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יש לך משהו להגיד או לשתף?
רוצה לייסד מדור חדש משלך?
גם את יכול גם אתה יכולה !
השמיעו את קולכן ב-

D_tv25@hotmail.com

פינת היצירה
)קוראי ע' קווירית כותבים(

תגובת יד טרנסית למכתב למערכת:
מכתב למערכת,
בתגובה למוסף הסקס של יד טרנסית ,גליון :37#
שלום,
אני כותבת בענין המאמר "המדריך למזדיין המתחיל עם טרנסים".
אני מצאתי אותו מאוד פוגעני ,אני חושבת שאם הכותב היה כותב
בגוף ראשון )איך לעשות סקס עם טרנס כמוני ,או אני אוהב
שעושים לי ככה במיטה ( זה היה נשמע אחרת לגמרי .אני חושבת
שכשעושים סקס על כל אחד או אחת חייבים לפני כל מהלך
ושלב לבדוק האם זה בסדר לגעת והאם הבנאדם לידנו מרגיש
טוב ורוצה בזה  -זה לא חידוש מיוחד לסקס עם טרנסים .ולא כל
הטרנסים קוראים לחלקים בגופם 'חור בונוס( 'כי אם מישהו היה
קורא לחלק בגוף שלי בצורה כזאת הייתי בועט אותו מהמיטה
ונעלב מאוד( או שונאים צבע וורוד .זה היה מאוד סטיראוטיפי
והזכיר לי שהייתי צעיר יותר והדברים שקראתי ונחשפתי אליהם
היו הדברים שחשבתי שאני צריכה להיות ,וגם שלא אהבתי אותם
והם לא היו לי נעימים  -עדין אלו הדברים שעשיתי כדי להיות חלק
ושייכת .ודווקא בקהילה שלנו שמורכבת כל כך היתי שמחה אם
היה מקום לקצת יותר אופציות ,לאמירה יותר מורכבת.
הביקורת מופנת כלפי צורת הכתיבה אם הטרנס היה כותבשככה הוא אוהב לעשות סקס זה היה סבבה בעיני ,אבל ממש לא
מתאים לי שהוא יגיד איך להעצים אותי בזמן סקס או משהו רע
על הדילדו ורוד נצנצים שלי.
אני מקווה שיצאתי מובן ,קצת קשה לי לכתוב לע' קווירית וסחטיין
על ההצלחה לשמור על העילום שם הזה עדין )וכן ניסיתי
באינטנסיביות לגלות מי את/ה(.
השם שמור במערכת

הא! מצאת דרך להעביר לי הערות הקוראיםות .מאוד
מחוכם מצידך ע'.
חשוב לציין שזה שאני כתבתי את המדריך ,לא אומר
דבר אחד על הצורה בה אני מזדיין עם אחרים/ות .זה לא
המדריך למזדיין איתי .כל מה שכתבת ,מראה על חוסר
הבנה ולדעתי קריאה נכונה היתה חוסכת לי זמן מיותר.
השימוש בחור בונוס ,נעשה כי בעת כתיבת המדריך,
היה לי צורך לבחור בשם ראוי לאבר ,כי השמות
הקיימים הם מעוררי טריגרים להרבה טרנסים או
רפואיים מידי בשביל להיות סקסיים .כתבתי את המונח
ואת המשמעות ,כדי שכולם ידעו על מה אני מדבר .לא
ניסיתי לפתוח במגמה שמהיום ,נא לקרוא לזה כך או
אחרת.
בנוגע לורוד עם נצנצים ,בוא נחזור למשפט המדובר:
"יש חברים שצבע לא תואם ירגיש להם כמשהו לא
אמיתי .אז זה באור נכון גוונים יכולים להיות פחות או
יותר מתאימים ,אבל וורוד עם נצנצים ,ככול שזה לוהט,
לא יתאים ”.כלומר ,ורוד עם נצנצים זה לוהט ,אבל לא
מתאים לכל אחד .לכן ,בעת הקניה כדאי לחשוב מה
יתאים לרוב הא/נשים .אם אתה הולך למישהו/י שיש
להם בצבע גוף ואתה לא אוהב את זה ,אז קנה קונדום
בצבע ותלביש על .זה יותר זול ,מאשר לקנות אחד
שיתאים לכולם.

ההערה שצריך לשאול תמיד ,זה ברור לכל האנושות
ולכן גם יש חוקים האוסרים לעשות למישהו משהו שהוא לא מעוניין .נתתי דגש על אקט ספציפי בגלל שאני חשבתי שראוי
לעשות את זה ,אם אתה לא הבנת למה או חולק עלי ,קורה.
לא התיימרתי לכתוב לכלל האנושות .לא התיימרתי להנהיג נורמות ,אלא לתת מושגים בסיסיים לא/נשים ,כדי לגשר .כדי
שמישהו שלא שוכב עם טרנסים רק כי 'אין להם ידית' או כי הם ירצו לעשות את זה כך או אחרת ,שיבינו שזה לא חייב להיות
ככה .וגם לאלו שזה מפחיד אותם ,לגרום להם להבין שזה דווקא די סבבה וכיף .ובכלל כתוב במפורש ובכותרת "המדריך
למזדיין המתחיל עם טרנסים" .ולא לטרנס המתחיל להזדיין .כלומר איך לגשת לאחרים ולהבדיל ממה נעים וטוב לי לעשות.
בנוגע לאנונימיות ,מוזר ו"הטרנס" .מוזר לי שהיית צריך להדגיש את זה )האם כל כתבה בעיתון או באינטרנט שאתה קורא,
אתה רוצה לדעת הכל על אותו בן אדם?( .מוזר לי שפנית אלי בסלאשים ,מוזר לי שפנית אלי כ"הטרנס" ולא בשם יד טרנסית
ומוזר לי מאוד שאתה מחפש אותי באובססיביות
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וידויה של דובה

