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 מבוא 

ביקש לבחון את חוויותיהם של הורים לצעירים.ות, המגדירים.ות את עצמם.ן על פני הקשת  זהמחקר 

אמהות הטרנסג'נדרית. המחקר בחן את האתגרים הייחודיים הכרוכים בהורות זו, מנקודת מבטם של 

כדי להבין את האתגרים הייחודיים עימם מתמודדת אוכלוסייה זו, את החסמים בהם נתקלים  ואבות

 כיהם ומקורות החוסן שלהם.ואת צר

 The) מהאוכלוסייה( אחוז 0.3 – 0.1 טרנסג'נדרים )כ 24,000 – 8,000 לפי ההערכות בישראל חיים בין

Israeli association for LGBT youth, 2016 טרנסג'נדרים משתייכים לקבוצות שונות ומגוונות .)

 על פי נתוני משרד הבריאות, מעמדית, לאומית ודתית.בחברה הישראלית: מרקע מגוון מבחינה אתנית, 

בשנה  פניות 120-מספר הפניות לוועדה הארצית לניתוחי השמה מגדרית נמצא בעלייה והוא עומד על כ

The Israeli association for LGBT youth, 2016).)  בדומה לעמיתיהם בעולם, חוויות החיים של

 ,Budge, et alם בצל חוויות של הדרה, אפליה, אלימות ותיוג )ים מתעצבייצעירים טרנסג'נדרים ישראל

2013; Leichtentritt & Davidson-Arad, 2004; Lenning & Buist, 2013 .) הדרת א.נשים על פני

במיעוט המחקר שנערך בתחום כאשר בין היתר הקשת הטרנסית מהחברה הישראלית משתקפת 

תמקד בהיבטים פתולוגים של חציה מגדרית ודן בהתנהגויות נוטה להנערך בישראל  שכברהמחקר 

 ;Lehavot & Simoni, 2011) מסכנות כגון שימוש בסמים, אובדנות ועבודה בזנות בקרב אוכלוסייה זו

Leichtentritt & Davidson-Arad, 2004.) 

המקום המועט שניתן לתופעה בשדה המחקרי בישראל, כמעט ואין בנמצא מחקרים בהתבסס על 

זאת למרות שהנושא  העוסקים בחוויית ההורות של הורים לצעירים הנמצאים על פני הקשת הטרנסית.

 ,Bebes et al, 2013; Malpas, 2011; Levפתולוגית )מתוך פרספקטיבה בעיקר נחקר בעולם, אם כי 

המקום המרכזי הניתן ישנה חשיבות רבה למחקר המתמקד בחוויית ההורים משום (. מכאן, 2006

מרכזיות ההורות נגזרת מהשיח הרווח בחברה הישראלית, המעודד ילודה להורות בחברה הישראלית. 

מבוגר נורמטיבי בחברה ממעמיד במרכזו מהלך חיים ליניארי המגדיר את ההורות כחלק מהמצופה ו

בשל הסטיגמה ממנה סובלים צעירים.רות הנמצאים.אות על (. (Birenbaum-Carmeli, 2009הישראלית 

פני הקשת הטרנסית ובדומה לממצאי מחקרים מארצות מערביות נוספות, ניתן לשער כי גם בישראל 

חוויותיהם של הורים לטרנסים מתעצבות בצל אפליה, תיוג וההדרה העמוקה של ילדיהם.הן 

הנמצאים.אות על פני הקשת הטרנסית בחברה הישראלית. חוויותיהם מושפעות גם ממרכזיות התפקיד 

ההורי בישראל, מרכזיות מוסד המשפחה ומאופייה המתמשך של ההורות בישראל אשר מאופיינת 

. כל אלו עשויים (Donath, 2016) בהורות מעורבת גם בקרב הורים לילדים המוגדרים כצעירים בוגרים

הורים לילדים.ות על פני הקשת הטרנסית, בנוסף לסטיגמה ולאפליה ממנה יהם של תושפיע על חווילה
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סובלת קבוצת אוכלוסייה זו. המחקר הנוכחי התמקד בחוויותיהם של הורי צעירים אלו על מנת להעניק 

