
 

 

 2021יום הנראות הטרנסית* 
 לקבוצת מתחיליםות )חטיבה או קבוצות שלא דיברו הרבה על טרנסיּות עד כה(

 רציונל למדריכות:

הפעולה עוסקת במקום השולי של טרנסיםות בתוך הקהילה הגאה. חשוב לזכור שהמטרה היא קירוב וניסיון 
 למצוא את המשותף והדומה, מבלי למחוק את ההבדלים בינינו.

 :לההפעו מטרות

 החניכות יבינו את הצורך ביום שמוקדש לנראות טרנסית .1

 החניכות יבינו את מקומם של טרנסיםות בקהילה הגאה דרך תיאוריה קווירית .2

 

 חלוקת זמנים:

 ותדק 15 טרנס נגד מאה

 ותדק 30 בית משפט

 ותדק 15 סקס אחר

 ותדק 25 דיון

 ותדק 5 סיכום

 

  מהלך הפעולה:

 , ובשם כל אחד.ת כותב את שמו/כינוי(. 17800)קוד משחק  מאה נגד טרנס: משחק פתיחה .1

 אפשר לתת לכל אחת לשחק לבד, או לשחק ביחד כ"נבחרת", המשחק הוא לא אחת נגד השנייה.

 משחקאפשר להשתמש באם לא העברתן את הפעולה של יום הזיכרון הטרנסי,  אלטרנטיבה:)

 במקום( הזיכרון

 נשאל:

 כמה מהדברים ידעתן וכמה ניחשתן? -

 היו על הומואים/לסביות, אתן חושבות שהייתן צודקות ביותר שאלות?אם השאלות  -

 ראו נספח ב'** -מיניות -מגדר-**אם צריכות להסביר לחניכות מין

 בית משפט .2

 נתחלק לשני חדרים, עם מדריכה אחת בכל חדר. 

 מקריאות לחניכות:

 להט"ב.  ארגון בכירי הקהילה הגאה, החליט להוציא את האות ט' מראשי התיבות -אב"ג 

 חדר אחד צריך לחשוב על טיעונים בעד המהלך, וחדר אחד צריך לחשוב על טיעונים נגד.

 חוזרות למליאה ומקיימות בית משפט.
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 נשאל:

מה אתן חושבות על ההחלטה הזאת, אם היא הייתה קורית? )כמובן שהיא מומצאת ולא  -

 אמיתית(

 מה לדעתכן הופך טרנסיםות לחלק מהקהילה הגאה? -

מטרת המתודה היא לחשוב ביחד עם החניכות על המשותף והדומה, ולא רק על השונה,  למדריכה:)

 אבל זה בסדר אם בסוף השיחה תגיעו למסקנות מורכבות.(

 סקס אחר/קהילה אחרת .3

מבחר מאמרים העוסקים בתיאוריה  -נקרא קטע מעובד מתוך המבוא לאנתולוגיה "סקס אחר" 

 )נספח א'(קווירית 

 תי הפסקאות הראשונות, ונעצור לשאלות הבנה:נקרא את ש

מיניות, כלומר -מגדר-)מיןמה זה "הקשר המשולש" שהתיאוריה הקווירית מערערת עליו?  -

 הנחה שמי שנולד זכר צריך להיות גבר שנמשך לנשים, ולהפך(

)החברה מנסה ללמד אותנו שזה קשר טבעי, כלומר ככה מה הכוונה ב"טבעיות מדומה"?  -

 אבל זאת לא האמת( -ות וכל חריגה היא תקלה זה אמור להי

 לקרוא את הפסקה האחרונה. נמשיך 

  דיון: .4

 במה המילה קוויר שונה מלהט"ב? -

מה, לפי הטקסט שקראנו, היתרון של שימוש במושג "קוויר" כדי לתאר את כל הקשת  -

 הלהט"בית?

רנסיםות האם היה אפשר להוציא ט -אם הקהילה בישראל הייתה קווירית ולא להט"בית  -

 מהקהילה?