האיורים לקוחים מתוך:
http://www.gogay.co.il/content/article.asp?id=9204

איתרע מזלי ונולדתי עם שחלות פובליציסטיות .התיאור הרפואי עושה לי חררה ולכן אשאיר לכם לעשות על זה
גוגל בעצמכם .בכל מקרה ,לעובדה זו היתה השפעה מכוננת על חיי ,כשבהגיעי לגיל  13כוסה עורי בשערות
שחורות עבות וצפופות שלא רק שלא היו מביישות שום גבר ,הן אף הכניסו חלק לא מבוטל מהם לכיס הקטן.
הכי פחדתי שאני אפצע .ואז יהיה צריך להוריד מכנסיים וכולם יראו .נדמה לי שעד גיל  23עוד סחבתי את
החרדה ואת ההליכה המעוותת שסיגלתי בעקבותיה ,כי הצווארון פתוח מדיי ואולי רואים את הפס של החזה,
את הבטן התחתונה ,או אולי חלק מהגב והעורף .היית לזה השפעה מכרעת על חיי המין שלי ,או ליתר דיוק –
על היעדרם המוחלט .התביישתי בשעירות ולא העזתי לדמיין עצמי עירומה מול מישהו או מישהי.
אין פלא שאמא דחפה אותי להסיר שיער .זכור לי הגילוח התכוף שרק הגביר את הבעיה ,את האומץ
שבלהתמרח בשעווה חמה ולתלוש בבת אחת את כל השיערות מרגל "דובית" שעירה ,ובעיקר – את הטיפול
שגאל אותי מהבעיה – טיפול הלייזר בבית חולים בצפון שהיה בזמנו הראשון להציע טיפול שכזה.
הסרת שיער לפני  15שנה היא לא עניין של מה בכך .לפני כן נדרשו התמרחות במשחה מאלחשת ואריזת הגוף
בניילונים למשך של לא פחות משלוש שעות .בסיומן של אלה התחיל הטיפול המענה שכלל צריבה עוקצנית של
שערה אחר שערה במשך מספר שעות רצופות .זכורה לי ההפתעה לטובה כשגיליתי שהשיטה האיטית הזו כבר
עברה מן העולם .השבח לאל .היום אני חלקלקה כצלופח ולוקחת הורמונים כדי להישאר כזו .מי אמר שרק
טרנסג'נדרים עושים דברים קיצונים לגוף?
למה כתבתי את כל זה? בגלל קריקטורה קטנה שהתפרסמה בגוגיי ושבה התגובה לגוף שעיר ושמן היא לא
פחות מעיניים זבות דם .הכותב אמנם התנצל בינתיים ,אבל לדידו זו זכותו לא לאהוב .אז טרי יקר ,גם הדובה
לא אוהבת אותך.
בתודה,

מודעת דרושות למחקר אקדמי

הדובה

שלום רב,
שמי מאיה מאור ואני סטודנטית לתואר שני במגדר באוניברסיטת
תל -אביב.
אני כותבת עבודת תזה בנושא זהות של נשים שמגדירות עצ מן
כשמנות או כבעלות עודף משקל וכמתנגדות לערך החברתי
השלילי המיוחס לגוף הנשי השמן .אני משתמשת במתודולוגיה
שתראה את הייחודי בסיפור חייה של כל אישה.

לכתבה המקורית בגוגיי:

http://www.gogay.co.il/content/article.asp?id=9204

אשמח ליצור קשר עם נשים ממרכז הארץ שיהיו מוכנות
להתראיין תוך שמירה על פרטיותן
תודה רבה,
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מאיה מאור

052-6561087
mayyamaor@gmail.com

השבוע בגרפיקה:

מאת :משה יאללהיאללה

*הסבר למתקשים :פארודיה ,כמובן ,על משקל הסיסמאות הפוליטיות של "יהודים וערבים מסרבים להיות אויבים" .עפ"י רעיון
מפורום פמיניזם ,תפוז .ביצוע :משה יאללהיאללה.

דילברט בתרגום לקווירית )שמרית ,הלסבית המעונבת(
ג'סי הדינוזאור ,הקמיע של הבלוק
הירוק של יקנעם.
באתי להכיר את החברה
החדשה שלך אבל עכשיו אני
מפחד שזה יהיה מביך.

אכפת לך שאכבה את האור
בכדי לחסוך באנרגיה?

מממ...
בכלל לא .ירוק
בשבילי זה גם
אקולוגיה.

יחיאל ,מנהל המרכז הגאה של עמק
יזרעאל

עליזה ,את צריכה
ללמוד לקחת סיכונים.

כמו להפסיק לעבוד במרכז
הגאה וללכת לחפש מקום
שישלם לי משכורת
הולמת למאמציי?

למה אף אחד לא מבין
מה שאני אומר?

שלוש בבוקר.
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ע' קווירית תומך בלקויי למידה,
דיסלקטים ,ומהממימות אחרים.
הטקסטים לא נערכים.

יד טרנסית
המוסף הטרנסי של ע' קווירית מאת "יד טרנסית" המסתורי

המדריך שלי! לועדה )לשינוי מין( בתל השומר,
וכל מקום רפואי אחר
“כשאין לך משהו מצחיק לכתוב ,תכתוב מניפסט" – יד טרנסית )זה מה שהוא כתב כשביקשתי ממנו שיתן
לי הקדשה למדריך(.
הקדשה למגדר ,למין ולשאר – הנשי :הפעם אם יש טרנסיות בנינו שהתייאשו מהתכנים הטרנסים שלי,
דעו שזה רלוונטי לא פחות גם לכן ,אומנם נתקע לי קצת הלשון זכר ,אבל ניסיתי לשחרר קצת.
בקרוב ביד טרנסית :מדריך להשתנה בעמידה ומדריך לניתוחים תחתונים של גברים טרנסים.

תוכן עניינים:
 .1מבוא
 .2הועדה בתל השומר
 .3זכויות המטופל וחובות המטפל
 .4מדריך לפרנואידים )בהומור(
 .5איידס והועדה לשינוי מין של תל השומר
 .6שוני גופני שד"ר חיים קפלן לא יודע או רוצה לנתח
 .7חזון לפרויקט טרנסי
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מבוא
למרות שאני לא עו"ד או מתנדב באיזה מרכז סיוע ,חשוב לי מאוד שתדעו מה מותר ואסור לעשות לכםן,
החובות והזכויות שלכםן כפציינטים ועוד כמה דברים חשובים לא פחות ,כמו מה אם יש לי איידס ואני
רוצה ניתוח תחתון? )בארץ המנתחים הספציפיים לא רוצים לנתח נשאי/ות איידס – המאנייקים(.
לברורים מקיפים יותר כדאי להתיעץ עם רופא שאתםן מכירים או עו"ד נחמד ובכל מקרה מה שכתוב פה
הוא לא לשון החוק ,אלא הידע שצברתי עם הזמן מהנסיון ,לכן ייתכן ואני לא כותב את זה נכון או מדוייק.
לא את כל הדברים שכתבתי ,כתבתי בעקבות דברים שקרו לי או למכרים בתל השומר .אז לא לחשוב
שתל השומר זה המקום הכי נורא ביקום ,אלא משהו שחשוב לכל אחד/ת לדעת.