ים אתגרים הייחודיביחס ל במטרה לשפוך אור ולהעמיק את ההבנהלהם הזדמנות להשמיע את קולם.ן 

הינן:  המחקרהשאלות שהנחו את הורים אלו ואת צרכיהם ומקורות החוסן שלהם. מתמודדים עימם 

מהי החוויה ומהן המשמעויות המוענקות לחוויית ההורות בקרב הורים לצעירים.רות שעל פני ( 1)

התמודדותם של והמאתגרים את מהם הגורמים המקדמים ( 2הקשת הטרנסית החיים בישראל? )

 הורים לצעירים.רות שעל פני הקשת הטרנסית, כפי שאלו נתפסים בעיניהם?

 שיטת המחקר

במטרה לאפשר הבנה הוליסטית של התופעה  המחקר הנוכחי נערך על פי הפרדיגמה האיכותנית

באמצעות בחינתן של תפיסות, הבנות ומשמעויות, כפי שהם נתפסים אצל אוכלוסיית היעד של המחקר 

(Giorgi, 2005; Roer-Strier & Sands, 2015המחקר האיכותני מבוסס על מפגש בין מרואיינים .), 

המציגים את דעותיהם וחוויותיהם  ,שקולותיהם נוטים שלא להישמע בשיח האקדמי והציבורי

  (.Denzin & Lincoln, 2011הסובייקטיביות, לבין חוקרים המתעדים קולות אלו ומפרשים אותם )

 משתתפי המחקר

אימהות ושני אבות( לצעירים.רות ישראלים.ליות  17הורים  ) 19אוכלוסיית המחקר כללה 

(. המחקר התבסס על 22.47, ממוצע: 38 – 18סית )גילאי הילדים.דות נהנמצאים.אות על פני הקשת הטר

( הורות לבוגר.ת 1(, כאשר הקריטריונים להכללה במדגם היו: )Creswell, 2012דגימת קריטריון )

צעיר.ה מגדיר.ה עצמו.ה כשייך.ת לקשת הטרנסית. גיל הבוגר. ה( 2) ; 38 – 18 ר.ה בין גילאיצעי

משתתפים היו נשואים )מתוכם זוג נשוי אשר  11(. 51.36)גיל ממוצע  60 – 44משתתפי המחקר נע בין 

ממוצא אשכנזי וחצי  אממוצמהמשתתפים היו  מחציתמרואיינים היו גרושים.  שמונהרואיין יחד( ו

 שניבעלי דוקטורט, שישה בעלי תואר  3משתתפים היה תואר אקדמי )מתוכם:  12-מזרחי או מעורב. ל

תיכונית -בעלי תואר ראשון(. לשבעה משתתפים הייתה השכלה תיכונית או השכלה על לושהוש

מרביתם גבוה. -הבינוני אומקצועית. כל המשתתפים היו יהודים ילידי ישראל והשתייכו למעמד הבינוני 

כולל הזוג הנשוי( חיים בפריפריה  ,משתתפים( חיים באזור המרכז והשאר )חמישה משתתפים 13)

משתתפים היו שני ילדים, לשלושה משתתפים היו שני ילדים  12-הגיאוגרפית של מדינת ישראל. ל

 F to M) מילדי המשתתפים הגדירו עצמם כגברים )  12ולשלושה משתתפים נוספים היה ילד אחד. 

הפניה למשתתפים .ת. בינארי-א פ.תנוס .הוילד, (M to F) כנשיםוחמישה ילדים הגדירו עצמם 

וכן  ולארגון "תהילה" פוטנציאלים התבצעה בעזרת ארגון "מעברים" ובעזרת פניה ל"ברית הלביאות"

ה מתיימר להכללחשוב לציין כי מחקר איכותני מסוג זה איננו בעזרת הצוות הטיפולי של המרכז הגאה. 

