
 פעולה ליום הזיכרון הטרנסי
 מטרות:

 להכיר את יום הזיכרון הטרנסי והחשיבות שלו-
 לעורר שיח ביקורתי על המחירים של חריגות מגדרית בחברה-
 בונוס: החניכות יכירו דמויות טרנסיות מעוררות השראה-

 מהלך הפעולה:

 פתיחה
  30 דק':

 משחק: חלק א'
 עכשיו נקרא רצף של משפטים. אחרי כל משפט נזמין את כל מי שמזדהה איתו לקום. (להשתדל בלי

 תגובות במהלך המשחק. אחרי כל היגד לתת לכולן זמן להיעמד, להסתכל אחת על השנייה,
  ולהתיישב חזרה בלי להגיב על מי קמה ולמה)

 אמרו לי פעם שאני נשי.ת מדי-
 אמרו לי פעם שאני גברי.ת מדי-
 לא הרשו לי לשחק בצעצועים מסוימים כי אני בן/בת-
 צחקו עליי בגלל הלבוש שלי-
 צחקו עליי בגלל סגנון הדיבור שלי-
  נמנעתי מלעשות משהו שרציתי בגלל שזה "של בנים/בנות"-
 דחו אותי בגלל שאני גברי.ת/נשי.ת מדי-

  שואלות:
  מה משותף לכל ההיגדים?-
  איזה קשיים חווים מי שמבטאות צורות שונות של חריגות מגדרית?-

 חלק ב'
 פורסות את ההיגדים על הרצפה ומבקשות מהחניכות למיין אותם לפי הקטגוריות הבאות:

 נורמה חברתית1.

 אלימות מגדרית2.

 שואלות:
 מה ההבדל בין הקטגוריות, אם בכלל?-
 האם הייתה חוסר הסכמה בחלוקה?-
 האם יש היגדים המתאימים לשתי הקטגוריות?-

  30 דק
 מגדירות אלימות מגדרית

 אלימות מגדרית היא אלימות שמבוססת על שתי הנחות חברתיות שהרבה מהחברה שלנו מושתת
 עליהן. הראשונה היא שמין ביולוגי (זכר/נקבה) מחייב זהות מגדרית תואמת (גבר/אישה), ומבע

 מגדרי תואם (גברי/נשית). השנייה היא שיש זהויות מגדריות ומבעים מגדריים ש"שווים" יותר
 מאחרים.

 שואלות:



  מה לדעתכן המקור של אלימות מגדרית? מה היא נועדה למנוע או לשמר?-
 האם יש הבדל בין אלימות מגדרית שמופעלת על גבר הומו לבין אלימות מגדרית שמופעלת-

 על אישה טרנסית?
 האם יש הבדל בין אלימות מגדרית שמופעלת על אישה סיסג'נדרית לבין אלימות מגדרית-

 שמופעלת על אישה טרנסית?
 ובין גבר הומו נשי לאישה סיסג'נדרית?-

 
 * למדריכה: יש הבדלים, וזה בסדר לציין אותם. מבחינת חומרה ותדירות של מקרים, ומבחינת סוגי

 האלימות. אבל יש גם מן המשותף: האלימות מבוססת על תפיסות חברתיות שמניחות נשיות כנחותה
 מגבריות, ושואפות לשמר את הסדר החברתי הזה. לכן מי שהכי סובלות ממנה הן נשים וא.נשים

 ש"מפרים" את הסדר החברתי על ידי חריגה מהנורמות המגדריות.
  

  מספרות בקצרה על ההיסטוריה של יום הזיכרון הטרנסי:
 

 חלק שני: יום הזכרון הטרנסי
 קוראות ביחד:

 יום הזיכרון הטרנסג'נדרי הבינלאומי, שיוסד ב-1998 בעקבות רציחתה של ריטה הסטר,
 מצויין בישראל כבר משנת 2002. בעקבות הרצח החל פרויקט "לזכור את מתינו", המציין לא

 רק את הטרנסג'נדרים שנרצחו, אלא גם את האוכלוסייה שחווה רדיפה ואלימות. ביום הזה
 אנחנו זוכרות ומכבדים את זכרם של הא.נשים, שנאלצו לחיות בעוני ברחובות, שלא זכו

  לטיפול רפואי הולם, שסבלו מאפליה. אלה שבחרו לקחת את חייהם ואלו שנרצחו.
 