הועדה בתל השומר )שמתן לב שזה שומר ולא שומרת ,חלילה?(
אל תתנו לאחרים להפחיד או לעודד אתכם .תהיו ראליסטים ,הועדה היא מקום בו מאבחנים אותכם ולא
מנסים לעזור לכם או לתת לכם תמיכה נפשית כזו או אחרת .אם אתן צריכים עזרה ותמיכה ,תמצאו את זה
במקום אחר .הם שם כדי לאבחן אתכם ואחר כך לנתח.

לא כל א/נשי הועדה הם א/נשים נחמדים וגם אלו שנחמדים ,לא תמיד נחמדים לכולם/ן ולהפך .לכן ,תמיד
תגשו עם מישהו שיתמוך בכם נפשית וכמו כן ,יש תמיד להקפיד להקליט כל מפגש עם כל רופא .במיוחד
הרופאים המקצועיים של הועדה ,למרות שכדאי תמיד .איך עושים את זה? פשוט וקל ,כמעט לכל בן אדם
יש  mp3וברובם יש אפשרות להקליט .אם אין לכם ,תדאגו להשאיל מחבר יום קודם .ניתן להקליט
מחדש על כל הקלטה ישנה ולמחוק וניתן לשמור בתיקיה מיוחדת אם יש לכם מחשב .במידה ואין לכם
מחשב או  mp3ואין לכם ומעולם לא יהיו לכם חברים או בני משפחה או קולגות או חברים לספסל
הלימודים או שכנים שאין להם  mp3או שגם להם אין ממי להשאיל ,תמיד אפשר להשאיל טייפ מנהלים
או טייפ רגיל שמקליט .אין לכם? תתקדמו למאה הנוכחית ותקנו .זה משתלם .וזה נכון לכל מפגש רפואי,
גם לא בתוך הועדה.

יש לשמור על תעוד ,גם אם הכל הלך כשורה .לכתוב ביומן או דף מסודר ,תאריך ושעה של כל פגישה
ופגישה ,כמה זמן היא נערכה ומי היה שם .במידה וקורה משהו שלא נראה לכם ,תקפידו לרשום בכמה
שיותר פרטים את כל מה שקרה ,כמה שיותר מהר )כלומר לא לחכות חודש או שנה ולהגיד לעצמך
שתזכור הכל ,אלא לכתוב באותו יום ,גג יום אחרי זה( .ככל שהתעוד יהיה יותר מסודר ומפורט ,הוא יהיה
יותר אמין .גם אם לא תעשו עם זה כלום ,כי לא נעשה משהו לא חוקי ,אתם תמיד תוכלו לפרסם את זה
אחר כך כיומן מסע בתהליך לשינוי מין ומערכת בריאות בישראל או פשוט לתת לחבר חדש שרוצה
לעשות את אותו התהליך לקרוא וכמובן גם לכתבים .ככה שלא נגיד לכתב – הם לא נחמדים ,אלא
בתאריך כזה וכזה ,הרופא/ה הזו/ה אמר לי ככה ...:ואף עם הקלטה ועדות של בן אדם נוסף.

במידה ומישהו גרם לכםן להרגיש רע או שלדעתכם הוא/היא עברו את הגבול המותר ,כדאי שתתיעצו עם
עו"ד ו/או רופא/ה שמכיר/ה אתכםן או בכמה עמותות כמו ) 1202/3לא משנה אם את/ה טרנס/ית ,את/ה
יכול/ה להתקשר ל 1202או  – 1203ביררתי( יש להם עו"ד שעובדים איתן וגם הם יכולים להפנות,
לתמוך וללוות בכל תהליך שתבחר/י – תלונה במשטרה ,במשרד הבריאות ,תביעה משפטית .כמו כן יש
את רופאים למען צדק חברתי ובאמת עוד המון מקומות שמייעצים .כל מה שכתוב כאן או בהמשך לא
נועד להפחיד או לאיים ,אלא כדי לקחת את הכוח מא/נשים אחרים אלינו.
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זכויות המטופל וחובות המטפל

מנטרה שיש לשנן :אסור כחוק למנוע מבן אדם טיפול רפואי!!! גם אם מישהו/י לא מחבב אותך ,אסור לו
בחוק לסרב לך טיפול.

מותר לך וזו זכותך בחוק ,וכל רופא יודע ,להכניס בן אדם לחדר .מותר לך גם לבקש אח/ות מהצוות
הרפואי שיכנסו איתך במידה ואין מישהו איתך ,לפני בדיקה רפואית – לא משנה איזו ,גם רק
לאולטרסאונד חיצוני או בדיקת לב עם סטטוסקופ .אם הוא/היא לא מוכנים להכניס מישהו מהצוות ,את/ה
יכול/ה לבקש מאחד הא/נשים בחוץ להכנס איתך .וגם מותר לך וזו חובה של הרופאים עפ"י החוק! לתת
לבן אדם להכנס איתך לא משנה לאיזו מטרה הבדיקה או של איזה חלק בגוף .כלומר ,גם אם יש ווילון
שמפריד ,מותר למישהו/י להיות על ידך ,בלי חציצה של וילון מותר לך להעמיד את הבן אדם על ידך או
אפילו מאחורי הרופא/ה ,כל עוד והוא/היא לא מפריעים .כלומר ,אין זה מזכות הרופא/ה לדרוש להוציא
בן אדם שאתה רוצה שיהיה איתך מהחדר או להעמיד אותו מאחורי הוילון .וזה נכון לכל בדיקה רפואית
בארץ ,כולל אולטרסאונד )מכל סוג( ,רנטגן מכל סוג ,בדיקה פולשנית מכל סוג ובדיקה לא פולשנית .לא
משנה מה ,הם חייבים לאפשר לך להכניס איתך מישהו ,במידה ואתה רוצה .לדעתי רק במקרה של בדיקת
שמיעה הם לא ירצו שיהיה איתך מישהו בחדר ,אבל אז הוא/היא יוכלו להיות מעבר לחלון ולהשקיף )וגם
ככה תהיה לבד בחדר מבודד( .וכמו כן ,אם יש צוות שלם של מתלמדים בחדר איתך ,כדי להראות להם
איך מאבחנים/בודקים טרנסים ,אתם רשאים לבקש מהם לעזוב .זו חובתם לעזוב ,גם אם הרופא אומר
להם להשאר.