 , אלא שואף להעמיק את ההבנה במספר מועט של מקרים שאיננו מייצג. הממצאיםסטטיסטית של 
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  כלי המחקר

התמקדו בצרכיהם.ן אשר  (Creswerll, 2012מחקר התבסס על ראיונות עומק מובנים למחצה )ה

 מתמודדים.ות ואופני ההתמודדות שפיתחו.כמו גם האתגרים עימם.ן  ההוריםוחוויותיהם.ן של 

 שעסקה בחוויית ההורות של המשתתפים.ות פותחתבהתאם לכך, מדריך הריאיון התבסס על שאלה 

והקשר עם הילד.ה. בתגובה לשאלה זו המרואיינים דנו בנושאים רבים הקשורים לחווייתם כהורים 

 2019בין החודשים אוקטובר החוקרים הראיונות נערכו בנפרד בידי שני  לילד.ה שעל פני הקשת.

 .2020פברואר ל

 ניתוח הנתונים, אמינות המחקר והיבטים אתיים

( שהינה שיטה Braun & Clarke, 2006ניתוח הנתונים התבסס על שיטת הניתוח האיכותני התמטית )

ים הגולמיים. על מנת להגביר את אמינות לזיהוי, ניתוח ודיווח תמות מרכזיות העולות מתוך הנתונ

 & Denzin) עם מספר מצומצם של משתתפי המחקרנערכו ראיונות תיקוף  ,המחקר והנתונים

Lincoln, 2011; Shaw, 2010.)  נעשה שימוש בעקרונות אתיים המיועדים להגן על הצדדים המעורבים

(. ראשית, המחקר קיבל את אישור ועדת האתיקה  & LeichtentrittPeled(2002 ,בהליכים מחקריים 

של בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים. בנוסף, החוקרים שיתפו את 

ת ההליך המחקרי ומטרת המחקר. כמו כן, החוקרים  הקפידו משתתפי המחקר בשקיפות מלאה אודו

( מצד המשתתפים. הודגש בפני המשתתפים שיש ביכולתם informed consentלקבל הסכמה מדעת )

לסרב לענות על שאלות במהלך הריאיון ולהפסיקו בכל עת. בנוסף, המחקר נערך באנונימיות וזהות 

וניתנה כמו גם פרטים מזהים נוספים, המרואיינים שונו  המשתתפים נשארה חסויה. בתהליך זה, שמות

 המחקר. ממצאי להם האפשרות לבחור עבור עצמם שם חלופי שיופיע בעת פרסום 

 ממצאי המחקר

( הורות כמרחב של 2)-הורות כמרחב של פגיעות; ו (1ניתוח הממצאים העלה שתי תמות מרכזיות: )

 עוצמה. 

 תמה ראשונה: הורות כמרחב של פגיעות  

מדברי המרואיינים מצטיירת חוויית הורות אינטנסיביות הנובעת מהצורך ללוות, לסנגר ולתמוך 

בשלבים השונים של השינוי המגדרי ולאחריו. דומה כי האינטנסיביות המתלווה להורות לילד  .הבילד

הורות ביחס לממסגרים את חוויותיהם רבית המרואיינים מטרנס.ית כרוכה בתחושת דחק מוגברת. 

 : מיכל לדבריה ש שמלמדיםכפי  ,ים עם מגבלה או צרכים מיוחדיםלילד

ילד עם שונות. כמו ילד עם צרכים מיוחדים. ולכן הקשיים יותר גדולים מאשר הורות לילד  זה

כל הורה לילד שהוא  .חיים של דאגה מתמדת כמו להיות הורה לילד עם צרכים מיוחדים .רגיל
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לא הולך בדיוק לפי הספר אז יש לו דאגות נוספות. קשה, ויש קשיים מיוחדים וזה לא משנה 

ם עצריך להתמודד  זאהילד עיוור או קושי קוגניטיבי, אוטיסט או נכה ם אאיפה הקושי נמצא 

. פה זה לא נכות אבל זה סוג של משהו בנכות הזאת ף אחד לא אשםהקשיים הנוספים וא

 (.25)מיכל אם לבת שהחברה מקבלת אותו כמשונה 

על רווחתם הנפשית   הכרוכה בנזילות מגדריתסטיגמה  הקושי נוסף אשר עלה מהראיונות קשור בהשפעת  

 :, כפי שדבריה של ענת מלמדיםשל ההורים

פדיחה. הבושה הזאת, של מה יגידו ומה זה. והילד שלי, והילד ילד שהוא שונה. ילד שהוא, שזה 