 צופות בסרטון על טרנספוביה במקום העבודה (אפשר לצפות עד 4:20):
https://www.youtube.com/watch?v=d8Cuq41tXl8 

 
 שואלות:

 אחרי שהבנו שיש דמיון בין הקשיים שסובלת מהם הקהילה הטרנסית לקשיים של שאר קהילת
 הלהט"ב

 איזה קשיים ייחודיים לקהילה הטרנסית?-
 
 
 

  לסיכום:
  קוראות את הטקסט בנספח א' ושואלות:

  מה השתנה מאז ועד היום?-
 מה המשמעות של להיות "הרבה"? האם חייבות להיות טרנסיות כדי להיות חלק מה"הרבה"-

  הזה?
 

 ** למדריכה: חשוב מאוד לתת לחניכות זמן לאוורר תחושות קשות לגבי יום הזיכרון, אם יש כאלה.
 חלקם כנראה מכירים אישית א.נשים שהתאבדו או פוגעים בעצמם על רקע אלימות מגדרית, או לכל

  הפחות חוות אותה ביומיום.
 

https://www.youtube.com/watch?v=d8Cuq41tXl8


 נספח א'
 

 פעם הייתי אחת, היום אני הרבה / יעל לביא
 (נאומה מתוך הפגנת הקהילה לוקחות בחזרה את הלילה, לאחר תקיפתה של אישה טרנסג'נדרית

 על ידי אחד עשר שוטרי מגב, 16 בינואר 2014)
 

 שלום לכולם. למי שלא מכיר אותי, שמי יעל. אני יכולה לומר שבאמת, לא שזו גאווה, אבל זו הייתה
 המציאות שלי. בשנות ה- 60 לא הבנתי מה אני ומי אני, אבל התחלתי להבין שאני לא יכולה לחיות
 עם משפחתי. הייתי מאוד שונה ונזרקתי לרחובות. זו הייתה הדרך היחידה לחיות. הבנתי גם שאני

 לא אוהבת את הגבות שלי, אז הורדתי אותן, ואז משטרת ישראל "הנחמדה" של שנות ה- 60
 מהמאה הקודמת... פשוט זה היה חוק: להיות ילד הומוסקסואל – זה מרשם להתעללות כי החוק

 מרשה את זה ! אל תרשו את זה היום! אל תרשו את זה מחר! תילחמו! תחיו את החיים שלכם! מי
 שיאמר לכם שאתם לא טובים, תגידו לו פעמיים שהוא לא טוב. ככה עברו חיי. ברחתי לחו"ל לעשרים

 שנה, עברתי את כל התהליך הרפואי בחו"ל. למזלי הייתי רקדנית טובה וזכיתי לעבוד בכל מועדוני
 הלילה הנהדרים של אירופה. ידידה טובה שלי אמרה לי בשנת 82 ׳, אוי יעל לא נמאס לך לנדוד

 במזוודות מעיר לעיר, מכפר לכפר, ממדינה למדינה? בואי הביתה, המדינה השתנתה. אבל כמו שאני
 מבינה נכון להיום, כמה הם היו, שישה, שבעה? כאלה שאוהבים לשים ברזלים על הכתפיים ולהרגיש
 גברים. האלימות של היום לא השתנתה משנות ה- 60. אני מבקשת מכם: פעם הייתי אחת, היום אני
 רואה שאני הרבה! לא אחת! אתם אל תוותרו, אל תוותרו על הזכות שלכם. תחיו את החיים שלכם כי
 נולדתם בזכות ואף אחד לא יכול לשנות את זה! אני אוהבת אתכם, אני לא מכירה אתכם, אבל בגלל

 שאתם דומים לי, אני ואתם, אתם ואני, תמשיכו להיות גאים. ולסיום, אני רוצה לומר, יש לפחות
 עשרה אחוז מהעולם שהוא גיי, לסביות וטרנסג'נדריות, שזה כמעט מיליארד בני אדם! שיזהרו

 מאותם מיליארד בני אדם! אני אוהבת אתכם, תודה.
 