איזה עוד דברים היו משתנים באיך שהקהילה נראית היום )מחאות, מקומות בילוי,  -

 …(?אפליקציות היכרויות, מרחבים וירטואלים

 

  סיכום: .5

במרץ. החג נוסד על ידי  31-יום הנראות הטרנסג'נדרית הבינלאומי הוא חג המתרחש כל שנה ב

כתגובה להיעדר ימי ציון בקהילת  2009במישיגן בשנת הפעילה הטרנסג'נדרית רייצ'ל קרנדל 

הלהט"ב לנושאים טרנסג'נדרים, בהביעה תסכול שהיום היחיד הקיים הוא יום הזיכרון 

הטרנסג'נדרי אשר מתאבל על אובדנם של אנשים טרנסג'נדרים בגין פשעי שנאה, אך שאינו מכיר 

 או מכבד את חברי הקהילה הטרנסג'נדרים בעודם חיים.

 

 

  



 

 

 נספח א'

 קטע מעובד מתוך המבוא לאנתולוגיה "סקס אחר"
 

קשה לספק הגדרה של המונח ושל הרעיון הקווירי, משום שזהו רעיון החותר תחת עצם התפיסה 
ועל  ערעור על הסדר החברתי הקייםשל הגדרות קבועות ויציבות. במרכז הרעיון הקווירי עומד ה

 נוגע למין, מגדר, מיניות והקשר ביניהם. התפיסה של מה שנחשב טבעי ונורמאלי בכל ה
 

כקשר טבעי:  נתפסמיניות, ש–מגדר–התיאוריה הקווירית מצביעה על קיומו של קשר משולש מין
מהעובדה הביולוגית של המין שלנו נובעת לכאורה באופן טבעי זהות מגדרית שתואמת את המין 

ני המין השני. המהלך הקווירי משמעו הביולוגי, וממנה נובעת לכאורה באופן טבעי מיניות כלפי ב
 ערעור על הטבעיות המדומה של הסדר הזה.

 
מגדרית )לא מגדרית(, ובכך היא מבטאת את החזון המהפכני –קוויר היא, לפחות לכאורה, זהות א

של זהות שמבוססת על מיניות, ועם זאת איננה כבולה למגדר ספציפי. דרך אחת ליישם את החזון 
עות שימוש במונח קוויר כמונח מטריה לכל הזהויות בכותרת להט"ב, מונח הקווירי היא באמצ

שמקשר בין נזילות מגדרית לנזילות מינית ומאפשר שחרור ממשטור מיני ומגדרי הנובע מהגבולות 
בין הזהויות תחת אותיות הלהט"ב. שימוש לא כמטבע לשון, אלא מתוך הבנה של החתרנות 

 שבמהלך הזה.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 נספח ב'

 )רק אם מעולם לא עברתן דרך זה עם החניכות(מיניות -מגדר-מין

  שואלות:

  מישהי רוצה להסביר מה זה מין?  -

 4-מורכב בעיקר מ -זכר, נקבה, אינטרסקס  -)אם הן צריכות עזרה: המין הביולוגי 

 פרמטרים: כרומוזומים, אברי מין, הורמונים וסממני מין משניים.(

   מה זה מיניות? -

למי אנחנו נמשכים. בהקשר הזה מדברים גם על משיכה מינית )למי אני נמשכ.ת( וגם על )

משיכה רומנטית )במי אני מתאהב.ת(. השניים לא חייבים לבוא ביחד. למשל, אני יכול 

להתאהב רק בנשים, אבל להימשך מינית גם לגברים וגם לנשים. יש א.נשים שלא חווים 

מיניים והרצף האפור(, וא.נשים שלא -מינית מאוד נמוכה )אמשיכה מינית, או חווים משיכה 

 רומנטיים(.(-חווים משיכה רומנטית בכלל )א

  מה זה מגדר? -

הוא מונח במדעי החברה בינארי.ת ועוד. מגדר -)איך אני מגדיר.ה את עצמי )גבר, אישה, א

המונח  במשמעותו המקורית .המתייחס להבחנות בין הגבר לאישה שהן תלויות חברה ותרבות

תרבותית של המין הביולוגי, המגדיר כיצד צפויים נשים וגברים -מגדר הוא פרשנות חברתית

להתנהג ולהראות בכל חברה נתונה. כלומר, כשנולד אדם עם פין, החברה מסמנת אותו כבן 

 .(ומצפה ממנו לגדול ולהיות גבר

 ? האם אתן חושבות ששלושת הדברים האלה קשורים אחד לשני? באיזה אופן -

אם נולדתי  -בחברה שלנו יש ציפייה ל"התאמה" בין שלושת הקטגוריות  מסכמות:

זכר, אני אמור לגדול להיות גבר )גברי( שנמשך לנשים. בקהילה הגאה אנחנו 

 מערערות הרבה פעמים על התפיסה הזאת.


