
  vi  1מוד ע  

נורה גרינברג
∗

  

   שאלות שמרבי� לשאול � נדרית'זהות טרנסג
 )ועוד השגות מקובלות(

  6מהדורה 

  ..."ובטר� תצא מרח� הקדשתי�, בטר� אצור� בבט� ידעתי�"
  5', א, רמיהי

  2.........................................................................................................................................?ה זה בעצ�מ

  2.....................................................................................................................................?ו סטייה מיניתז

  2............................................................................................................................?ה בי� מי� לבי� מגדרמ

  3....................................................................................................................?אי� זה נגר�? מה זה נובעמ

  4.............................................................................................!נפש�איזה גועל? ברי� שרוצי� להיות נשי�ג

  4.......................................................................................................................ז הוא בטח חולה באיידסא

  5.....................................................................................................…יש לו ילדי�, בל הרי הוא היה נשויא

  5........................................................................................."פייגעלע"ולא " סיסי"לא , אד� נשי�וא לא ב�ה

  5..........................................................................................................................…עשות דבר כזה בגילול

  5............................................................................................................?...אי� ילד כל כ� צעיר יכול לדעת

  5....................................................................................................................................?ז מה הביג דילא

  6...................................................................................................................כלומר הוא, כלומר היא, הוא

  7.......................................................................................................................ע� טיפול נכו� זה יעבור לו

  7......................................................................................................................................?ינוי מי� כיצדש

  7.....................................................................................................................................?הניתוחמה ע� ו

  8......................................................................................................................................ה נראה משונהז

  8.............................................................................................................?תואי� הוא עושה את זה למשפח

  8................................................................................................................................?י� אוכלי� את זהא

  9.......................................................................................................................................?ומה ע� ילדי�

  9............................................................................................................?י�נדר’טרנסגמה צריכי� אנשי� 

  10.......................................................................................?מה א� ילדי יהפו� לאחד כזה? א� זה מידבקה

  10......................................................................? עוסקות בזנותנדרית’זהות טרנסג� הרבה נשי� מדוע כל כ

  11..................................................................................................................................שתגעה אד��ב�ה

  11............................................................................ לאשהגבראפשר להפו� �יא, י� זה משהו שנולדי� אתומ

  12............................................................................................................................ה מנוגד לדר� הטבעז

  13........................................................................................................................ה מנוגד לחוקי אלוהי�ז

  13.................................................................................................. בגלל התרבות המערבית הקלוקלתלהכו

  14..................................................................................................................?איפה נית� לקבל מידע נוס,

                                                      

  לנורה גרינברגכל הזכויות שמורות . 2009 ©   ∗

  



  vi  2מוד ע  

  ?ה זה בעצ�מ

הדר� (היא מצב שבו האד� חש נתק וחוסר התאמה בי� תפקיד המגדר שלו  נדרית'זהות טרנסג
זדהותו הפנימית ע� ה,  שלוהאנילבי� ) שבה החברה תופסת אותו מבחינת היותו גבר או אישה

ומזדהי� ע� תפקיד , הרואי� עצמ� כגברי� או נשי�, שלא כרוב האנשי�. היותו אישה או גבר
, ה� אינ� כאלה באופ� עמוק מאד שי� מרגישנדרי�'אנשי� טרנסג, המגדר שבו גדלו מאז נולדו

נימית פת� האבל תחוש,  כגברי� או כנשי��החברה רואה אות. ת המגדר השנינו או ב בני שה�
  .  אחרתלה�אומרת 

כולל תחושה חריפה של ,  גופ�מצורתמצוקה רבה הנובעת עשויי� לחוש  ג� נדרי�'טרנסגאנשי� 
 רגשותכחלק מתהלי� שבו ה� מתחברי� ל.  תחושה שזה לא באמת הגו� שלה�–ניכור ממנו 

, נדרי� חשי� צור� עמוק לבצע שינויי� בגופ�'אנשי� טרנסג, � שלהי� האמיתיי�המגדרי
צור� זה עשוי ; שמטרת� להתאי� אותה למאפייני� המקובלי� עבור המגדר שעמו ה� מזדהי�

  .אבל אי� הכרח בכ�, לכלול את שינוי איבר המי�

נהוג . ההחלטה הא� הוא יגדל ויחיה כגבר או אישה מתקבלת על פי איבר מינו, כשתינוק נולד
הות המגדרית של דזהדיקציה מדויקת ללהניח כדבר טבעי ומוב� מאליו כי איבר המי� מהווה אינ

ואי� לה� כל ,  כשה� ארוזי� בקופסת המגדר שלה�גדלי� ומתבגרי�רוב האנשי� , ואכ�. אד�
היא ותחושה זו , תחושת ההזדהות המגדרית שלה� תואמת את איבר מינ�. החרושת"טענות לבית

אד� אינו מרבה , גילבר. שה� בקושי שמי� לב לכ� שהיא קיימת, כ� בסיסית ומובנת מאליה" כל
   ?מה יש פה לדבר. היא פשוט ה�  כאלה/הוא". שהיאני א"או " ני גברא"לחשוב 

נדר אי� הלימה בי� 'אד� טרנסגאצל . מה לדברעל  יש ויש – נדר'אד� טרנסגלא שבמקרה של א
אשתמש כא� בלשו� זכר לש� (משהו בתוכו . לבי� תחושתו הפנימית, נקבעה לו בעת לידתוהזהות ש

לעתי� . מרגיש באופ� חרי� שמקומו בעול� צרי� להיות אחרת ממה שהוקצה לו) וחיות בלבדהנ
זה איננו הגו� המתאי� ": אופ� חד וברורב אומר לו מה"דבר, וא סוקר את גופוהאשר כ, קרובות

אתו ג�  ויחד,  פשוט חש שהיה מתאי� לו גו� אחרנדר’טרנסג. הוא חש כב� המגדר השני". לי
  .  זה של המגדר השני–אחר תפקיד חברתי 

, נסו לדמיי� שהתעוררת� בבוקר וגילית� שבמש� הלילה שינה גופכ� את צורתו, ש� המחשהל
האנשי� האחרי� מתייחסי� ; אלא שמוחכ� נותר כפי שהיה, ועתה הוא גו� של ב� המי� השני

צייר מצב נסו ל. שאת� מי שאת� למרות ידיעתכ� הברורה, אליכ� כאילו היית� בני המי� השני
  .נדרי�'בעל רגשות טרנסגמה על הרגשתו של אד� "ויהיה לכ� מושג, זה בדמיונכ�

 נתפסת ,אד� יהיה גבר או אישה לפי צורת איבר מינו בעת הלידהלפיה  שהאמונהציינתי קוד�  
 שמערערתכל מחשבה , על כ�. אלא ג� כדבר ראוי ונכו�, בעיני רוב האנשי� לא רק כדבר טבעי

לתוצאות שנובעות עוד אתייחס להל� . מנוגד לטבע, מטור�, אית לה� כמהל� שגוי זו נראמונה
אבל כבר בשלב זה לא קשה לשער כיצד מרגיש אד� , נדרי�'מדעות אלה לגבי אנשי� טרנסג

  .כדבר פסול שאי� לו מקו� בעול�, שרגשות הזהות שלו נתפסי� כבלתי לגיטימיי�

  ?ו סטייה מיניתז
לתחושת הזהות הבסיסית , הנוגעת לדר� שבה האד� תופס את עצמוזאת תופעה .  א זה לאל

, זאת איננה מחלה. אלא נובעת מרבדי� עמוקי� מאד בנפשו, היא אינה תלויה ברצונו. ביותר שלו
שהדר� , זה מצב של מצוקה עמוקה ואמיתית. בוודאי לא מינית, ולא  סטיה, לא הפרעה נפשית

סובל ממנו לחיות על פי רגשותיו כדי שיוכל לנהל חיי� היחידה לפתור אותו היא לאפשר לאד� ה
ואי� לו אפשרות להתנהג ,  אי� כל מפלט מ� התחושות שהוא חשנדר’טרנסגלאד� ה. �נורמאליי

  .  לבי� מי� ופעילות מיניתנדרית’זהות טרנסגאי� קשר בי� , בנוס� לכ�. אחרת

  ?ה בי� מי� לבי� מגדרמ
מי� . מגדר מיניות ו, בי� מי�ההבחנהחיוני להבי� את , נדרית’זהות טרנסג� רוצי� להבי� מה זו א

האמת היא שהטבע אינו מייצר רק זכרי� (הא� אני זכר או נקבה : היבט ביולוגי למתייחס
  ). אב בינתיי� נסתפק בשתי הקטגוריות האלה, ונקבות

