
 31.3.20 -יום הנראות הטרנסי  -פעולה 
  מטרות:

 . להכיר לחניכים את יום הנראות, ליצור ביניהם שיח על נראות טרנסית ומשמעותה1
 . להציג לחניכים ולחניכות נראות טרנסית2
היום הזה מאפשר נראות של חריגות מגדרית בכלל,  -. להסביר את החשיבות של היום הזה עבור כל הקהילה3

 לא רק של אנשים טרנסים
 

 1מתודה 
 ?האם אתם מכירים את יום הנראות 
 ?מה אתם יודעים עליו 
 ?אי פעם ציינת אותו? איך 
 אותו? אם כן למה בחרתם לציין 
 )אם לא למה בחרתן לא לציין אותו? )יכול להיות שלא ידעתם שמתקיים בכלל 

 
 -להקריא

 טרנסג'נדריםאשר מוקדש לאנשים  במרץ, 31-הוא חג המתרחש כל שנה ב יום הנראות הטרנסג'נדרית הבינלאומי
והעלאת המודעות כלפי אנשים טרנסג'נדרים ברחבי העולם. החג נוסד על ידי הפעילה הטרנסג'נדרית רייצ'ל 

לנושאים טרנסג'נדרים, בהבעת תסכול שהיום היחיד  הלהט"בכתגובה להיעדר ימי ציון בקהילת  2009בשנת   קרנדל
תאבל על אובדנם של אנשים טרנסג'נדרים בגין פשעי שנאה, אך שאינו אשר מ יום הזיכרון הטרנסג'נדריהקיים הוא 

 מכיר או מכבד את חברי הקהילה הטרנסג'נדרים בעודם חיים.

מדיה בנוסף, מתקיימים אירועים וירטואליים רבים ב החג נחגג באירועים של קהילות טרנס ולהט"ב ברחבי העולם.
, סיפורים אישיים, נתונים סטטיסטיים לגבי סוגיות טרנסיות, סלפיזובאתרי אינטרנט, המשתתפים פרסמו  חברתית

 העלות מודעות ולהגביר נראות.ותכנים אחרים שמטרתם ל
 

  2מתודה 
נותנים לכל חניך לינק לעמוד ויקיפדיה של דמות טרנסית. כל חניך מקריא חלק מהערך והחניכים האחרים מנסים 

 לנחש את הדמות. אם לא מנחשים, להקריא עוד עד שמישהו מנחש.
 

 רשימת הדמויות למדריכ.ה: )אפשר להוסיף דמויות במידה ואתן מכירות(
 דנה אינטרנשיונל

 ג'נט מוק
 לברן קוקס

 כריסטין יורגנסן
 לזלי פיינברג
 ברנדון טינה
 קייטלין ג'נר

 מרשה פ. ג'ונסון
 סיסי מקדונלד

 האחיות וושאובסקי
 צ'לסי מאנינג

 קים פטרס
 אבי שטיין

 אפרת טילמה
 גילה גולדשטיין

 
 3מתודה 

למדריכ.ה: יום הנראות הטרנסית לא מאפשר לנו רק לחגוג את הטרנסיות שלנו אלא מאפשר לכל אחד 
קי המגדר שלוקח בו חלק לחגוג את החופש להיות מי שהוא רוצה ומה שהוא רוצה, בלי להיות כבול בחו

  ההטרונורמטיביים, שביומיום עלולים להגביל כל אחד ואחת מאיתנו.
לכן אנחנו חושבים שהוא חשוב לכולנו כקהילה גאה וכחברה בכלל ויכול להיות משמעותי מאוד גם לאלו 

 מאיתנו שאינם מזדהים כלל על הקשת הטרנסית.
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%92%27%D7%A0%D7%93%D7%A8
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9C%D7%A4%D7%99
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A0%D7%94_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%A0%D7%98_%D7%9E%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%9F_%D7%A7%D7%95%D7%A7%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9F_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%A1%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%96%D7%9C%D7%99_%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F_%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9F_%D7%92%27%D7%A0%D7%A8
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%99_%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%9C%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A6%27%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%99
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%99_%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%AA_%D7%98%D7%99%D7%9C%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F


 
 נקריא לחניכות על שני פרוייקטים של קבוצת טרנס* באיגי לקראת יום הנראות

 
 2018 -סרט קצר ותערוכת פורטרטים

לקראת יום הנראות הטרנסי, אני ומספר של נערים טרנסים, ביחד עם המדריכים שלנו, החלטנו להפיק סרטון “
התערוכה תהיה תערוכת פורטרטים, כל ” , מסביר סהר, חניך קבוצה טרנס* איגי”, ותערוכה המלווים זה את זה