שלי מה פתאום, זה לא הגיוני, זה לא נכון, והילדים האלה הם יותר מסכנים, הם לא מספיק 

שהם סובלים בעצמם, אז גם הם סובלים על זה שהם כאילו מביישים את המשפחה, ושלא רוצים 

וזה, לא הילד הלך להסתפר אני למשל בתקופה ש פדיחות. ,אותם בגלל מה שהם. וסטיגמה

היפה שהייתי מעלה כל שני וחמישי הילדה העליתי תמונה לפייס. התביישתי כאילו. מה, איפה 

הייתי משוויצה. עכשיו כאילו אין לי יותר במה להשוויץ.  ,היא הייתה ככה, ככה, ככה ?תמונה

 . (19לבן אם  )ענת כאילו זה מבייש אותי

בשירותים ומענים מותאמים לצרכיהם. מחסור להעולה מדברי המרואיינים קשור נוסף מרכזי קושי 

דומה כי המענים הטיפוליים הקיימים אינם מכוונים לתת מענה לצרכיהם הנפשיים של ההורים 

 וממוקדים יותר בצרכי הילד. כמו כן, המענים הקיימים שייכים למגזר הפרטי, דבר הפוגע בנגישותם.

 מכירים את התופעה של נזילות מגדריתאינם קושי נוסף קשור בכך שמטפלים רבים אינם מודעים ו

לקבל סיוע מתאים לקשיים העולים בתהליך . דבר זה פוגע ביכולתם של ההורים להיעזר ווטרנסג'נדריות

  השינוי המגדרי של ילדם:

א מכירות אותו ונותנות יעוץ לא מודעות לנושא הזה ול ועובדות סוציאליות הרבה פסיכולוגיות

לדוגמא התייעצתי עם עובדת סוציאלית.  שגוי. היה לי ניסיון עם כמה כאלו וזה היה נורא.

תשובה לא הגיונית בכלל שאני לא אתן לו כשהתייעצתי עם עובדת סוציאלית היא אמרה לי 

את הנושא ממש הרגשתי לא מובנת ושלא מכירים ולא מבינים  לגיטימציה בשום פנים ואופן.

 (.19לבן אם , )שרון)שבגללו הגעתי לייעוץ 

מרכזי עמו הם  אתגרכהמרואיינים נוטה להיות מתואר על ידי המתלווה לשינוי המגדרי  הקושי הכלכלי

את ההורים מאלץ פעמים רבות זה  אתגרהפוגע ברווחתם הנפשית ובאיכות חייהם.  ,נאלצים להתמודד

כל משתתפי . עצמםשלהם צרכיהם  –ובתחתית  ,הילדים עומדים בראשליצור סדר עדיפות בה צרכי 

המחקר הצביעו על קשיים כלכליים הקשורים לעלויות הכרוכות בשינוי המגדרי כבעלי השפעה מכרעת 
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על רווחתם הנפשית ואיכות חייהם. לדוגמא, עינב מתארת את הקשיים כלכליים כחלק משורת קשיים 

 רנסים הפוגעים באיכות חייהם ומהווים עבורם מקור לקושי ופגיעות: עמם מתמודדים הורים לילדים ט

 ,ואין מודעות לכך ,הטיפולים יקרים והטיפולים הפסיכולוגים יקרים והמדינה לא מממנת

ובמרפאות יש עובדת סוציאלית שזה כאילו לעשות וי וצריך לממן לילד את הטיפול הנפשי וזה 

ואז את צריכה לעשות סדרי עדיפויות ואין לך כסף בכלל . מעמסה כלכלית מאוד מאוד גדולה

 (.20)עינב, אם לבן  לטפל בעצמך

אשר נחווים חיים שונים,  י האפליה והסטיגמה המתקיימים במעגליידברי המשתתפים חושפים את גילו

בהם שלומם הנפשי והפיזי של ילדיהם עשוי להיפגע.  פגיעותונתפסים על ידי המרואיינים כמרחבים של 

ואת הטרנסג'נדרית  אלו משקף את המורכבות הכרוכה בהורות לילד על פני הקשת עגליםהמתרחש במ