, �לנשי, לגברי�  מבחינה מיניתאד� נמש�למי , לתשוקה המינית מתייחסת מיניותשאלת ה
כפי שתראו (או משהו אחר , אישה,  גבר– מגדר מתייחס לשאלה מי אני. לשניה� או לא� לא אחד

  . )יש עוד אפשרויות, בהמש�
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כי אז ,  א� אד� הוא גבר–כלומר , אנשי� רבי� נוטי� לחשוב שמגדר ומיניות ה� היינו ה�
במציאות . רי� נמשכת מינית לגב היא כי אז–וא� אישה , בהכרח הוא נמש� מינית לנשי�

. אבל ה� גברי� בעצמ�, הומוסקסואלי� נמשכי� מינית לגברי�, לדוגמה. הדברי� אינ� כאלה
, ויש אנשי� ביסקסואלי�. א� אי� בכ� כדי להטיל ספק בנשיותה, לסביות נמשכות מינית לנשי�

  .ויש עוד אפשרויות רבות נוספות, הנמשכי� מינית ג� לגברי� וג� לנשי�

המיניות האנושית מגוונת ורבת פני� בהרבה מ� התבניות הקשיחות שבה� , שהרי זאת לדעת
חלק מאתנו הינ� . מדובר בקשת רחבה של אפשרויות, למעשה. מנסי� להכניס אותה

חלק אחר ה� .  נמשכי� מינית רק לבני המי� השני–כלומר , הטרוסקסואלי� באופ� בלבדי
בי� לבי� משתרע תחו� .  רק לבני מינ� נמשכי� מינית–כלומר , הומוסקסואלי� באופ� בלבדי

  .בחלקו נזיל ובלתי יציב ומלא הפתעות, עצו� של חוויות ורגשות מיניי�

רוב . היותו אישה או גברמתייחס למגדרו של אד� . מתייחס לגבריות ולנשיות, לעומת זאת, מגדר
, כלומר. ד�את זהות המגדר של א, בדר� מסתורית משהו, בני האד� מאמיני� שאיבר המי� קובע

אבל אנחנו יודעי� כבר הרבה שני� . הא� אנחנו גברי� או נשי�" קובע"מה שיש לנו בי� הרגליי� 
אצל רוב בני . שאיבר המי� שעמו נולד אד� איננו הקובע את ההזדהות המגדרית שלו, שאי� זה כ�

ד ע� נוללפיה גבר החברתית  התואמת את הנורמה להזדהות מגדריתהאד� קיימת אמנ� נטייה 
  . אבל אי� כל הכרח שהדברי� יהיו כאלה, נולדה ע� איבר מי� נקביואישה איבר מי� זכרי 

 נקבעת על ידי )או משהו אחר(הרגשתנו הפנימית שאנו גברי� או נשי� , ההזדהות המגדרית שלנו
, שה� נולדי�מ� הרגע , בנות ובני� עוברי�. תרבותיי�" סביבתיי�"שילוב של גורמי� פסיכולוגיי�

בה� ולגרו�  טמיעהמכוו� לה, )ג� א� לרוב הוא אינו מודע (קפדני מאד) סוציאליזציה(יברות ח
כלומר כזו שבה ההזדהות כגבר ,  בעיני החברה"נכונה"התנהגות מגדרית הפני� הזדהות ו� ללה

  .או כאישה תואמת את איבר המי�

אד� מקובל להאמי� ש: נהוג להניח שזהות המגדר יכולה להתבטא בשני ערוצי� בלבד, כמו כ�
בעיניה� גבר ואישה ה� שני דברי� . ואי� כל אפשרות אחרת, היות או גבר או אישהיכול ל

כל אד� הוא צירו� .  אישה100% גבר או 100%האמת היא שאי� א� אד� שהוא . מנוגדי� ונפרדי�
זהות המגדר הוא רצ� בי� שני קצוות שה� דגמי� . כלשהו של מאפייני� נשיי� וגבריי�

מה : וא� מאד� לאד�, גבריות ונשיות שונות מתרבות לתרבות. אידיאליי� של גבריות ונשיות
חשב נייטרלי מבחינה מגדרית בימינו יעשוי לה, שנחשב גברי באופ� מובהק לפני חמישי� שנה

  . אלה

והקפדה על שני , שבה� נהוגה חלוקה חדה וברורה בי� המגדרי�, כמו התרבות שלנו, יש תרבויות
. תרבויות אלה מדגישות את ההבדלי� בי� גברי� ונשי�. י� נפרדי� לביטוי זהות המגדרערוצ

כמו רבות מתרבויות יבשת אמריקה לפני , יש תרבויות. בתרבויות אחרות יש הדגשה של הדומה
מקבלות תבניות מגדר פתוחות אשר , או תרבויות רבות באסיה, כיבושה על ידי האירופאי�

לא רק גברי� , ותר מעבר ממגדר למגדר וא� מוכרי� מגדרי� נוספי�שבה� מ, וגמישות יותר
  .ונשי�

, תהמיילדהרופא או , הוריו: כשתינוק נולד משמש מינו הביולוגי לקביעת המגדר שיוקצה לו
.  יגדלו אותו כב�–א� זה פי� .  יגדלו אותה כבת–א� זה פות . מסתכלי� במה שיש בי� רגליו

עד שרוב האנשי� אינ� מבחיני� בכ� שבעצ� מדובר ,  כה מושרשהזיהוי בי� המי� לבי� המגדר
 קיימי� חפיפה וִמתא� בי� שני ההאוכלוסיינכו� הוא שלגבי חלק גדול מ� . בשני דברי� שוני�
 –א� לגבי אנשי� מסוימי� . וזהות� המגדרית תואמת את איבר המי� שלה�, המאפייני� האלה

  .חלקי או מוחלט ביניה�יש חוסר התאמה ; מי� ומגדר אינ� חופפי�

  ?אי� זה נגר�? מה זה נובעמ
והיכולת , היא מרכיב בסיסי מאד באישיותו של אד�, היותנו גברי� או נשי�, ההזדהות המגדרית

הידע המדעי , וע� זאת. לחוות ולבטא אותה ללא עכבות היא תנאי הכרחי לחיי� מלאי� ומספקי�
  . מלהיות מלאעל תהלי� ההתפתחות של ההזדהות המגדרית רחוק

  : יש שלוש תפיסות להסבר ההזדהות המגדרית שלנו, כללית

  ;ההזדהות המגדרית מקורה במבנה המוח: תפיסה ביולוגית •
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ההזדהות המגדרית נקבעת בשלבי� מוקדמי� של התפתחות : דינמית"תפיסה פסיכו •
  .בעיקר ע� הוריו, כתוצאה מ� האינטראקציות הראשונות של הילד, האישיות

ההזדהות המגדרית היא תוצר של חיברות והפנמה של נורמות : ידה חברתיתתפיסת למ •
  .חברתיות

אבל העובדה היא , ייתכ� מאד שהתשובה לשאלה טמונה בשילוב של כל שלשת התפיסות, כמוב�
משמעית על השאלה כצד מתפתחת ההזדהות של בני האד� "שעד היו� אי� בידי המדע תשובה חד

  .  כגברי� או כנשי�

ואי� כל סיבה , ת המגדרית הבלתי נורמטיבית אינה שונה מבחינה זו מזו הנורמטיביתההזדהו
להניח שהיא אינה מתפתחת על פי אות� כללי� ובאות� תהליכי� כמו ההזדהות המגדרית 

פרט לעובדה שהיא אינה תואמת את ציפיות החברה לפיה� איבר המי� בלידה , הנורמטיבית
  .את ההזדהות המגדרית" קובע"

בחריגה מ� ,  מתו� הנחה שמדובר בדבר יוצא דופ�נדרית’זהות טרנסגשי� שואלי� מה גור� לאנ
שלאד� החווה אות� , מה שברור הוא שמדובר ברגשות אמיתיי� מאד. הכללי� הדורשת הסבר

 הזדהות מגדריתומה שבטוח ג� הוא ש. ואי� כל דר� להעלי� או לבטל אות�, אי� שליטה עליה�
  .בדיוק כמו זהות המגדר הבלתי נורמטיבית, � היא להסבר זקוקה ג"נורמלית"

" סיבה"עד היו� לא נמצאה , נדרית’זהות טרנסגמוגדרת ומובחנת ל" סיבה"ככל שמפתה למצוא 
וכדי להבי� אותה יש צור� בהבנה מעמיקה יותר ,  נובעת מגורמי� רבי�נדרית’זהות טרנסג. כזאת