זו זכותך לקבוע מי יעשה לך מה .כלומר ,אם אתה בא למען בדיקה כזו או אחרת ואתה מתחרט או מחליט
שהבן אדם לא נראה לך סמפטי או לא נחמד אליך ,אתה תמיד יכול להגיד לו – אני לא מעוניין .כלומר,
אם אתה לא רוצה לבקש ממישהו זר להכנס איתך ואף אחד מהצוות לא מוכן והרופא/ה לא נראים לך
נחמדים ,אתה יכול לקום וללכת .אסור לועדה לפסול אותך רק על סמך דבר כזה .אם מישהו מהועדה
אומר לך שבגלל שלא נתת לרופא כזה או אחר לבדוק אותך ...אתה יכול להגיד לו שפשוט לא היה איתך
אף אחד והרופא קצת הלחיץ אותך והבדיקה עוד יותר .שאתה אולי מעדיף שרופא אחר יבדוק אותך –
מטעמך או מטעמם ויתן חוות דעת ושזו זכותך לקום וללכת וזו חובתם לא לעצור בעדך.

במידה ואחד הרופאים לא מוכן לקבל חוות דעת רפואית מבן אדם מקצועי אחר )לדוגמא ,אם אתה הלכת
לעבור בדיקה גניקולוגית אצל גניקולוג שאתה מחבב ,ואחרי זה הלכת לגניקולוג של הועדה ונתת לו
תמונות אולטרסאונד – לא משנה ואגינאלי או בטני ומכתב מפורט על כל מה שצריך( ,זה בניגוד לחוק.
אם הוא אומר לך שהוא לא מוכן לנתח בן אדם/איבר שהוא לא בדק ,אתה רשאי להגיד לו ,שזו לא בדיקה
לפני ניתוח .במיוחד אם רק עברה שנה או שנה וחצי מתחילת הועדה ,כלומר שזה עדיין רק בתהליך של
המעקב בין השנתיים .אתה יכול להגיד לו שבבדיקת טרום ניתוח ,כאשר זה יהיה רלוונטי ,הוא יוכל
לבדוק אותך ועד אז הוא חייב להסתפק באישורים שהבאת לו )וחשוב שהאישורים האלו יהיו בתאריך
קרוב לבדיקה הרפואית ,לדוגמא בחודש-חודשיים האחרונים ולא יותר( .אם הוא מנסה ללחוץ ,אתה יכול
להגיד שאתה כשגרה עובר בדיקות באיזורים האלו ,כי אכפת לך מעצמך ואם הוא לא סומך על דעת
הרופא המכובד המוכר למשרד הבריאות כרופא ,עליו יהיה להמתין עד לבדיקת טרום ניתוח או בניתוח
עצמו .אם הוא ינסה להפחיד אותך ולהגיד שזה יכול להעמיד אותו במצב שהוא יעשה לך בדיקה על שולחן
הניתוחים כשאתה כבר מורדם ויחליט שהוא לא יכול לנתח אותך ,תגיד לו שזה בסדר ותדע ,שהסיכוי
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שדבר כזה יקרה הוא קיים אבל אפסי ,כי רופא אחר מטעמך כבר פגש אותך ואמר לך שהכל בסדר ואין
דבר שיכול למנוע ניתוח מוצלח.

אם אתה באמצע בדיקה כלשהי ומשהו לא נראה לך ,חובה עליו להפסיק ברגע שאתה מביע התנגדות .בין
אם ההתנגדות היא פיזית ובין אם ההתנגדות היא מילולית .כל דבר שנכנס לך לגוף ולא משנה היכן ,זה
תקיפה/תקיפה מינית ותלוי באיזור – אונס/מעשה סדום .זו עברה בחוק ,עברה שבגנותה אתה יכול לתבוע
אותו בהליך פלילי )במשטרה והפרקליטות( וגם באמצעות עו"ד פרטי בהליך אזרחי ,רצוי את שניהם .זה
תקף בכל בדיקה ,פולשנית או לא פולשנית.

זכותך כפציינט וחובת הרופא לא לעשות לך כל דבר שהם לא קיבלו אישור לעשות .כדוגמא ,אם חתמת
על ניתוח מסויים ועשו משהו אחר – רשלנות רפואית.
חובה על כל רופא להסביר לך לפרטי פרטים את מה שהוא הולך לעשות בניתוח )ובכל בדיקה רפואית,
אם אתה שואל ומבקש שיגידו לך מראש( .המסמך שאתה והמנתח חותמים עליו לפני הניתוח הוא )זהה
בארץ או בחו"ל( ,שהוסבר לך כל מהלך הניתוח ,לפרטי פרטים ושאין לך עוד שאלות ואתה יודע מה
הולכים לעשות לך .במידה וזה לא המקרה ,תשאל ואל תחתום או תרשום על המסמך שלא קיבלת את
ההסבר המלא או שלא ענו לך על כל השאלות או שאלה ספציפית .במידה ואתה לא מקבל תשובה ,זו
עברה על החוק ,והדרך להוכיח את זה תהיה ע"י הקלטה ו/או מלווה ובכל מקרה גם עליך וגם על המלווה
לתעד באותו יום או יום אחרי זה ,את כל הפרטים של המקרה וכל פרט נלווה אחר )אפילו מה הרופא
לבש ,אם מישהו נכנס באמצע ,שיחות טלפון ,כמה זמן הוקדש לבדיקה הגופנית ,האם היתה בדיקה ,כמה
זמן הוקדש לשיחה וכל מה שאתה והמלווה יכולים לזכור .אחר כך ,כל פרט קטן או גדול ,יהיו ראיה
מוצקה ויהפכו לעדים שיתמכו בגרסתך(.
לפני ולפעמים תוך כדי ,ניתוחים ,הרופא מתעד את הניתוח במצלמה )וידאו או סטילס( ,התעוד נכנס לתיק
הרפואי שלך ורק בשביל זה .מנתחים מחו"ל יכולים להחתים אותך על מסמך שאומר שהתמונות האלה
שלהם והם יכולים לעשות איתם מה שהם רוצים )ומדובר רק בתמונות אברים ואם רואים משהו מזהה ,זה
תמיד מטושטש( ,אבל רופא מחו"ל יקשיב לך אם לא תרצה שהוא יעשה עם זה משהו ,כי גם הסבירות
היא שבגלל שיש לו יחסית הרבה יותר מטופלים בניגוד למנתחים בארץ )ומנתחים בארץ לרוב לא
מחתימים אותך על מסמך כזה ולא מפרסמים ,בלי בקשה מפורשת ,אחרת זה בניגוד לחוק( ,הוא לא יזדקק
לך למשימה .בנוסף ,השימוש הוא למצגות בכנסים ובאתר האינטרנט שלהם )אבל לא כל הרופאים
מפרסמים באתר תמונות( וכדי לשלוח לפציינטים עתידיים תמונות ,כשהם מבקשים לראות את התוצאה
הסופית.