 . הוריםההפגיעות של 

 שניה: הורות כמרחב של עוצמה    תמה

לצד נרטיבים של קושי, היכולת להתמודד עם אתגרים לא פשוטים ומרובים מעניקה משמעות מעצימה 

( agencyותורמת לתחושת הסוכנות )שינויים מרחיקי לכת ב"עצמי" של המרואיינים ומחוללת להורות, 

שחוויית ההורות יתוח הראיונות מצביע על כך ברמה המשפחתית, נ ( שלהם.competencyוהמסוגלות )

מלכדת את המשפחה, מגבירה את תחושת הסולידריות בין חבריה ואת המעורבות לילד טרנס 

לעיתים קרובות המשפחה המורחבת הופכת שותפה בנוסף,  .והאחריות ההדדית בין חברי המשפחה

לד טרנס. השותפות עם המשפחה מלאה לתהליך זה, אשר מתלכדת סביב האתגרים הכרוכים בטיפול בי

  המורחבת נתפסת כמסייעת להפחית חרדה ובדידות ומטפחת אצל ההורים תחושה של עוצמה וחוסן: 

זאת אומרת שיש  אוהבים אותי.המשפחה שלי, הקבלה שלהם הייתה מידית. זה אומר שהם 

כבדים את המקום הזה. ממשהו בזה שאם אני אומרת צריך לכבד את המקום הזה שלו, אז הם 

וזה הוכיח לי עד כמה המשפחה המורחבת  . אהבה אמיתית.as isשכאילו הם אוהבים אותו 

, אם לבן הידיעה הזאת נותנת לי הרבה כוח. )אדרשלי נפלאה, מקבלת ושאפשר לסמוך עליה. 

19.) 

  ההורים: מגביר את תחושת הרווחה הנפשית שלהכמשאב אף הוא  קשר טיפולי מיטיב ומכיל נתפס

אני נעזרת בפסיכולוגית כבר שנים שעוזרת לי להתמודד עם מה שאני עוברת. השיחות אתה זה 

הטיפול למעשה העניק לי ארגז כלים יותר מעשיר. הבנתי שאני פה כדי [ ...] מקור לכוח עבורי.

מחבר  ,הטיפול נותן לך קשר עם עצמך[ ...]במסע שלה ולעזור לה לחיות ככה ]לבת[ לעזור לה 

 (.25, אם לבת )דורית מאפשר שינוי רגשי ומחשבתיות שלך אותך לכוחו
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המשתתפים במחקר כמשאב משמעותי להתמודדות נתפסה בידי כל קבוצות תמיכה השתייכות לבנוסף, 

עם השינוי המגדרי של הילד.ה. פעילות בארגונים חברתיים מוצגים כגורם אשר עשוי להעניק תחושת 

 ותאשר נוט ,ביטחון קיומי, להגביר את תחושת השליטה בחיים ולהפחית את תחושת חוסר האונים

הורים תופסים את עצמם כסוכני שינוי חברתיים החלק מ, כמו כן לו.דומיננטיות בקרב הורים אלהיות 

דבר , חברהולקבלתם של מיעוטים מגדריים בהתורמים באופן אקטיבי לשינוי חברתי המסייע להכלתם 

 .של ההורים בהעצמתםשמסייע 

יום הנושא הזה של הומואים, לסביות וטרנסים. חייב. אני החייב, חייב, חייב להיכנס לסדר 

אני כל הזמן מנסה לשנות את העולם. לא תמיד אני מצליחה אבל אני לפחות  .מנסה לשנות

המטרה שתהיה כמה שיותר נראות, לא להסתיר, לא  ,היסטוריה עושים אנחנומנסה. זה בגדול. 