  . ד� בכללשל הדר� שבה מתפתחת זהות המגדר אצל בני א

 אינ� נדרית’זהות טרנסג הסיבות לנשענת על ההבנה לפיהגישה טיפולית מתקדמת , מכל  מקו�
א� כי עדיי� (בשני� האחרונות התרחבה מאד . רלבנטיות לדר� הטיפול במצוקה שהתופעה גורמת

הבנתנו את השפע העצו� של אפשרויות הביטוי של  ) בתחומי� האלה רב הנסתר על הידוע
  . חלק גדול מהציבורשפע העומד בניגוד לתפיסה הרווחת אצל ,  ומיניות אנושיתמגדריתהזדהות 

  !נפש�איזה גועל? ברי� שרוצי� להיות נשי�ג
מי אצל  וה� זכרי�מי שנולדו אצל  ה� מופיעה נדרית’זהות טרנסג, ראשית. צעד"ז נל� צעדא

רי� זכ (MtoFי� נדר’טרנסגיש . אבל היא אינה מכירה בהבדלי מי�, נשמע אירוני. נקבותשנולדו 

  ). ת גברי�ו המרגישנקבות (FtoMי� נדר’טרנסגו) המרגישי� נשי�

א� הוא . הוא כבר מרגיש ככזאת. האישלהיות " רוצה"אינו שנולד זכר  נדר’טרנסגאד� , ניתש
תחושת המגדר הפנימית ללו  שהמגדר מחליט לעבור תהלי� של שינוי כדי להתאי� את תפקיד

שאי� הוא יכול להמשי� , שאי� לו כל ברירה אחרתתחושה עמוקה שה זאת מתו� הוא עו, שלו
. מרגיש כגברו נקבה שנולד נדר’טרנסג  אד�הוא הדי� לגבי. בזהות שהוקצתה לו כשנולדלחיות 

שו� אד� שפוי בדעתו לא יעבור מרצונו את שבעת מדורי הגיהינו� הכרוכי� בשינוי , האמינו לי
  .הימנע מכ�המי� א� הוא רק יכול ל

יש מי שנגעלי� . אנשי� נגעלי� מכל מיני תופעות. זה כבר עניי� של טע� אישי, נפש" שר לגועלא
נפש " כל אחד והגועל. מאטימות ומצרות אופק, תנגעלת מבור+, למשל, אני. או ממפגרי�, מנכי�

  .שלו

  ז הוא בטח חולה באיידסא
אי� כל קשר בי� , המופיעה בש� קסספרט למילה .  איננה הומוסקסואליותנדרית’זהות טרנסג

יש כאלה הנמשכי� מינית , י� הנמשכי� מינית לנשי�נדר’טרנסג אנשי� יש. שתי התופעות
בדיוק כמו אצל . מי שאינ� נמשכי� לאיש יש כאלה הנמשכי� לשני המיני� ויש, לגברי�

  . האוכלוסייה הכללית

. נדרית’זהות טרנסגילות מינית לבי� אי� כל קשר בי� נטייה מינית או פע, מרות הדמיו� שבש�ל
  .  אי� בה כשלעצמה כדי לנבא ע� מי הוא ירצה לקיי� יחסי מי�נדר’טרנסגהעובדה שאד� הוא 

  .)הוא חולה באיידסשד� הוא הומוסקסואל אי� פירושה אהעובדה ש, וכמוב�(
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  …יש לו ילדי�, בל הרי הוא היה נשויא
אלא אשמת חוסר ,  זאת איננה אשמת�.י� רבי� סובלי� מסטיגמה חברתיתנדר’טרנסג

י� נדרשי�  נדר’טרנסגילדי� של . הבורות והחרדות של הסביבה, הדעות החשוכות, הסובלנות
שילדי� נאלצי� לא פע� לעבור יחד ע� הוריה� , אבל זה טיב� של החיי�. לעמוד במצבי� קשי�

בה לכ� שאלה ואלה האהבה שבי� הורי� לילדי� היא הערו. מסיבות שונות, מבחני� לא קלי�
  .יידעו איל לעמוד בנסיבות יוצאות הדופ� ולהתגבר על כל הקשיי�

ולהימלט מ� , "�נורמאליי"במאמציה� הנואשי� לחיות חיי� , י� רבי�נדר’טרנסגכרי� ז
בתקווה שבעיית� , מנסי� לאמ, לעצמ� זהות גברית לעילא, המצוקה שרגשותיה�  גורמי� לה�

מפתחי� קריירות ,  מתחתני� ומולידי� ילדי� בגיל מוקד�ה�. ע� השני� תיעל� מעצמה
, ")גבריי�"מדעיי� או אחרי� הנחשבי� , או בתחומי� טכנולוגיי�, למשל, בצבא הקבע" (גבריות"

  .אי� בכ� כדי להעיד על מה שמתרחש מתחת לקודקוד. מגדלי� זקני� ומנסי� להקרי� גבריות

בזכות� יש לי היו� . מנעתי מהתמודדות ע� בעייתיהשני� שבה� נ איני מתחרטת היו� על, שר ליא
, משגדלו הילדי� והפכו לאנשי� עצמאיי�, אבל עתה. השקולי� כנגד כל דבר שעבר עלי, את ילדיי

  .הגיע הזמ� לדאוג לעצמי

י� ייענשו בגזירה שלא נדר’טרנסגאי� הצדקה לכ� ש. להיות הורה זו זכותו הטבעית של כל אד�
חו� , להעניק לילדיה� אהבה, כמו כל אד� אחר, י� מסוגלי�נדר’טרנסג. להעמיד צאצאי�

  . ואי� שו� סיבה שיימנעו מכ�, והגנה

  "פייגעלע"ולא " סיסי"לא , אד� נשי�וא לא ב�ה
או " נשי"היותו , שלו" מניירות"ה, ושפת הגו� של, י� כל קשר בי� דר� התנהלותו של אד�א
, )סוציאליזציה(שי או גברי הוא תוצאה של חיבר+ת היות אד� נ. לבי� תודעת המגדר שלו, "גברי"

  .נדרית’זהות טרנסגואינו מלמד בהכרח על 

שבהתנהגותו תלויה ג� במידה שבה " גבריות"או ה" נשיות"מידת ה, נדר’טרנסגאד� מקרה של ב
י� המקבלי� עצמ� מגיל צעיר נדר’טרנסגיש . תיו או לקבל אות�והאד� מצליח להדחיק את רגש

תו� כדי " �נורמלי"את לחיות חיי� ואילו אחרי� מנסי� בכל ז, )דנה אינטרנשיונל –לדוגמה (
  . כלשהו ע� רגשותיה�" הסדר"מציאת 

, שכירי חרב, חיילי קומנדו,  אשר בתור גברי� היו נהגי משאיותנדרית’זהות טרנסגש נשי� י
בדר� כלל . גברי�אנשי� שנראו ונחשבו גברי� ש. מתאגרפי� ושחקני כדורגל, י ציוד כבדלמפעי

  . בתקווה להימלט ממצוקתונדר’טרנסגהמקצוע במקרי� אלה הוא חלק מ� החומה שמקי� ה

  …עשות דבר כזה בגילול
י לככל ש, הקשיש ביותר (70יש אנשי� ששינו את מינ� בגיל . גיל אי� כל חשיבות בעניי� הזהל

 35רי� את השינוי בי� הגילאי� י� עובנדר’טרנסגמרבית ה).  76עבר ניתוח לשינוי מי� בגיל , ידוע
  .כ� שאני עדיי� מתאימה לנורמה, 50עד 

  ?...אי� ילד כל כ� צעיר יכול לדעת
 מודע נדר’טרנסגבדיוק כמו אד� שאיננו ,  יודע מה� רגשות הזהות שלונדר’טרנסגאד� 

, האנשי� הסובבי� אות�. י� חווי� את זהות� בצורה טבעיתנדר’טרנסגילדי� . לרגשותיו
אבל ולא פע� ה� מעבירי� את , עשויי� להרגיש מבולבלי� או חרדי�, חד המבוגרי� שבה�ובמיו

י� יודעי� להסתדר יפה נדר’טרנסג ילדי� –אבל בלי מבוגרי� שיפריעו לה� . חרדותיה� לילדי�
  .מאד ע� הרגשות שלה�

מדוע , א� כ�. מוב� שכ�?  הזהות שלה�יודעי� מה ה� רגשותי� נדר’טרנסגנערי� שאינ� הא� 
י� מסוגלי� להיות מודעי� נדר’טרנסגכל כ� קשה לאנשי� מסוימי� לקבל את העובדה שילדי� 