טיפ :כשאתה יוצר קשר עם מנתח בחו"ל ,אל תבקש רק תמונות ,אלא תדגיש שזה יהיה מהשנה האחרונה.
רופא המנתח באופן שגרתי טרנסים ,צריכה להיות לו תמונה מהזמן האחרון ,תמונה של לפני ,אחרי ואם
יש – של שלבי הביניים ,למרות שלא כולםן ירצו לחלוק את זה איתך ויבקשו להראות לך רק בפגישת
יעוץ ,אבל תמיד אפשר לנסות.
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מדריך לפרנואידים )בהומור(

השגת תיק רפואי :כל רופא עפ"י חוק ,חייב לספק לך העתק של התיק הרפואי שלך .הוא יכול לגבות ממך
כסף על זה ,למשל בתל השומר לוקחים בסביבות המאה שקלים לתיק ובכל הועדה יש לך כשבעה עד
שמונה תיקים ,הם לא מאחדים אותם ואתה צריך להגיד באופן ספציפי באיזה תיקים מדובר.

גם אם היית בתל השומר קודם ,הם לא יכולים לדעת אלא אם אתה מספר .ההסתברות שהם יעלו על כך
שהיית במוסד כזה או אחר או בכלל אצלהם ,היא נמוכה )אלא אם סתם זוכרים את הפרצוף שלך( .כי
בשביל למצוא את התיק שלך בתל השומר ,כל תיק ,הם יצטרכו ללכת לארכיון שלהם! ולחפש .לרוב גם
הם לא מוצאים את כל התיקים גם אם אתה מבקש מהם .יתכן שהם לא יתנו לך את תיקי הועדה באמצע
הועדה ,אבל גם פה ,תמיד מותר לך לנסות .לדעתי ,בכל מקרה ,אם תבקש תיק רפואי ולא תנקוב שזה תיק
הקשור לועדה ,אלא נגיד תבקש את התיק של הכירורג ,זה לא שהם ירוצו לדווח לכירורג וזה לא שחיים
קפלן יפקסס לך או ישלח בדואר ,אלא המזכיר/ה או מישהו האחראי על ארכיון ,אם זה בית חולים גדול.

בנוסף אין דרך שבית חולים אחד יתקשר עם בית חולים אחר ,אלא אם תציין דבר מה ,שיגרום להם –
כמו בקשה לצפות בתיק שלך .כלומר ,אם אתה מרגיש רע או אובדני ,אם יש לך מחלת מין ,או שעברת
לא משנה מה במהלך חייך או בהווה ,אין להם דרך לדעת את זה .הדרך היחידה היא אם במהלך הטיפול
הנוכחי בבית חולים אחר ,אתה אומר במפורש "אני בועדה לשינוי מין בתל השומר וראיתי את הרופאים
הבאים ונוקב במקצוע והשמות של כל אחד" או משהו בסגנון )כי גם אם אתה לא נוקב בשם ,לדוגמא,
ראיתי אורתופד מתל השומר ,יש להם כמה עשרות לדעתי ואין להם שום דרך לדעת עם מי ליצור קשר.
כדי לדעת ,הם יצטרכו לבקש ממישהו מתל השומר לגשת לארכיון ולחפש את כל התיקים שיש לך שם
באמצעות התעודת זהות ,להסתכל בכל אחד מהתיקים שיש לך שם ולמצוא תיק מרופא אורטופד ,ואז
לשלוח וזה לא חוקי בלי אישורך ולדעתי גם אין לתל השומר משאבים לעשות את זה בלי קשר ,ואותו
כנ”ל אם אתה אומר להם פסיכולוגית מתל השומר ולא נוקב בשמה( ,הם בעקרון מסוגלים ליצור קשר
אחד עם השני ,אבל ,וזה אבל חשוב! אסור לרופא למסור כל מידע רפואי עליך .מה זאת אומרת? גם אם
יש לך פסיכולוגית קבועה או שפעם ראית פסיכולוג/ית או מה שזה לא יהיה ,אסור להם להעביר ו/או
להשוות נתונים ואין להם דרך לדעת שהיית אצל מישהו/י ,אלא אם אתה אומר בפרוש .במידה ואתה אומר
משהו ,הם יכולים לבקש ממך לתת להם דוח )והרופא שלך שממנו מבוקש הדוח ,גם אם אתה פונה אליו
בטלפון ,חייב לקבל ממך אישור חתום עם תאריך והכל ,שאתה מבקש ממנו לדבר עם אותו גורם ספציפי
או לכתוב לאותו גורם ספציפי מכתב( .כלומר ,נגיד ואתה אומר לפסיכיאטרית שאתה אובחנת ומטופל
בסכיזופרניה ,היא רשאית לבקש ממך דוח מהמטפל/ת ,אבל אסור לועדה לדחות אותך על סמך דיאגנוזה
כזו או אחרת ,אלא לערוך בדיקות משל עצמם .הם יכולים להרעיף עליך קשיים ,אבל אסור להם למנוע
טיפול רפואי .אז נגיד הם יעקבו אחריך יותר ובמקום פגישה חודשית עם הפסיכולוגית של הועדה ,הם
יכולים להעמיד אותך תחת ביקורת יותר גבוהה ויותר פגישות עם חלק מבעלי המקצוע) .אך בנוגע
למחלות נפשיות שכרוכות בבדיקות שגרתיות ומעקב ,אני לא מאה אחוז בטוח איך זה עובד .כדאי לשאול
עורך-דין רפואי(.
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איידס והועדה לשינוי מין של תל השומר