לתת להם הזדמנות להיות בכל מקום  ,להסתתר, לא להחביא. להוציא החוצה, לתת להם

 .  (20אם לבן  ,ולהיות הכול. כל מה שהם רוצים )עינב

 דיון 

צעירים.רות הנמצאים.אות על פני הורים ל 19עם עומק זה מתבסס על ראיונות איכותני מחקר 

מחקר מסוג זה איננו מתיימר להכללה סטטיסטית של הממצאים, אלא שואף כאמור, . סיתנהקשת הטר

את אוכלוסיית ההורים לאנשים  להעמיק את ההבנה במספר מועט של מקרים שאיננו מייצג

מהווים ה ,עיקריים עימם מתמודדים ההוריםאתגרים שלושה המחקר מעלים ממצאי  .טרנסג'נדרים

קשיים כלכליים ו ,מחסור בשירותים מותאמים לצרכיהם ,עבורם מקור לפגיעות: סטיגמה ותיוג

כאמור, חוויית ההורות של המשתתפים  – סטיגמה ואחרותכתוצאה מהליך שינוי המגדר של הילד.ה. 

 & Bockting et al, 2013; Corrigan)מתעצבת לאור תפיסות חברתיות המחריגות נזילות מגדרית 

Watson ,2002; Larson & Corrigan, 2008 .)רפואי  בשיחמרובה ההורים שהתראיינו עשו שימוש  בעוד

 קהילות טרנסחלק משיח חברתי של מוגבלות בקרב מאומץ בשנים האחרונות  כי לציין יששל מוגבלות, 

הורים (. Sherry, 2004)וגופים טרנס* של זהויות , שהינו שיח פוליטי המתנגד לפתולוגיזציה וקוויר

נדרים הסובלים מהשלכותיה השליליות של הסטיגמה סובלים ממצב דחק מתמשך, הנחווה 'לטרנסג

מחסור  (.Meyer, 2003,2007מיעוטים חברתיים, ומומשג בספרות כלחץ מיעוטים )לעיתים קרובות בידי 

והם  מחסור בשירותים הנותנים מענה לצרכיהם הנפשיים ההורים מדווחים על – ממוסדים בשירותים

שירותים ולכן חלק גדול מהם פונים ל ,יעוץ נפשיתמיכה ונותרים ללא מסגרת ממוסדת ומסובסדת ל

נוסף על היעדר מענים הורים בעלי אמצעים והורים חסרי אמצעים. מצב זה מוביל לפער בין . פרטיים

דע, בעלי ימטפלים והיעדר נגישות לההורים על מחסור דיווחו ממוסדים ומסובסדים לצרכי ההורים, 
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בהמשך להיעדר שירותים מוסדרים  – קושי כלכלי. נסיון ורגישות לסוגיות של נזילות ומעבר מגדרי

מן הממצאים כבעל השפעה מכרעת על רווחתם הנפשית של  עולההגורם הכלכלי , לצרכי ההורים

 (. Miller & Grollman, 2015) מקצועיים ועזרה , תמיכהההורים וכחסם מפני קבלת יעוץ

הורים רבים להתמודד עם מצליחים  ,מהממצאים כי לצד הקשיים, הדחק והמצוקהעולה עם זאת, 

 – רשתות תמיכהוהתפתחות. ולדווח על צמיחה  םלהורותמחודשת , למצוא משמעות האתגריםגורמי 

פעילות ו פורמלית ובלתי פורמלית נמצא כי תמיכה חברתיתגם במחקר זה  ,לידע הקיים בספרות דומהב

את תחושת הרווחה הנפשית של ההורים המשתתפים במחקר ומפחיתה תחושות של חברתית משפרות 

הממצא הבולט  – פעילות חברתית (.;Litwin, 2004  Cohen & Syme,1985חרדה ובדידות ) ,דכאון

תחושת שת של דואקטיביזם מהווים אמצעי ליצירה מחו פעילות חברתיתהעולה מהמחקר הוא כי 

ההורים, עמדה הנפגעת ומופקעת מהם בעקבות  ( שלcompetency( והמסוגלות )agencyהסוכנות )

מין הממצאים (. York & Itzhaky, 1994חשופים )תהליכי התיוג, הסטיגמה וההדרה החברתית לה הם 

מאפשרים להורים לצמצם את פגיעת הסטיגמה ולנוע ממיקום  עולה כי פעילות חברתית ואקטיביזם

 & Zimmermanצמה וחוסן )מידות, עאל עבר מיקום מרכזי הכרוך בע ,ֶחֶסרשולי המבטא פגיעות ו

Rappaport, 1988 .) 