  ?לרגשותיה�

  ?ז מה הביג דילא
 לומד מוקד� מאד בחייו שרגשותיו נדר’טרנסגילד . פשי רבנ גורמת לסבל נדרית’זהות טרנסג

מעודדי� , הבא אתו במגע כל "בני משפחתו, חבריו, מחנכיו, הוריו. אינ� מתקבלי� יפה בסביבתו
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בחרמות וא� באלימות , בלעג,  בביקורת–ת וומענישי� קש, התנהגות התואמת את מינו הביולוגי
;  אינו יכול להתכחש לרגשותיונדר’טרנסגהילד ה. התנהגות המתאימה לבני המי� השני, פיזית

  . אצלו" משהו לא בסדר"מתו� ידיעה ברורה ש, הוא חי במצב של קונפליקט

.  מתנודד בי� רגשותיו האמיתיי� לבי� חרדתו ומצוקתו עקב לחצי הסביבהנדר’טרנסג  האד�
 הוא נדר’טרנסגהמונח המקצועי המתאר את מצוקתו של ה(התוצאה היא סבל נפשי קשה מנשוא 

". שה מנשואקסבל "פירוש המילה דיספוריה הוא ". Gender Dysphoria "–" דיספוריה מגדרית"
  ).פ�אבל לה, כמו אופוריה

  :  עומדות מספר ברירותנדר’טרנסגבפני ילד 

דבר המעמיד אותו , הוא יכול לדבוק ברגשותיו ולתת ביטוי לתחושות המגדר האמיתיות שלו
במקרי� רבי� . ומוביל לדחייתו על ידה, באופ� כמעט וודאי במסלול התנגשות ע� הסביבה

  . ובה� הקרובי� לו ביותר,מבוזה ומ+קע על ידי אנשי� רבי�, התוצאה היא שהוא מנודה

, לסגל כלפי חו, דרכי התנהגות התואמות את ציפיות החברה ממנו, הוא יכול להסתיר את נטייתו
  .על כל המחיר הפסיכולוגי הקשה שבחיי� של העמדת פני� ושקר, ולחוות את רגשותיו בהיחבא

פני� אישיות לאמ, ולה, לנסות לברוח מרגשותיו, הוא עשוי לבחור בדר� של הכחשה והדחקה
אבל זאת , כ� הוא מבטיח לעצמו קבלה מצד הסביבה,  מצליח בכ� יותרואככל שה". נורמלית"

, כפייה עצמית של אישיות זרה, שלילת עצמיותו, במחיר דיכוי והדחקה של רגשותיו האמיתיי�
לת יכו"במחיר אי, בקיצור "  חוסר סיפוק והפרעות אחרות על עצמו, גזירת חיי לבטי� וייסורי�ו

 היא נדרית’זהות טרנסג הוא עוד עתיד ללמוד ש.למצות את יכולותיו ולחיות חיי� מאושרי�
 –סוגרי� את החלו� ; היא נכנסת דר� החלו�, א� סוגרי� בפניה את הדלת: חזק ביותר" באג"

 מרעילה נדרית’זהות טרנסגה.  ונחנקי�–סותמי� את הארובה . והיא נכנסת דר� הארובה
במוקד� או במאוחר מגיע . כל עוד הוא מתעקש להתעל� ממנה, ל הלוקה בהוהורסת את חייו ש

 שבו הוא מבי� שעליו להתמודד ע� רגשות חוסר ההתאמה והניכור נדר’טרנסגרגע בחייו של ה
  .תלויי� חייו, פשוטו כמשמעו, כי בכ�, שלו

בי� , שיותוהיא אופפת וממלאת את כל אי.  אינה מוגבלת לתחושת המגדרנדר’טרנסגצוקתו של המ
תחושה , קושי ליצור קשר א� הזולת, חוסר התאמה חברתית. שהוא מודע לכ� ובי� א� לאו

בסופו של . נדר’טרנסגה� אחדי� מ� המאפייני� של , ניכור וחוסר סיפוק, התאמה"מתמדת של אי
ג� ,  נאל, להתמודד אתהנדר’אד� הטרנסגשה, המצוקה הולכת וגוברת עד כדי כ�, כאמור, דבר

  . שנות הדחקה רבותאחרי

  ...כלומר הוא, כלומר היא, הוא
. ככלל ראשו� של כבוד ונימוס אנושיי�, ובצדק, התייחסות לכל אד� בלשו� מגדר הנכונה נחשבת

.  אנו ממהרי� להתנצל–או לאישה בלשו� זכר , כאשר אנו פוני� בעטות אל גבר בלשו� נקבה
  . נדר'י� לאד� טרנסגהנורמה הזאת אינה צריכה להיות שונה כאשר מתייחס

ללא קשר למראה , יש להתייחס לאד� כפי שהוא או היא מתייחסי� אל עצמ�: הכלל הוא פשוט
. או לשאלה הא� עברו או לא עברו ניתוח לשינוי מי�, או למה שרשו� בתעודת הזהות, שלה�

הכרה מהווה , נדר בלשו� זכר'או לגבר טרנסג, נדרית בלשו� נקבה'ההתייחסות אל אישה טרנסג
  . חברתית חשובה מאי� כמוה

נדר בלשו� מגדר התואמת את מי� הלידה 'התעקשות על התייחסות אל אד� טרנסג, לעומת זאת
, התנהגות כזאת משדר אדנות והתנשאות. מהווה אקט כוחני ומבטאת היעדר כבוד ונימוס, שלה�

י זהות המגדר הוא רשאי ויכול לקבוע עבור אד� אחר מה, באשר היא מאותתת שלדעת הדובר
  .מחווייתו המגדריתתו� התעלמות , שלו

הבלבול והטעויות הבלתי , אבל הקושי. וזה בסדר לטעות. לא פע� זה מבלבל. לפעמי� קשה הדבר
א� טעינו . נדר בכבוד'מכוונות אינ� פוטרות את הסביבה מ� החובה להתייחס אל האד� הטרנסג

 מ� הראוי שנתנצל ולהבא נשתדל להקפיד על –נדר בלשו� מגדר לא נכונה 'בפניה אל אד� טרנסג
  .לשו� מכבדת
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  ע� טיפול נכו� זה יעבור לו
, " חול��שיגעו" היא מעי� נדרית’זהות טרנסגש, אי� להתפלא על כ� שאנשי� לא מעטי� סבורי�

ההזדהות ושאפשר לשכנע את האד� הסובל ממצוקה מגדרית לשכוח מ� העניי� ולקבל את 
ההזדהות הרי מרבית הציבור מורגל כל חייו לראות את .  נולד שהוקצתה לו עתהמגדרית
וקשה לו לקבל את העובדה ששתי תופעות אלה ה� ,  כהמש� טבעי של המי� הביולוגיהמגדרית

 מרעיונותיו נדר’טרנסגאת האד� " להניא"מה יותר מוב� מלנסות , על כ�. עצמאיות זו מזו
  ?המשוני�

עוד איש לא הצליח , ועד היו�, תחילת המאה העשרי�ב, האמת היא שמאז הוחל בחקר התופעה
י� התבררו כעבור זמ� נדר’טרנסגשל " החלמה"הכרזות נלהבות על .  אחדנדר’טרנסגולו " לרפא"

הוא שהדר� היחידה לסילוק מצוקת , הקונצנזוס המקובל היו� אצל כל המומחי�. כחסרות בסיס
כולל עריכת שינויי� ,  המגדר שלוהמגדר היא לאפשר לאד� הסובל ממנה לשנות את תפקיד

שינויי� אלה א� עשויי� , במקרי� מסוימי�. פיזיי� בגופו כדי שיתאי� למי� התוא� את רגשותיו
  .לכלול ניתוח לשינוי מי�

אי� שו� , נדר’טרנסגהוא א� אד� . כי היא איננה מחלה,  אי� מרפאנדרית’זהות טרנסגל, כאמור
כל שנית� הוא לנסות למצוא דר� חיי� שתאפשר לו ". וזה יעבור ל"דבר שאפשר לעשות כדי ש

דר� חיי� כזו משמעה שהאד� יעבור , בדר� כלל.  בהתא� לרגשות הזהות שלולחיות חיי� שלמי�
 .למלא את התפקיד החברתי של המגדר שאליו הוא מרגיש שייכות

  ?ינוי מי� כיצדש
 או להקל עליו נדר’טרנסגשל הגיעה הרפואה למסקנה שלא נית� לרפא את מצבו זה שני� רבות 