בעקרון ,אסור לרופא למנוע ממך טיפול רפואי רק בעקבות סטטוס מחלה )למשל אם אתה מעורב בתאונת
דרכים ,הם לא יכולים לדעת אם אין לך איידס או יש ,אלא הם חייבים לעשות כל דבר שיציל אותך .הם
נשבעו להציל כל בן אדם שבסכנת חיים ויש באפשרותם להצילו( אך מכיוון שאלו "ניתוחים מבחירה" זה
פחות מפוקפק להגיד לך לא .אבל גם אם אתה טרנס עם איידס שרוצה לעבור ניתוח ,אתה יודע יפה מאוד
שלחיות עם איידס אינו גזר דין מוות יותר .אתה לא צריך לספר לאף אחד מהועדה שאתה חי עם איידס.
הם יבקשו ממך שתעבור בדיקת איידס רק לפני הניתוח ,כלומר בכל מהלך השנתיים של הועדה ,לא
יבקשו או ישאלו אותך על איידס )ייתכן ורק האורולוג( ואתה לא צריך להגיד .כאשר הועדה תאשר
שאתה אחרי בדיקות ,שיחות ,מעקב ,תצפית ומה שזה לא יהיה ,במשך שנתיים ונמצאת מתאים לעבור
ניתוחים לשינוי מין ,אז ,אחרי שקיבלת את המכתב הזה ,אתה יכול להגיד שיש לך איידס .אתה תבקש
ותקבל אישור מהמנתח הפלסטיקאי שהוא לא מוכן לנתח אותך כי יש לך איידס ,אתה תיצור קשר עם
מנתח בחו"ל ותספר לו שיש לך אישורים על מעקב נפשי ושאתה מתאים לעבור את הניתוח ,ושיש לך
איידס והוא יסכים לנתח אותך )ואולי הוא ירצה שתעבור כמה בדיקות לפני שהוא יגיד שהוא מוכן לנתח
אותך( ,תבקש ממנו אישור שהוא מוכן לנתח אותך למרות שיש לך איידס .עם שלושת המסמכים הללו:
אישור התאמה לניתוחים לשינוי מין ,אישור מהמנתח בארץ שהוא לא מוכן לנתח אותך כי יש לך איידס
ואישור ממנתח מחו"ל שמוכן לנתח אותך ולקבוע איתך תאריך )אולי לא כל רופא מסכים ,אבל אני מכיר
רופאים באופן וודאיי ,שעובדים עם נשאים/ות( .אתה מגיע לקופת החולים שלך ודורש לעבור את הניתוח
בחו"ל .גם אם הם ינסו להתחמק מזה ,זו חובתם בחוק ,היות ונמצא שאתה מתאים וצריך לעבור ניתוח
לשינוי מין ,כי אתה טרנסקסואל .במידה והם מעריפים עליך קשיים ,אתה יכול לתבוע אותם ,אבל במקרה
הזה ,כדאי שתפנה אל נורה גרינברג ,היא כבר תדע לתת לך מידע רלוונטי שיעזור לשמן את המנגנון
העייף של קופת החולים .אבל בכל מקרה ,זה שיש לך איידס ,לא אומר שלעולם לא תעבור ניתוח לשינוי
מין .חשוב לשמור על בריאות ,לטפל בעצמך וכולי ,לשמור על עצמך בריא ,כדי שכשיבוא היום ,הרמה
הנגיפית תאפשר לך את הניתוח .רפואה שלמה ובהצלחה .ואגב ,מילת עידוד אחרונה – זה כבר נעשה
בעבר .היו תקדימים.

שוני גופני שד"ר חיים קפלן לא יודע או רוצה לנתח
מי שלא נמצא מתאים גופנית לניתוח בתל השומר ,נגיד הם לא יכולים לתת לך ניתוח שאתה צריך ,נגיד
ואתה רוצה יצירת אבר מין תחתון גברי ויש לך רק יד אחת ואתה לא מעוניין שיקחו ממנה שתל ,נגיד ואת
טרנסית שיש לך אבר מין שהוא לא מתאים לצורת ניתוח שלהם ,ליצירת אבר מין נקבי ,וכל שאר
סיטואציות גופניות – אותו כנ"ל .תדאגו לסיים את הועדה ,לקבל אישור שלא יכולים/מוכנים לנתח אתכם,
ואישור ממנתח בחו"ל שכן מוכן ויכול .כחוק ,קופת החולים צריכה לממן לכם את הניתוח בחו"ל ,היות
והניתוח הוגדר כהכרחי והוא בביטוח הרפואי במדינה שלנו )כלומר הניתוח בארץ מכוסה ,לכן הוא צריך
להיות מכוסה גם בחו”ל ואם הרופא לא מוכן/יכול/רוצה ,הם צריכים לממן ניתוח אצל רופא אחר( .ויש
תקדימים לניתוחים שמומנו בחו"ל בדיוק מהסיבות האלה )אומנם לא מכל הסיבות שציינתי(.
הועדה כיום ,כפי שהיא ,היא לא הכי ידידותית לטרנסים/ות .הם מטפלים בנו ,אבל לא נותנים את
ההרגשה שזה מתוך רצון או שליחות שלהםן .בגלל שלפעמים אם אתה טרנס נכה או טרנסית מזרחית או
כל מיעוט אחר ,שהוא לא אשכנזי ועוד ,הם לפעמים מנסים להרעיף קשיים ולתת תחושה שאולי אתה לא
מתאים לועדה .העובדה היא שחובתם היא לפגוש כל טרנס/ית שמתחיל את הועדה .לא חובתם להיות
נחמדים ,אבל כן חובתם להיות מקצועיים ,לתת לך מידע וטיפול רפואי הולם כחוק .וגם הם לא יכולים
להגיד לך במהלך השנתיים האלו – לך מכאן .אם הם לא ירצו אותך ,הם יכולים אולי לנסות לייאש אותך,
אבל הסיכוי שלא תקבל אישור בגמר השנתיים הוא לא גדול ,אתה תמיד יכול להגיד להם שאתה מוכן
לבוא מבחינתך עוד שנתיים )לא שזה יקרה( ,אבל אתה לא מוכן לקבל לא כתשובה ואתה תעשה מה שהם
צריכים/רוצים ,כדי להבין שאתה טרנס ומתאים לעבור את הניתוחים.
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חזון לפרויקט טרנסי
בגלל שהמצב בועדה כיום הוא לא יותר מידי מקסים ,אני חושב שיום יבוא ושיבוא מהר ,שצריך יהיה
לעשות מרכז תמיכה טרנסי.

החזון :מתנדב/ת שילוו טרנס/ית לכל אורך הועדה ,כדי לראות שלא מנצלים חולשות ושנותנים מענה
רפואי הולם.