 המלצות אופרטיביות

 :ההמלצות הבאות מתבססות על ממצאי המחקר בשילוב תובנות מסקירת הספרות בנושא

מאחר שהרווחה הנפשית של ההורים תלויה ברווחה הנפשית  –המלצות הנוגעות לאקלים החברתי 

והחברתית של ילדיהם.ן, אנו ממליצים  על אימוץ מדיניות מקבלת ומכילה כלפי אוכלוסיה זו אשר 

המין במשרד הפנים, הרחבת רישום ך השינוי המגדרי, הנגשת הליך שינוי תתבטא בהנגשת תהלי

שילובם של צעירים על פני הקשת המעוניינים בכך בצה"ל, אימוץ מדיניות של אפליה מתקנת ועזרה 

המלגות לאוכלוסייה של סטודנטים על פני הקשת  רךהרחבת מעוממוסדת בשילוב בעולם העבודה, 

שינויים אלו יטיבו את (. Tsfati & Nadan, 2019) המעוניינים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה בישראל

יש לפתח קווים  ,בנוסףשל הצעירים ומכאן יקדמו את תחושת הרווחה הנפשית גם של הוריהם.  םמצב

ת ביחס למסמכים רשמיים הנוגעים לצעירים שעל פני הקשת מנחים ביחס לשינוי שם ולשון פנייה רשמי

מעל לכל יש לפעול לקראת אקלים חברתי המכיל מגוון מגדרי וחברתי על ידי חינוך פורמלי  הטרנסית.

 ובלתי פורמלי ושימוש באמצעי התקשורת.

עליהם דיברו מאחר ואחד הקשיים העיקריים  –המלצות הנוגעות לנגישות לשירותי ייעוץ ותמיכה 

לפיתוח שירותי ייעוץ יעודיים יש לפעול  ,משתתפי המחקר נוגע להיעדר שירותים טיפוליים מונגשים
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משתתפי המחקר הינו קושי כלכלי, יש מקום לפתח מלאוכלוסייה זו. מאחר וקושי עיקרי העולה 

ע, נסיון ורגישות בעלי ידשירותים מסובסדים ייעודיים לאוכלוסייה זו, ולפעול לקראת שילוב מטפלים 

כגון שירותי בריאות הנפש, )במערך השירותים הטיפוליים הקיימים  לסוגיות של נזילות ומעבר מגדרי

. מכאן, אנו ממליצים להרחיב את מערך (תחנות לטיפול משפחתי, לשכות לשירותים חברתיים

ת מערך הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית. בנוסף, יש להרחיב א –השירותים הקיימים  

 .  ארגוני הקהילה הלהט"ביתהשירותים הקיים הניתן דרך 

(, יש לפתח מערך Mizocka & Lewisb, 2008בדומה למתרחש בעולם ) – הכשרות לאנשי טיפול

טיפול המשפחתי ביחס לצרכי אוכלוסייה ההכשרות ייעודיות לאנשי טיפול בתחום בריאות הנפש ו

(. APA, 2015)ת נזילות וחציה מגדריטרנסג'נדריות, סוגיות של לספציפית זו ולפתח בקרבם מודעות 

הכשרה זו עשויה לתרום להעלאת מודעות ורגישות לצרכיהם של מיעוטים מגדריים בכלל וטרנסים 

 בפרט ולפתח גישות טיפוליות שמבטאות קבלה והכלה.  

מאחר ומרבית התמיכה הפסיכולוגית  – (NGOוצות ורשתות תמיכה וארגונים לא ממשלתיים )קב

ה של קראת הכרלניתנת בידי ארגונים לא ממשלתיים כגון "תהיל"ה" ו"מעברים", יש לפעול  להורים

שימשיכו לתת מענה  על מנתכלכלית לארגונים אלו המיכה להגביר את התבארגונים אלו כדי  המדינה

 לצרכי אוכלוסייה זו. 

בהסתמך על ממצאי המחקר אנו מאמינים כי יישום המלצות אלה עשוי לקדם את הרווחה הנפשית של 

 לשילובם החברתי של ילדיהם.ןבכך לתרום ו ג'נדריתהורים לילדים.דות שעל פני הקשת הטרנס

 .ולבטחונם.ן
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