 " לגופו נדר’טרנסגכיוו� שאי� אפשרות להתאי� את נפשו של ה. באמצעות טיפול פסיכיאטרי
הוא , ות את חייו בצורה ההולמת את רגשותיויבמטרה לאפשר לו לח, הדבר היחיד שנית� לעשות

 רואה עצמו דרנ’טרנסגההאד� גופו כדי שיתאי� לנפשו ולתפקיד המגדר שחייו ואת לשנות את 
  . הוא שינוי מינונדר’טרנסגאד� הפתרו� היחיד למצבו של ה, במילי� אחרות. שיי� אליו

 �ו ייעו, פסיכולוגי ורפואי על ידי מומחי� בתחעשוי לכלול נדר’טרנסגאד� הלי� השינוי שעובר ת
� פניה של מומחיי� רבי� מסוגלי� להתמודד ע� קשיי תהלי� השינוי ללא נדר’טרנסגאנשי� (

שמטרת� להקנות לגופו מראה ותכונות , פלסטיי� וקוסמטיי�, �הורמונאלייוטיפולי� , )למיניה�
  . של המי� הרצוי

לריכו� העור , כדי לגרו� לצמיחת שדיי�אסטרוג� מדובר במת� , הלאיש ההופ� זכרבמקרה של 
, �גוטיפולי� נוספי� כוללי� הרחקת שיער מהפני� וא� מאזורי� אחרי� ב. ולהרחבת הירכיי�

  . לפעמי� ג� טיפול ותרגול לשינוי הקול, טיפולי�  קוסמטיי� אחרי�, ניתוחי� פלסטיי� שוני�

מלשו� (גור� לזיכור ה, רו� טסטוסטזריקותי� מאישה לגבר עשויי� לקבל נדר’טרנסגאנשי� 
י� מאישה נדר’טרנסגאנשי� . והפסקת המחזור החודשי הקול עיבוי,  זק�צמיחת ,הגו�") זכר"

ובניית , הסרת הרח� ושחלות,  הסרת השדיי� בי� היתר� לעבור ניתוחי� הכוללי�ילגבר עשוי
  .איבר מי� זכרי

בת המי� /מחדש כב�) ציאליזציהסו( תהלי� מוא, של חיברות נדר’טרנסגהאד� נוס� לכ� עובר ב
"לחשוב ולהגיב  כב� המי� הלא, חשבו על כ� שמדובר באד� שחונ� והורגל כל חייו להתנהג. השני
בנות המי� השני לומדי� /עתה עליו ללמוד בפרק זמ� קצר את כל מה שבני. תונמבחי, נכו�

  …ואי� לכ� מושג בכמה דברי� מדובר. במהל� כל החיי�) לומדות(

  ?הניתוחמה ע� ו
הוא רק , כשמו הידוע יותר, או ניתוח לשינוי מי�, SRS   " Sex Reassignment Surgeryיתוח נ

, הוא איננו מטרה בפני עצמה. נדר’טרנסגעשוי לעבור אד�  אחד השלבי� בתהלי� השינוי ש
. הוא א� איננו החלק החשוב ביותר בכל התהלי�, � לחשוביולמרות מה שאנשי� רבי� עשוי

  .י� אינ� עוברי� את הניתוחנדר’טרנסגההאנשי� רוב רוב� של , למעשה

, עושי� זאת מתו� רצו� עז למצוא מזור למצוקה קשה מנשוא, מי שכ� מגיעי� לניתוח, � זאתע
  .וסיפוק מלא למאווייה� לראות התאמה מלאה בי� צורת גופ� לבי� תחושת זהות� הפנימית

. ות� תחושות כמו איבר טבעיאיעניק ופקד ית, א ליצור איבר מי� שייראהיטרת הניתוח המ
) מגבר לאישה (נדרית’זהות טרנסגנשי� הטכניקה הקיימת כיו� ליצירת איבר מי� נקבי אצל 
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המנתחי� הטובי� בתחו� מפליאי� . מתקדמת ויעילה יותר מזו הקיימת ליצירת איבר מי� זכרי
  .בתוצאות המושלמות שה� משיגי�

 לעבור ניתוח לשינוי מי� �המעונייאד� ,  כיו�הנוהגי�י� נדר’סגאנשי� טרנפי כללי הטיפול ב" לע
קיימת מגמה לקצר , ע� זאת. נדרש לפני כ� לחיות לפחות שנה אחת בתפקיד המגדר הרצוי לו

  .תקופה זו

  ה נראה משונהז
. מגדר הוא ממאפייני הזהות הבסיסיי� ביותר. המצב החדש גור� לכול� מבוכה רבה. זה ברור, �כ

, ה לפנינו/ה מופיע/ חדשהאישד ע� מצב שבו איש או דכאשר עלינו להתמו, הדבר מבי�ראו כמה 
בצד השני של ,  או אישהאישהיה קוד� /היא הייתה/הוא, ה/ חדשה/הוא בעצ� אינו/אבל היא

  .זה מבלבל מאד. הגדר

שהייתה (ית נדר’טרנסגלאישה .  הוא התפקוד החברתי שלונדר’טרנסגאד� עיקר מבחינת הה
להתנהג ולהתקבל , הכאישאבל חשוב לה הרבה יותר לחיות , הכאיש  להראותחשוב לה) גברבעבר 
שאנשי� נוטי� להתרכז , הצרה היא). שהיה בעבר אישה (נדר’טרנסגהוא הדי� לגבי גבר . הכאיש

י� מהווה אתגר נדר’טרנסג או ע� גבר האישהמפגש ע� , לכ�. בחיצוניות ולשפוט את האד� לפיה
מה מידת יכולת� להבחי� בעיקר ולא להגביל עצמ� לקליפה ,  האנשי� הרגילי�ומבח� ג� עבור

  .ושית של כל אד�אנמצבי� אלה חושפי� את איכותו ה. החיצונית

  ?תואי� הוא עושה את זה למשפח
מקובל לחשוב שמשפחה היא . י�נדר’טרנסגזאת אחת השאלות המוזרות שנשאלות אודות אנשי� 

משפחה . היחסי� בי� חבריה אינ� תלויי� בדברזו ש, ל אד�קבוצת הקשר הקרובה ביותר ש
לתמו� בו בעת הצור� ולקבל אותו , להיות ש� בשבילו בעת צרה, אמורה להעניק בטחו� לאד�

  .אלה מאפייני� של משפחה המקובלי� על רוב האנשי�. ללא תנאי

ות שיכול היה כולל צר, או מסתב� בצרה כלשהי, או עובר תאונה, כאשר אד� חולה במחלה קשה
כאשר מדובר , והנה. לתמו� בו ולאהוב אותו ללא סייג, משפחתו אמורה לסייע לו,  מה�עלהימנ

ושהיא קשה ומשתקת מאי� כמוה , מצוקה שאי� לאד� שליטה עליה, ברגשות של מצוקה מגדרית
  .  כל האמור כאילו אינו מתקיי� עוד–

 נדר’טרנסגשהאד� , כנראה,  מניחי�"?ותאי� הוא עושה זאת למשפח"מי שמעלי� את הטענה 
שלאנשי� , אנשי� אלה מתעלמי� מכ�.  מלהתמודד את�עלהימנשולט ברגשותיו ויכול 

 יכול נדר’טרנסגשהאד� , ה� מניחי�.  ושמצוקת� היא בלתי נסבלת, י� אי� ברירהנדר’טרנסג
  .הנחה זו רחוקה מ� המציאות. להחליט לנהוג כ� או אחרת

מניחי� ג� שמצוקה מגדרית איננה דבר " ?� הוא עושה זאת למשפחתואי"טועני , בנוס� לכ�
מעי� גחמה שנית� להניח אותה בצד למע� , היא נראית לה� משהו מיותר. שראוי להתמודד אתו

מצוקה . עמדה זו נובעת מחוסר הבנה קשה מאד. ולהמשי� את החיי� כרגיל, הנוחות של כול�
מעטות המצוקות .  היבטי החיי�מרביתיעה על היא משפו, מגדרית היא מצוקה כה בסיסית

  .כי היא נוגעת לאמת הפנימית היסודית ביותר, הראויות ממנה להתמודדות

  ?י� אוכלי� את זהא
המצב שבו אד� המוכר לנו זה שני� הופ� פתאו� לב� המי� השני הוא , � ע� כל הרצו� הטובג

היא מצפה  /למה הוא? צד להתנהגכי. אי� ספק שהימי� הראשוני� ה� קשי� במיוחד. מבי� מאד
  :יתנדר’טרנסג הההאישמנקודת מבטה של , הנה כמה עצות? מאתנו