הדרך :יש ימים קבועים בהם רופאי הועדה נפגשים איתך .כדוגמא :דליה גלבוע עובדת יום אחד!
בשבועיים ,כלומר כל חודש )ואין הרבה חודשים בהם אין חופשים( היא עובדת יומיים והיא בונה את
הלו"ז שלה ,שמהבוקר ועד כשתיים בצהרים לכל היותר ,היא נפגשת עם טרנסים – אחד/ת אחרי השני/ה.
וגם שאר הרופאים ,אומנם עובדים יותר ימים ושעות ,אבל עדיין בממוצע לכל טרנס לא תהיה יותר
מפגישה בחודש .אם יקום ארגון תמיכתי ,הם יוכלו לקבוע את הימים והשעות לפי הארגון ולא לפי
הרופא ,כלומר ,אם נגיד להם שהארגון עובד בימי רביעי וחמישי ואנחנו רוצים שרק בימים האלה הם
יקבעו לנו תורים ,אז זה מה שיקרה ,כי אם הם יתנו לנו תור לא מתאים ,נוכל לצלצל למרכז קביעת
התורים של שיבא תל השומר ולשנות לתאריך אחר ,גם אם הם לא רוצים שיקום ארגון כזה וגם אם הם
מנסים לשים לנו רגליים.
אז אחרי שביססנו שני ימים בשבוע בהם יש פעילות טרנסית בבית חולים תל השומר )ונגיד עוד איזה יום
אחד בחודש למקרה שאחד הרופאים לא עובד בימים האלה ולנסות למלא לו את היום מהבוקר ועד הגמר
בטרנסים/ות ,וגם אם זה לא הולך ,אז לדחוף לפחות עוד כמה( ,נוכל ללוות א/נשים בתהליך ,מבלי שכל
מתנדב ישקיע יותר מיום או יומיים בחודש.

יכול לקרות מצב שטרנסית חונכת תהיה מול המשרד של דליה )ותזדהה כאחת ,כדוגמא תהיה לה שרשרת
ירוקה או דגלון קטן או תחלק פלאיירים ותשאל אחרים/ות אם הן רוציםות שתכנסי איתםן( ויהיה
מישהו/י אחרים במשרד אחר .נכון ,אבל! מאוד קל לתאם שבדיקות אחרות יהיו כל יום רביעי ההפך
מדליה גלבוע או ביום חמישי לא משנה מתי וגם במקרה חריג שכזה ,יכולים לבוא שני מתנדבים .גם
הבדיקות שלהם לא נעשות בשעות הערב ,כך שמדובר בחצי יום ,למעט שני מפגשים של בדיקות
פסיכאטריות שנגמרות מתי שהן נגמרות ,לרוב לא יותר מחמש אחר הצהרים ,אבל גם אז ,מותר לעשות
במקום שני מפגשים מהבוקר עד הצהרים ,לשלושה לכל בן אדם .את זה כבר מתנדב/ת יכול/ה לסגור עם
הטרנס/ית בועדה.

בעצם עם שיטה שכזו ,יש כתשע פגישות בתל השומר כל חודש – לא לטרנס אחד ,אלא ימי טרנסים
)וכאמור ,הרבה פעמים זה פחות ,בגלל חופשים( ,כך שאם יש יותר מתשע א/נשים בארגון בהתחלה,
מתנדב/ת לא יצטרך/תצטרך לבוא יותר מפעם בחודש .אפשר לגבות שקל מטרנס/ית מהועדה להחזרי
נסיעות ובסוף היום רוב הסיכויים שהכסף יוחזר במלואו או שיהיה אפשר לקבוע שכל מי שמקבל ליווי
חייב לתת ליווי בגמר הועדה – נגיד מינימום  5-10מפגשים או כל דבר אחר .אם המתנדב/ת גרים באיזור
המרכז ,זה לא צריך לעלות כיום יותר מ 12ש"ח לנסיעה לתל השומר וחזרה ואפשר להגיד לטרנסים/ות
הוועדה להביא סנדביצ'ים ועיתונים ,שיחות מהממות ומטקות ,למען המתנדבים .ובסופו של דבר ,יום
התנדבות יהיה לכל היותר מהשעה שמונה בבוקר ועד שתיים אחרי הצהרים ,פעם עד פעמיים בחודש )אם
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יש עשרה מתנדבים/ות ,אם יש יותר ,אז פחות( .אני חושב באופן אישי שלארגון לא חייבים לבוא דווקא
טרנסים/ות ובמידה ולארגון יצטרפו חברים ,בני/ות זוג ומשפחה של ,אני חושב – אהלן וסהלן ,יותר -
יותר טוב .אפשר להושיב אותם לפגישה אחת בת כמה שעות ,לספר להם למה לצפות ,מה קורה שם,
שיחות טלפון עם אלו שעברו את זה וכולי ובכל מקרה ,אפשר בהתחלה להושיב אותםן עם רופא/ה יחסית
קל ,נגיד לא רופא/ה שעושה בדיקה פיזית .תחשבו על זה.

חלק מהמפורט הוא מידע שאני חושב שחשוב שיהיה לכולםן בלי קשר לועדה
חלק מהמפורט הוא מידע שאני כתבתי בעקבות מקרים ששמעתי מחו"ל ומהועדה בארץ

הדברים שפירטתי הם לא ספציפיים על בן אדם מסויים ,אך אם את/ה חושב שזה פורסם עליך ,בבקשה
תכתוב לי מה אתה רוצה שיפורסם אחרת .כלומר משפט ספציפי הכתוב עליך ועריכתו כך שהוא לא יהיה
עליך.
---------------------------סוף המדריך/טור רציני--------------------------------------------

