
 

 חטיבהקבוצות |  2020פעולה ליום הזיכרון הטרנסי 

 

 :מטרות

 ללמד את החניכות על חשיבותם של א.נשים טרנסים בהיסטוריה של הקהילה הגאה •

 למצוא חיבורים אישיים של החניכות לחוויה של חריגות מגדרית •

 לדון במחירים של אלימות מגדרית בחברה של ימינו •

 :רציונל

הפעולה שלפניכן נועדה להנגיש את יום הזיכרון הטרנסי לכלל חניכות הארגון. מטרת הפעולה היא 

לחבר את החניכות ליום הזה לא ממקום של אבל או של רחמים, אלא של מאבק, כוח ונכונות לשינוי 

סים וסיסג'נדרים, חברתי רחב יותר. חריגה מגדרית גובה מחירים כבדים מהחיים של כולנו, טרנ

  להט"בים וסטרייטים כאחד, ולכן חשוב שנהיה שותפות למאבק באלימות על רקע מגדרי.

 

 ז פעולה:"לו

 דק' 10  פתיחה

 דק' 45 משחק הזיכרון

 דק' 30 הקשר בין הומופוביה לטרנספוביה

 דק' 10 סיכום

 

 מהלך הפעולה:

בנובמבר,  20-יום הזיכרון הטרנסג'נדרי חל מדי שנה ב :הסבר על יום הזיכרון הטרנסי .1

לזכר הקורבנות של אלימות טרנספובית, וכדי להעלות מודעות לאלימות המופנית כלפי 

כדי להנציח את ריטה הסטר, אישה  1999ד בשנת הקהילה הטרנסג'נדרית. יום הזיכרון נוס

 טרנסג'נדרית שנרצחה במסצ'וסטס, ארה"ב.

 שואלות:

 האם שמעתן על היום הזה? •

 למה אתן חושבות שיש יום מיוחד לציון מותם של א.נשים על הקשת הטרנסית? •

 :משחק הזיכרון .2
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 )המדריכה משתפת מסך, כל חניכה בתורה אומרת לה לפי המיקום איזה קלפים להפוך(
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 אחרי שחושפות את כל הקלפים, שואלות:

 כמה מהדמויות האלו הכרתן? •

 האם אתם חושבים שלמישהו מהם הייתה השפעה על החיים שלכן היום? •

נסים שמתו, אבל המידע בקלפים מדבר רק על החיים הקלפים מציגים א.נשים טר •

 של הדמויות ולא על נסיבות המוות שלהן. למה לדעתכן זה מה שבחרנו?

מה ההשלכות )לטובה ולרעה( של הצגת א.נשים טרנסיםות בהקשר של מוות  •

 ואלימות?

 

סמך מבקשות מכל חניכ.ה לכתוב בפתק או בממה הקשר בין הומופוביה לטרנספוביה?  .3

לפי המגדר שמצפים ממנה )אפשר  100%במחשב על סיטואציה שבה היא לא התנהגה 

 לתת כדוגמא בן שלובש חולצה ורודה, בת שמשחקת כדורגל וכו'(. מי שרוצה משתפת.

 שואלות:

 איך ידעת מה מצופה ממך ואיך מצפים שלא תתנהגי? •

 איך הסביבה הגיבה כשהתנהגת לא בהתאם לציפיות? •

מה לדעתכן הקשר בין אלימות הומופובית )למשל כשמישהו צועק על שני בנים  •

 שמחזיקים ידיים ברחוב( לבין אלימות מגדרית )למשל כשבן לובש חולצה ורודה(?

 למה אתן חושבות שאנשים מגיבים בצורה קשה לחריגה מגדרית? •

 

ות טרנספובית, אבל הוא יום הזיכרון הטרנסי מוקדש לזיכרון של קורבנות אלימ :מסכמות .4

גם מזכיר לנו שאלימות מגדרית היא תופעה חברתית רחבה יותר. כולנו מוכפפות 

לתפקידים חברתיים בהתבסס על המין הביולוגי והמגדר שלנו, בין אם אנחנו מרגישות איתם 

 בנוח ובין אם לא, וכולנו חשופות לאלימות אם אנחנו חורגות מהתפקידים שהוקצו לנו.

הטרנסי" הוא לא רק מאבק להשגת זכויות קונקרטיות )כמו לשנות את סעיף המין "המאבק 

בתעודת הזהות או לקבל סבסוד מהמדינה לניתוחים(, אלא מאבק לשינוי החברה 

 שמפעילה אלימות על כל מי שלא מתיישב עם סטנדרטים נוקשים של מגדר.

 