 האישהיא רוצה שתראו בה . י� רוצי� יותר מכל הוא הכרה בזהות� החדשהנדר’טרנסגש דברה
ג� , א� תעשו רק זאת. פנו אליה בשמה החדש ובלשו� נקבה, כמינימו�. ותתייחסו אליה ככזאת

  . עשית� את שלכ� –ייראה הדבר משונה בעיניכ� א� בהתחלה 

היא אינה רוצה להיות ". כרגיל עסקי�"המשיכו ב, נהפו� הוא; י� צור� שתצאו מגדרכ�א
  .אלא להשתלב ולהמשי� לחיות את החיי� הרגילי�, אטרקציה
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ית נדר’טרנסג הההאישא� . י� רגישי� מאד ליחס� של האנשי� כלפיה�נדר’טרנסג, איד�מ
ללא , א� הדבר יפגע בה, סביר שתתעל� מה� או תנתק מגע, ימני עוינות או התנשאותתבחי� בס

וברור לה מראש , ג� אינה מבקשת לשכנע אנשי� לקבל אותה, מותי�יהיא אינה מחפשת ע. ספק
די לה בכ� שבמגעי� אישיי� יתייחסו אליה . א� לא גרוע מזה, משונהשבעיני רבי� היא ייצור 

אבל זה , שמספר אנשי� עלולי� להתלחש וללעוג לה מאחורי הגב, כמוב�, תהיא יודע. מתו� כבוד
  .הוא המפגש פני� אל פני� המה שחשוב ל. לא ממש מדאיג אותה

אוהבי� שאנשי� , כמו כל אד� אחר, י�נדר’טרנסג. בהחלט, כ�? א� מותר לשאול אותה שאלותה
 לחלוק אות� וה� ישמחו, דירהתהלי� השינוי מורכב מחוויות בעלות עוצמה א. מתענייני� בה�

ית נדר’טרנסג ההשהאישסביר להניח , מצד שני. ע� מי שיפנה אליה� מתו� סקרנות אמיתית
זה לא יתקבל ". פלא המהל�"אל תרוצו להזמי� חברי� כדי שיחזו ב.  בחשיפת יתרתמעוניינאינה 

  .יפה

כל . סביבתויעה ג� על המשפ,  טראומטית מאדהחוויאד� המשנה את מינו עובר , סיכומו של דבר
כל דבר . �נורמאלייולשוב ולחיות חיי� , רצונו הוא להתקבל על ידי הסביבה בזהותו החדשה

   . מבור�–המסייע בכ� 

  ?ומה ע� ילדי�
י� רבי� שיהיה עליה� לוותר על נדר’טרנסגתהלי� השינוי משמעו לגבי אנשי� , מטבע הדברי�

י� אינ� יכולי� להיות נדר’טרנסגהדבר שאנשי� הא� פירוש . האפשרות להוליד ילדי� בעצמ�
  ?הורי� ולקיי� חיי משפחה

  .אי� זה כ�מוב� ש

י� שכתוצאה מ� הטיפולי� שעברו אינ� יכולי� להוליד נדר’טרנסגג� עבור אות� אנשי� , ראשית
 מקפיאות נדרית’זהות טרנסגכיו� מקובל ג� שנשי� . תמיד קיימת האפשרות לאמ, ילד, ילדי�

. י� יכולי� להקפיא ביציות מופרותנדר’טרנסגגברי� ו, שה� מתחילות בנטילת הורמוני�זרע לפני 
  .בעתיד ה� עשויי� להצליח למצוא שותפה שתסכי� לשאת את עובר�

אנשי� רבי� מפקפקי� בעצ� יכולת� . להוליד" טכנית"אבל השאלה העיקרית איננה היכולת ה
מוכיחי� המקרי� הרבי� של אנשי� אבל כפי ש. י� להיות הורי�נדר’טרנסגשל אנשי� 

 �ינדר’טרנסגאו כאלה של אנשי� , י� שהולידו ילדי� לפני שהתחילו בתהלי� השינוינדר’טרנסג
י� מסוגלי� נדר’טרנסגאנשי� .  יהיה הורהנדר’טרנסגאי� שו� מניעה שאד� , שאימצו ילדי�

  .בוודאי שה� זכאי� לכ�. לתת חו� ואהבה בדיוק כמו כל אד� אחר

 אינה עלולה להשפיע לרעה על נדר’טרנסגהא� העובדה שאחד ההורי� הוא . גע אחדאבל ר
  ? לבלבל אות�? הילדי�

ילדי� מפתחי� את זהות� המגדרית ללא קשר לזהות� של . חששות אלה אי� לה� על מה לסמו�
. ותאוכל ובריא, לצרכי קיו� כגו� קורת גג, לחינו�, �לביטחו,  לאהבה וחו��ילדי� זקוקי. הוריה�

 אי� –א� אד� מסוגל לספק לילד את כל הדברי� האלה . כל הדברי� שהורי� אמורי� לספק לה�
  . כל חשיבות לזהותו המגדרית

יבית מאשר ט בלתי נורמהזדהות מגדריתילדי� ה� בדר� כלל הרבה יותר סובלניי� כלפי 
ימי� לגבי החששות שמבטאי� אנשי� מסואי� שו� מחקר שמאשש את , כמו כ�. מבוגרי� רבי�

ולא , של מבוגרי�נובעי� מחרדותיה� חששות אלה . י�נדר’טרנסגהיכולת ההורית של אנשי� 
  . מנתוני� ממשיי�

  ?י�נדר’טרנסגמה צריכי� אנשי� 
, חוסר הבנה, לעג, בוז, הדחייי� חווי� לא פע� נדר’טרנסגאנשי� . נדר’טרנסג להיות לא קל
 הדחייכולל ,  מכל הסוגי�המדחייה� מתנסי� . יזית וא� אלימות מילולית ופיחס משפיל, עוינות

  . שה� מפנימי� ולעתי� קשה לה� מאד להשתחרר ממנה

נדמה . בקבלת שירותי�, בלימודי�, י� רבי� מתנסי� בקיפוח בקבלה לעבודהנדר’טרנסגאנשי� 
או שאי� , י� אינ� משתייכי� למי� האנושינדר’טרנסגכאילו אנשי�  סבורי� מסוימי�אנשי� ש

  .� רגשותלה
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כדאי לו לתת דעתו , "ירדו מזה"י� חופשיי� להחליט שה� נדר’טרנסגמי שסבורי� שאנשי� 
כל הדברי� האלה לשאת את י� נדר’טרנסגממה יכולה לנבוע נכונות� של אנשי� : לעובדה זו

  ?אפשר לעמוד בפניו"דח� פנימי שאיא� לא מ, ובלבד לחיות על פי רגשות הזהות שלה�

ג� , "טבעיות"ית כה מנוגדת לתחושות שלאנשי� רבי� נראות כנדר’טרנסג השהחוויהכיוו� 
י� נדר’טרנסגאנשי� . י� נתקלי� לא פע� בחוסר הבנהנדר’טרנסגהצרכי� המיוחדי� של אנשי� 

תמיכה וקבלה ה� תוספת , אמפתיה. ה� המינימו� החיוניהבנה וכבוד : אינ� זקוקי� להרבה
  ...ידעו להסתדר בעצמ�י� נדר’טרנסגהאנשי� ה, � האלהיזכו לדבריא� רק .  מאי� כמוהחשובה

  ?מה א� ילדי יהפו� לאחד כזה? א� זה מידבקה
את� , נדר’טרנסגא� ילדכ� נולד . או שיש ל� את זה או שאי�. נולדי� ע� זה. זה לא מידבק, אל

ו אל תדחו אות, )הסיכויי� לכ� לא רבי�, גהאאל ד (יקרהא� זה . תדעו את זה ביו� מ� הימי�
אמצו אותו אל . מספיק דחייה והשפלה עתיד הוא לספוג מצד אנשי� אחרי�. ואל תשפילו אותו

את כל כושר התמיכה והסבלנות וההבנה , יהיה עליכ� לגייס את כל מאגרי אהבתכ�. לבכ�
 הרבה דברי� יותר ישו, לא מתי� מזה, מצד שני. כי הוא יזדקק לכל טיפה מכל אלה, שלכ�

  .גרועי�

  ? עוסקות בזנותנדרית’זהות טרנסג� הרבה נשי� מדוע כל כ
 אחוז מרבה הצערכפי של,  עוסקות בזנותנדרית’זהות טרנסג של נשי� מסוי�אחוז , לצערנו
לפיו  מסוימי�שיש לאנשי� הרוש� .  עוסקות בזנותנדרית’זהות טרנסג של נשי� שאינ� מסוי�

 העוסקות בזנות נדרית’הות טרנסגזשנשי� ,  וזנות נובע מכ�נדרית’זהות טרנסגקיי� קשר בי� 
 ה� בלתי –חיות חיי� רגילי� אשר , נדרית’זהות טרנסגואילו רוב הנשי� ה, בולטות יותר לעי�

  .נראות

מרבית . נאלצות לעסוק בזנות, ברוב� צעירות, נדרית’זהות טרנסגשנשי� , ויש סיבות נוספות לכ�
ובעיקר על ידי , קשה על ידי סביבת� העוסקות בזנות נדחו בצורה נדרית’זהות טרנסגהבנות ה

ה� נדחקות , מרגע שה� חושפות את רגשותיה� בפני האנשי� הקרובי� ביותר. משפחותיה�
  . ולעתי� קרובות אפילו צל� האנוש שלה� נשלל מה�, לשוליי� של החברה

תיעוב  ו,גועל, הדחיישל תחושות , ת מלנתק לחלוטי� את הקשרונמנעוהסביבה ג� א� המשפחה 
.  זקוק יותר מכל לתמיכה ולקבלהנדר’טרנסגבדיוק בתקופה שהאד� , לאות השיח המשפחתיממ

דימוי ,  וחוסר לגיטימציהבלבולולחוש תחושות של , הדחייבנות אלה עשויות להפני� רגשות של 
ג� א� א� אחד בסביבתו , במצב זה האד� נדחק אל שולי החברה. עצמי ירוד והעדר כל ער� אנושי

  .ו במפורשלא גירש אות

דר� זו היא .  העוסקות בזנות איננה הדר� שבה ה� מתפרנסותנדרית’זהות טרנסגבעיית� של נשי� 
במיוחד בתקופת . כיוו� שמרבית� סובלות ג� מאפליה קשה בבוא� לחפש תעסוקה, בשביל� הכרח

סיכוייה� להשתלב , כאשר טר� הספיקו לסגל לעצמ� דר� התנהגות נשית נורמטיבית, השינוי
,  לעתי� א� נאלצות לסבול יחס עויי�, ה� נדחות בכל מקו�.  נמוכי� מאד–עבודה או בלימודי� ב

  .לעג והשפלות מכל סוג

דר� זו היא .  שעוסקות בזנות איננה הדר� שבה ה� מתפרנסותנדרית’זהות טרנסגבעיית� של נשי� 
בעיית� היא .  שלה�היחידהאופציית הפרנסה   היא ג�לעתי� קרובותו, ביטוי למצוקת� הקיומית

מצב� ההתעלמות מ, שלילת צל� האנוש שלה�,  ממסגרת החברה הלגיטימיתהדחיקה שה� נדחקות
 תעודת ה�בשוליי� חייה� .  חוסר ההבנה המוחלט של נסיבות חייה�,הרגיש וצרכיה� המיוחדי�

טיביי�  כלפי מי שמעיזות לחצות גבולות נורמחוסר אנושיותעניות לחברה המתנהגת באכזריות וב
לצקצוקי לשו�  אלה אינ� זקוקות נדרית’זהות טרנסג נשי� .ובלבד לחיות על פי האמת שלה�

  .אלא לסובלנות ולהבנה, מוסרניי�
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  …עוד כמה השגות מקובלותו
בלבול , דחייה, זעזוע, המשלבת תדהמה, ינוי מי� גור� אצל אנשי� רבי� לתגובה רגשית עזהש
להל� כמה מ� . י� תורמי� לתגובה הראשונית המסתייגתחוסר ידע וסטריאוטיפ. יו�אחושת תו

  .ההשגות שאנשי� נוהגי� להשמיע בתגובה לתופעה

  שתגעה אד��ב�ה
, כל חייו הוא ניסה ללא הצלחה להקי� חומה שתחצו, בינו לבי� רגשותיו האמיתיי�. הפו� הואנ

שכל סיכוי עד כדי כ� , אנרגיה רבה הוא השקיע  במאמצי ההדחקה וההכחשה האלה. ונכשל
דיכאו� וחוסר התאמה היו , חרדה, לבולברגשות . לחיות חיי� מלאי� ומאושרי� היה ממנו והלאה

והוא עומד , משמצא את האומ, והכוח להתמודד ע� הבעיה, אפשר לומר שרק עכשיו. מנת חלקו
  .יהפכו חייו לבריאי� ושפויי�, לחיות כפי שתמיד רצה והרגיש

המבוכה והפחד , לנוכח התדהמה,  כמחלת נפש מובנתנדרית’סגזהות טרנ להסביר את בההנטיי
 מוגדרת עד היו� על יד הפסיכיאטריה נדרית’זהות טרנסג. שגורמת התופעה אצל אנשי� רבי�

. י� רבי�נדר’טרנסגדבר שרק מנציח את הסטיגמה שממנה סובלי� , הממוסדת כהפרעה נפשית
היא העובדה , חוקרי התופעהאחת העובדות שהדהימו מאז ומעול� את כל , ע� זאת

י� נדר’טרנסגנית� למצוא . י� ה� אנשי� שמסוגלי� לתפקד בצורה נורמלית לחלוטי�נדר’טרנסגש
, מהנדסי�, יש בינינו מדעני�. חלק� בעמדות בכירות מאד, בכל תחומי הפעילות האנושית

  . אמני� ומה לא, סופרי�, כלכלני�, משפטני�, פסיכולוגי�, רופאי�

המשקפת רק מעט מ� , י� מצליחי�נדר’טרנסג� לראות גלריה קטנה של נשי� וגברי� המעונייני
  :  לאתרי האינטרנט האלהסלהיכנמוזמני� , המגוו� הרב שבציבור הזה בכל העול�

  :נדרית’זהות טרנסגנשי� 

html.TSsuccesses/TSsuccesses/conway/people/edu.umich.eecs.ai/:/http  

  :י�נדר’טרנסגגברי� 

html.TransMen/TSsuccesses/conway/people/edu.umich.eecs.ai://http   

   לאשהגבראפשר להפו� �יא, י� זה משהו שנולדי� אתומ

י מ " שאלה היא ה. עוסקת בשאלה אחרת, ג� א� המשמיע אותה אינו מתכוו� לכ�, טענה זאת
  ?אמת מידהו יזאלפי  " " הלאישגבר אינו יכול להפו� ". ובע את הכללי�ק

משמעי לקביעת " שקיי� קריטריו� חד ניחי�מ, הלאישאפשר להפו� גבר " אשר אומרי� שאיכ
לא קיי� , לא שלמרות מה שנראה ממבט ראשו�א. למגדר הנשי או הגברישייכותו של אד� 

  . ו� חד כזהיקריטר

 אלא שנשי� רבות אינ�. לדתלהרות ולצריכה להיות מסוגלת " מיתיתא"ש הטועני� שאשה י
  .ערער על נשיות�מואי� איש , מסוגלות להרות וללדת

 האיש –או לחילופי� , XXי� מסוג תאי גופה שני כרומוזומי מביא מי שה האיש –ייאמר , � כ�א
  .די� וברורי�חרי� בלה סו� סו� דא.  רגליה�עת לידתה היה פות ביבי שמ, זאתכולדה ני שמיא ה

  ?אמנ�ה

יש לא מעט נשי� שנולדו ע� כרומוזומי . XX כרומוזומי �שלא כל הנשי� נולדות ע, האמת היא

XY , �ואX0)  X(ר נשי� לכל דב, ובצדק, ה� נחשבות. ) ואפס �נשי� בעלות הצירוX0 �נראות א 
יש נשי� שבדמ� רמות טסטוסטרו� ). אלא שאי� ביכולת� להרות,  מ� הממוצע"נשיות"יותר 

שנולדו ע� איברי (מיניות " ויש נשי� בי�. גבוהות מאלו של זכרי� רבי�) ההורמו� הזכרי העיקרי(
וה� אינ� נראות , ושינו את מינ� שנולדו זכרי� נדרית’זהות טרנסגיש נשי� ). מי� של שני המיני�

יש נשי� . ומי שאינו יודע על עבר� לא יעלה על הדעת שפע� חיו כגברי�, שונות מנקבות גנטיות