יד טרנסית בשדה התעופה

דיילת או מאבטחת או איך שקוראות לזה:
שלום ,לאן את טסה? אני טס לתאילנד .את טסה לטיול? גם .לבקר חברים? לא .אז למה את טסה? אני טס
לעבור ניתוח לשינוי מין .אה ,אוקיי .את ארזת את המזוודה לבד ,הא? את! ארזת את המזוודה לבד? כן,
מה יש לי פיליפינים בבית? גברת ,כן או לא ,זה מספיק ,כבר אמרתי לך שלא ואני לא ממש גברת אם את
לא רואה טוב) .המאבטחת (:לא צריך להתחצף .תפתחי את התיק ותראי לי דרכון .מה את רוצה קודם?
הדרכון במעיל שאל המזוודה והמזוודה מתחת למעיל .את לא רוצה לגמור עם זה הא? שמעי ,יש לי טיסה
היום .אבל ידעתי שבגלל שאני טרנסקסואל בדרך לניתוח לשינוי מין ,את תעשי לי את המוות ,אז באתי
חמש עשרה שעות קודם .אם את תעבירי אותי בצ'יק ,מה אני אעשה עד הטיסה? את יכולה לקנות איפור
או משהו .מה את חושבת שאני דנה אינטרנשיונאל? לא יודעת ,כול הסוטים אותו דבר ,לא? אפילו דנה
קוראת לכם סוטים .טוב ,אם היא קוראת לי סוטה ,אולי זה מה שאני ,סבבה .כן ,אז את רוצה שהסוטה
הזה/ו )החלטתי לזרום( ,תפתח את המזוודה או תראה דרכון? ת'דרכון .איפה את גרה? בארץ ,אחרת למה
את חושבת שאני רוצה לברוח מכאן? גבירתי ,יש לנו ארץ נפלאה .נכון נכון ,את צודקת .מה יש לנו פה.
אני רואה שהשם שלך הוא גולדה! כן כן ,השם ירחמו ,אני עוד לא החלפתי .איך תקראי לעצמך? לא יודע,
אולי סוטה? כן ,סוטה זה נראה לי שם הולם .גם בעיניי .ואז היא חשבה בקול רם ,אבל גולדה זה שם עם
הסטוריה .אני עונה ,אז לקרוא לעצמי נאפוליון אולי? למה נאפוליון ,למה לא שם יהודי יותר? לא יודע,
פתאום אני לא מחבב יותר מידי יהודים .אז אתה אנטישמי ,אתה יודע ,סבתא שלי היתה בשואה .נשמה,
את אתיופית ,סבתא שלך היתה תחת עץ בצל ,עושה עוגות מחובזות .לא צריך להיות גזעני .אני גזעני? את
קוראת לי סוטה .זה שסבתא שלך עלתה מאתיופיה ,זה ברור ,לא? הלוואי עלי להיות עכשיו תחת עץ
באתיופיה ,לשכוח מהעולם כולו .אתה גזעני וחשוך ,סבתא שלי למדה באוניברסיטה והיא ממיסדות
האוניברסיטה אדיס אבבא מדיקל קולג' ואמא שלי כימאית .אז מה ,אתה בא להגיד לי עכשיו ,שהורי עשו
עליה לחינם? לא נשמה .זה לא היה לחינם .הם עלו ארצה ,כדי שיהיה רוב על הערבים ,שלא יהיה להם
מנדט ושהכיבוש הציוני ימשיך .הופה ,איזה מילים הכנסת לי פה .אולי אתה חושב שלימדת אותי משהו,
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הא? יא אשכנזי מסריח .אשכנזי מסריח ,אבל תראי ,כבר רבע שעה את עומדת עם הדרכון שלי ,כתוב שם
נקבה והשם גולדה ואת מדברת אלי בלשון זכר .יאללה יאללה ,לכי מפה!

עשר תחנות תרבות בחייו של יד טרנסית:
יד טרנסית :תשכחו מזה .אני לא נוד נפוח שעכשיו יתן עשר קישורים לעשר דברים מעייפים וזה אחרי
שבדקתי שאף אחד אחר לא חשב על זה קודם .אבל אם אתה מאלץ אותי ,אז מסיבת התה של בוסתון .היה
מאוד מצחיק באותו יום .אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול .מאוד השפיע עלי .מאז ,פיתחתי פטיש
לשקיקי תה.
עשיתי ראיון ארוך מידי עם יד טרנסית .החלטתי לתת כמה פנינים:
אני השפוי ליד טרנסית :תגיד יד טרנסית ,את מי אתה מייצג?
יד טרנסית :את הסבתא של התחת שלי .מה זאת אומרת את מי? אותי! וגם זה לא תמיד ,במיוחד אם אני
לובש משהו שגורם לתחת שלי להראות מאוד גדול .כי אני ממש חתיך .אני מאוד משתדל לייצג את עצמי,
אבל קורה שצדדים אחרים באישיות שלי קוראים את מה שאני כותב ונעלבים .ואז אני אומר להם ,שילכו
לשתות תה ויעזבו אותי בשקט.
אני השפוי את יד טרנסית :אבל אתה לא חושב שאתה צריך להיות יותר ממלכתי ולנסות לייצג את כל
הקהילה?
יד טרנסית :איזה פאקינג קהילה? את קהילת היצורים הדמיוניים בע"מוק? את קהילת הרוחות רפאים
שמשתלטות על אנשים? לא ,אני יודע ,את קהילת הערסים שמפצחים גרעינים ושומעים בסתר מוזיקה
קלאסית .וחוץ מזה ,ניסיתי פעם לכתוב משהו שכל מי שיקרא אותו יוכל להזדהות ולהסכים .כל מה שיצא
לי זה“ :חרא ,זה דבר מסריח"
ילדים וילדות ,כל מי שלא נהנת לקרוא את דברי יד טרנסית ,שילכו לשתות תה .יד טרנסית לא מנסה או
מצפה לייצג שום דבר חוץ מיד טרנסית .וכמו ששמתן לב ,גם זה לא קורה לרוב .כמו שע' קווירית העורך
המעלף וחבר ילדות ממצרים העתיקה ,שיחקנו ג'ולות על האף של תות ענק אמון ,בטח כתב ,מי שרוצה
לצאת חוצצת לכתוב מוזמנת .בכל מקרה ,מי שלוקחת את זה יותר מידי ברצינות ,כדאי שתפסיק .אם יש
מישהו באופן אישי שנפגע מהכתוב וחושב שזה עליו )כנראה שהוא טועה ,אבל קורה שגם מושלמים
טועים( ,שיצור קשר עם המערכת ,במידה וזה נכון ,נצנזר ,נוריד לגמרה או נערוך ,תלוי במקרה .לכול
המאוננים שחושבים שהם יודעים יותר טוב ,מוזמנים לכתוב דברים משל עצמן ולפרסם פה או להמשיך
להביא ביד ,מה שבא להם .ואחד הדברים שהכי כיפיים ליד טרנסית לעשות ,זה לקלל ,זה משהו שלא
ישתנה.
מי שרוצה לצאת חוצצת,
לכתוב מוזמנת
d_tv 25@hotmail.com
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