המצולמים יהיו חברים בקהילה הטרנסית, מכל רחבי הספקטרום. בשלב הזה כבר אין לי ספק שזה לא פרוייקט 
קל, אבל הוא פרוייקט חשוב, גם בשבילי וכל מי שמשתתף בפרויקט. יש הרבה סקרנות ומבוכה, ולעיתים עוינות, 

לה הטרנסית. אני חושב שהרבה מהאנשים פשוט רואים אותנו כקונספט חסר כשהקהל הרחב נתקל בנושא הקהי
פנים לפעמים, או שהם נזכרים באיזה סלבריטי שניים שהם ראו איפשהו, אבל משהו מאוד זר. עבור האנשים 
ת האלה, וגם עבורנו, הייתי רוצה לתת ביום הנראות, ייצוג לקהילה הטרנסית, ייצוג רחב ואנושי. הייתי רוצה לת

 ”.לקהילה הטרנסית פנים, והרבה מהן

 
 

 2019 -הוצאת ספר ילדים 
ספר ילדים שנכתב ואויר בידי חניכי  –” יש מכשפה בקצה הפרדס“"בחודשים האחרונים זכיתי להשתתף בכתיבת 

נדרית של איגי. את הספר כתבנו כפרויקט קבוצתי לקראת יום ’קבוצות הנוער והצעירים על הקשת הטרנסג
 הנראות הטרנסית, שחל בסוף מרץ.

במרכז הסיפור חבורה של ילדים, לכל אחד חלום משלו. על מנת להגשים את חלומותיהם, הילדים עושים את 
 מן הסתם, הם מסיקים, המכשפה יודעת להגשים חלומות.”. מכשפה“ת של אישה, ששמעו עליה שהיא דרכם לבי

 
הגשמת חלומות היא עסק לא פשוט. לחלק מהילדים, גם בספר וגם בעולם האמיתי, יש חלומות שהגשמתם 

וכו יש חלומות דורשת השלמה עם זהות מגדרית שונה מזו שהורגלו אליה. גם לילדים שמגדרם הוא זה שגדלו לת
שהגשמתם דורשת עבודה קשה, והתאמה של החלום לתנאי המציאות. כשטווינו את חוטי העלילה של הסיפור, 

אבל אפשר  –רצינו לספר לילדים שיקראו אותו )ובהחלט גם למבוגרים שיקריאו אותו(, שאנחנו יודעים שזה קשה 
 להגשים חלומות.

גאווה טרנסית, אחווה ואהבה עצמית, הם לא המרכז של הספר, למרות שאני מאמינה בחשיבות של מסרים של 
תהיה השפעה ” יש מכשפה בקצה הפרדס”אינם נמצאים בלב החוויה של הילדים והמציאות הסיפורית. גם אם ל

חברתית או חינוכית חיובית כמו שאנחנו מקווים, המשימה הראשונה שלנו היא ליצור ספר שילדים ישמחו לקרוא. 



תצחק מהמרדף של ראמי אחרי ארנב או שילד אחד יתרגש מההרפתקאות של תמר, אם ילדה אם ילדה אחת 
 עשינו את שלנו. –אחת תבין שהיא בעצם ממש כמו עמית ואיזה מדהים זה שיש בספרים ילדים כמוה 

רט. ביים במדיה בכלל, ובמדיה לילדים בפ”בשנים האחרונות אנחנו רואים עלייה מרגשת ומבורכת של ייצוגים להט
בית או אהבה בין בני אותו מגדר. אבל רק מעטים מהם מספרים ”יותר ויותר ספרי ילדים מתארים הורות להט

סיפורים על שונות מגדרית או תהליכי מעבר. הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו ואחד לשני מדריכים אותנו, 
ל בהורה שמקריא סיפור לילדתו לפני במידה רבה, כיצד לחשוב על העולם. יש שינויים ממשיים שיכולים להתחי

השינה ומבין שוואלה, לא יהיה סוף העולם אם הילדה תגלה שהיא טרנס כשתגדל; או בילדה שקוראת סיפור 
 אלא מסוגלת לעשות דברים נפלאים ומגניבים עם חייה."”, פגומה“ומבינה שהיא לא 

 

 
  

 :וןדי
 ?מהי לדעתכן נראות טרנסית 
 ?למה היום הזה חשוב 
 ?מה החשיבות שלו לאנשים טרנסים? מה החשיבות שלו לקהילה הגאה 
 ?למה לציין אותו בקבוצה לא טרנסית 
 ?איך יום הנראות שונה מיום הזיכרון? למה צריך את שניהם 

 

 

 

 