 שנולדו F-to-Mי� מסוג נדר’טרנסגויש , לסביות הדוחות כל מודל מסורתי של התנהגות נשית
  . נקבות וחיי� כגברי�



  vi  12מוד ע  

ה� , האישההגדרה מהו גבר או מהי , לות המגדרגבו. וזה רק חלק ממגוו� עצו� של אפשרויות
א� סוג נשאלת השאלה ה, לכ�. רחבי� וגמישי� לאי� ערו� ממה שנראה למרבית האנשי�

א� המי� בעת הלידה יכול להיחשב ה. דו החברתיוהכרומוזומי� שבגופו של אד� רלבנטי לתפק
נו בעת הלידה של כל אד� הא� אנו בטוחי� מה היה מי? ביעת מגדרו של אד�קקריטריו� היחיד ל

הא� זה ?  מתי לאחרונה בדקת� את הכרומוזומי� אצל מי שאת� פוגשי�?שבא עמנו במגע
   ?חשוב

  ".האיש נעשי� – האישלא נולדי� : "כדברי סימו� דה בובואר. כבר נאמר שאנטומיה איננה גורל

י� לגבי זהות� איתותי� סותר משדרי�הי� נדר’טרנסגישנ� אולי הקושי נעו, בכ� ש, וע� זאת
י� רבי� תהלי� נדר’טרנסגצל א,  נובע ממינו הביולוגינדר’טרנסגכיוו� שמבנה הגו� של ? המגדרית

במילי� .  השמור בתו� מוחנורהתאי� בשלמות את מבנה הגו� למודל המגדלהשינוי אינו מצליח 
). לגברי�� הפכו מנשי� א (או כגברי� נשיי� ראי� כנשי� גבריותנאלה  י�נדר’טרנסג, אחרות

על סממני� בגופ� עשוי להיות , במקרה של גברי� שהפכו נשי�. הופעת� החיצונית מבלבלת
, קול עבה ועמוק, גרוגרת בולטת, שרירי� מפותחי�, ידיי� גדולות, תפיי� רחבותכ" (גבריי�"

  .תופעה ההפוכההשויה להתקיי� ע, במקרה של נשי� שהפכו גברי�). ב"וכיו גו� גברית" שפת

בלי להעמיק חשוב מה� ,  של האד�ואלה עלולי� אנשי� המסתכלי� רק על חיצוניותמקרי� ב
או . י מרא� החיצוניפעל  "א� זאת הדר� לשפוט אנשי� השאלה הנשאלת  .לחוש מבוכה, רגשותיו

ת� לבקש את אושר� ולכלכל את חייה� ופי רגשותיה� ובהתחשב בזכ" שמא עלינו לשופט� על
  .ה על כ� חייב לתת כל אחד לעצמואת התשוב. לה� בדר� הנראית

כולל הקמת , ו לבנות חיי� חדשי�חי� ששינו את מינ� והצלינדר’טרנסגעול� חיי� עשרות אלפי ב
נשי� א.  ילדיה� של בני זוג�ובי� א� היו אלה ילדיה� מלפני השינוי א,  ילדי�לקשר זוגי וגידו

וכי יטע� . � מודעת לשינוי שעברוכלל אי� סביבת ובדר�, אלה חיי� חיי� מועילי� ומלאי סיפוק
  ?ישהו שצעד� היה חסר משמעותמ

כוללת את  ד� להחליט כיצד יחיה את חייואכותו של זהא�  " שאלה האמיתית היא אפוא ה
פוטנציאל השוי לאפשר לאד� לחיות חיי אושר ולמצות את עא� שינוי המי�  .ת המגדר שלורבחי

 אתראו שכל שיקול אחר הו, א� תחשבו על העניי�. תאלמי הזכות המוסרית למנוע ז, הטמו� בו
  .מיותר ובעצ� מחטיא את העניי�

כל זמ� , נו חיי� בחברה המקדשת את זכותו של כל אד� לבקש את אושרו בכל דר� הנראית לוא
הניסיו� מראה שאנשי� אשר החליפו את מינ� . שאי� הוא פוגע בזכות� של אחרי� לעשות זאת

ומידת אושר� האישי עולה לאי� שיעור על , ש שלה� ללא כל בעיותמסוגלי� לתפקד במגדר החד
מה ההצדקה למנוע זאת , א� האד� מצליח על ידי כ� לשי� ק, למצוקתו. מצב� שלפני השינוי

  ? ומנמ

  ה מנוגד לדר� הטבעז
דבר , שימש מאז ומתמיד לציו� דבר הנראה בעיני הטוע� כברור ומוב� מאליו" דר� הטבע"ביטוי ה

; "דר� הטבע"נדמתה פע� כתואמת את , למשל, עבדות". כמו שצרי�"שהוא , תווי לשנשלא רצו
 ונחיתות האד� השחור לעומת האד� הלב� נראות עדיי� לרבי� בעול� ההאישעליונות הגבר על 

נוהגי� להציג דוגמאות " לפי דר� הטבע"אנשי� המאמיני� שמשהו הוא ". טבעיי�"כדברי� 
שמטיב� ה� סלקטיביות , אלא שדוגמאות אלה. והצומחי ל� החלביסוס טענת� הלקוחות מעו

זאת .  טוב ג� לבני אד�–י� ולצפרדעי� מנומרות " מניחות מראש שמה שטוב לסוסוני, וחלקיות
אחרת היינו רואי� אות� מדלגי� מע, , שג� טועניה אינ� מאמיני� בה, כמוב�, הנחה מופרכת

  . לע, בחיפוש אחר בננות

א� איש לא , חרקי� וצמחי�, אצל דגי�" טבעי" מקרי� רבי� של שינוי מי� בטבע ידועי�, אגב(
  .)דוגמאות אלה כחלק מ� הדיו� על שינוי מי� אצל בני אד�יעלה בדעתו להביא 

הוגי� רבי� עמדו זה . היא כל כולה ניגודו הגמור של הטבע, על סדריה ומנהגיה ,החברה האנושית
מדעני� . ר וההתרחקות מ� הטבע הגיעו לשיאי� חדשי�הניכו, בחברתנו המודרנית. כבר על כ�

  ? "דר� הטבע"הא� זה תוא� את . עוסקי� היו� בפענוח הגנו� האנושי במטרה להנדס בני אד�

מבישול מזו� ועד .  לארג� את החיי� בחברה פירושה התרחקות מ� הטבעתל פעילות המכוונכ
, סבו� הרחצה, השימוש בקונדומי�, �דר� מוצרי הקוסמטיקה ונימוסי השולח, למוסד הנישואי�
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לתק� או להרחיב את , לווסת,  מכוו� למנועלהכו –ממשלות וחוקי� ומה לא , תוכנות המחשב
  .פעולת הטבע

האי� זה מוזר בעיניכ� שמי ? נדרית’זהות טרנסג ל�גור, א� לא הטבע בכבודו ובעצמו, מיו
פרעת בפגמי� אלה את סינדרו� האינו מוכ� לכלול , שמאמי� שמותר לתק� פגמי� שגר� הטבע

  ?הות המגדריתדזהה

  ה מנוגד לחוקי אלוהי�ז
מי שמאמי� . בכ� ת� הדיו�.  צדיק באמונתו יחיה"ענייני אמונה יש בעיניי כלל אחד גדול ב

. שיבוש� לו, י� יסבלו כל ימי חייה� ויימנע מה� לחיות באושרנדר’טרנסגש שאלוהי� הטוב רצה
כפי שאני מכבדת את , וע� זאת אני דורשת שיכבדו את דרכי, אמיני�אי� לי ויכוח ע� אנשי� מ

  .דרכ�

   בגלל התרבות המערבית הקלוקלתלהכו
 ל� תרבות אנושית שלא �אי. ניי� ההבדלי� בי� המיני� היל� קס� על כל התרבויות בכל הזמני�ע

  .ולבעיות המתעוררות בעקבותיה, הייתה בה התייחסות לסוגיה זו

, חלק בשלילה, חלק מה� מתייחסות לתופעה בחיוב.  ידועה בתרבויות רבותתנדרי’זהות טרנסג
ולא ייעלמו , אבל אי� כל ספק שסוגיות מגדר לא נולדו ע� התרבות המערבית הפורקת כל עול

  .אתה
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  ?איפה נית� לקבל מידע נוס"
יפול נדרי� ועל ט'י� ולטרנסגנדר’טרנסגעל פעולות ל, נדרי�'מידע על קבוצת התמיכה לטרנסג

, נדרי�'הביסקסואלי� והטרנסג, הלסביות, נית� לקבל באגודת ההומוסקסואלי�, ותהלי� השינוי
  .5167234/5/6�03בטלפו� 
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