אחרים ,גם בשלבי המיון והגיוס .יש להימנע מלהוציא את העובד.ת
הטרנסית מהארון ללא הסכמה מפורשת.
יש לאפשר שימוש בקוד הלבוש המתאים למגדר העובד.ת.
יש לדאוג לגישה בטוחה לחדרי שירותים או מלתחות התואמים את
מגדר העובד.ת.

להכשרה ,יעוץ וליווי למעסיקים:
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מעברים לקשת הטרנסית

טרנס-
פרנדלי
בחינוך

איש/אשת חינוך?
כך תהיו טרנס-פרנדלי
בסקר שנערך נמצא מתאם ברור בין שאלות חודרניות והערות בנוגע לזהות
המגדרית לבין נשירה מבית הספר  -יש לך יכולת לעשות שינוי!
כמחנך.ת תפקידך ליצור מסגרת חינוכית בטוחה ונעימה עבור התלמידים.
ות שלך.
על פי חוק זכויות התלמיד אין להפלות תלמידים.ות על בסיס הזהות
המגדרית שלהם.ן או של הוריהם.ן
יש לפנות לתלמיד.ה על הקשת הטרנסית בשם ובלשון המגדרית המועדפת,
בלי קשר לרישום במסמכים ,ולמראה החיצוני .יש להקשיב לדרך בה כל אחד
מדבר על עצמו ,או לשאול "איך לפנות?"
זהות מגדרית הינה עניין אישי ,ואינה תלויה בהסכמת ההורים.
במקרים של הפרדה לפי מגדר (קוד לבוש ,שימוש בשירותים ,לינה וספורט),
יש לכבד את הזהות המגדרית של התלמיד.ה.
עליך לשמור על כבוד התלמיד.ה בקרב החברים.ות למסגרת (למנוע
הקנטות והטרדות ,להגן מאלימות וכו').
יש לכבד את פרטיות התלמיד.ה ,ואין להוציא מהארון ללא הסכמתו.ה .יש
להימנע משיחות לא ענייניות על הנושא ,גם שלא בנוכחותו.ה.

להזמנת הכשרות לצוות החינוכי ,מידע ויעוץ לא.נשים על הקשת הטרנסית ,בני משפחה
ואנשי חינוך המלווים אותם:
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מעברים לקשת הטרנסית

