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מבוא - בנים ובנות
בשניםואפילונכון.זהטבעי,זהבעניין?מפקפקמיזה,ככהובנות.בניםיששבובעולםחייםאנחנו

הולכתלאובנותבניםשלהדיכוטומיהשונות,מגדריותזהויותבענייןקלהעלייהעםהאחרונות,

ישביולוגיתשמבחינההחזקההאמונהמגדרים.רקהסתםמןהם,שוניםמגדריםוגם,מקום.לשום

נכון,זהאםאבלהביולוגיה).בחוגי(אפילוואדםאדםכלכמעטידיעלמוחזקתובנותבניםרק

מסופוטמיהשלביותרהעתיקותהאימפריותאלשלנומתקופתנואחרים?מגדריםמגיעיםמאיפה

תועדוסומר,אנושית,בהיסטוריההראשונותהערים(באחתמגדריםמשנייותרהראותרבויות

אחראוכזהמסוגשלישילמגדרברורותעדויותלנווישוגברים,מנשיםחוץמגדריםשלושהלפחות

תרבויותבהרבהמשועריםאלטרנטיביםומגדריםהאנושית,בהיסטוריהתרבויות38בלפחות

קשריםמגליםאנחנוונוירולוגיהפסיכולוגיהעליותרלומדיםשאנחנוככלזה?למהאזאחרות)

''מדעיםה-ידיעללהסברניתניםלבלתינחשביםהיושבעבררביםהתנהגותלדפוסיומאפיינים

התשובהאבלקיים?''א-בינארי*מגדר(ביולוגית)''למהכך:ממשהתחילהשליוהשאלההקשים''.

האמריקאיתהאגודה(לפיהיאמגדריתזהותלהחריד.מסובכתמידהובאותופשוטהדילזה

לפסיכולוגיה):

“A person’s deeply-felt, inherent sense of being a boy, a man, or a male; a girl, a

woman, or a female; or an alternative gender (e.g., genderqueer, gender

nonconforming, gender neutral) that may or may not correspond to a person’s sex

assigned at birth or to a person’s primary or secondary sex characteristics”

-American Psychological Association, Am Psychol section 70 (subsection 9) : lines

832–864, 2015).

שאנחנומהכליודעים.לאשאנחנובעובדהונגמרתהמגדר,שלהנוירולוגיבמקורמתחילההבעיה

אתמייצרכנראהBSTcה-שנקראבמוחחלקזהולפיבגוף,הולךמהקוראשהמוחזהיודעים

המערכתהואהאנושיהמוחאבלמציגים,שמחקריםמהזהכיכנראהאומר(אניהמגדרתחושת

מהאםאבלוחלק,חדכאןעדהרבים).מסודותיהאחתרקהואומגדרביקום,ביותרהמסובכת

מדועאזובת.בןרקהואביולוגישמיןואמרנושלנו,הביולוגיהשלתוצאההואשלנובמוחשקורה

ולאספקטרום.הואבינארי,דברלאהואשמיןהואלזהאפשריהסברא-בינאריים?מגדריםקיימים

כבודיראתמעוררתרשתויוצריםזהאתזההחותכיםספקטרומיםשלקבוצהאלאספקטרום,רק

מהזהנכונה?באמתשלנובחברהאינטגרליחלקהסותרתהזאתהטענההאםאבלבמורכבותה.

מאמריםאחקוראנישעליהספקטרום?''אובינאריהואביולוגימין''האםשללשאלהאותישהוביל

בתקווה לענות עליה במסגרת כתבה זו.

לא.האומר''א''בשילוב[בן/בת]שלמהבינאריותמגיעהמונחאישה)אוגברלא(כלומראלטרנטיבילמגדרמתייחסא-בינארי*מגדר

לפתוחאמליץשלנוחותכםהמקורות]לפניהדףובתחתית[כאןשנמצאיםמונחיםבמילוןיימצאוהבאיםהמונחיםכל מילון מונחים

בחלונית נפרדת כדרך קבע בזמן קריאת הכתבה.
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סקירת נושא - אלפי שנים של בינאריות
בתיאוריות,במיתולוגיותשלנו,ההיסטוריהאורךלכלמופיעותונקבהזכרישלמהעלהשערות

כותבקנסוריוס,היוונים.היומדעילקונספטהרעיוןאתלמצקשניסוהראשוניםובסיפורים.בשירים

האמיןוהשלישיתהשנייהבמאהשחילמדען)דברבכלשקולהיהתקופהשבאותה(מקצועופילוסוף

יווניפילוסוףשובאריסטו,זאתלעומתמהשמאלי.ונקבותהרחםשלהימנימהצדבאושגברים

האבאשלהגוףטמפרטורתידיעלנקבעשמיןהשתכנעהספירה,לפניהרביעיתמהמאההפעם

הנמוךהנקבילמיןנמוכהוטמפרטורהלזכריםתובילגבוההשהטמפרטורהחשבהואהזיווג.בזמן

שלהרבהמוניטיןבגלללא),היאמילוליתשעדינותבעודבהדגלשהואתכונההייתה(סקסיזם

.19ה-למאהעדלנעלבמיוחדסקסיסטימסטיקכמולאנושותנדבקהפשוטהזאתהתאוריהאריסטו

לתינוקת,הובילהטובהשתזונהלמצוא)שיכולתיסיבהשום(ללאגדולהאמונהרבצה19ה-במאה

כמונשמעתפחותלפחות,היא,אבלמנכונה,רחוקהעדייןהזוהתיאוריהלתינוק.תוביללוקהותזונה

שטות מסוג'וניסטית. עד שהגיעה האישה הראשונה בתחום שהחליטה, נגד כל קודמיה, לנסות מדע.

נתקלהשםמארבריןבמכללתפרופסורהלהשיגוניסתה1861ב-בוורמונטנולדהסטיבנסנטי

היהזהכלהעובר?''.מיןנקבע''איךתקופהבאותההביולוגיהשלביותרהפופולריותהבעיותבאחת

נוצרי(נזירמנדלגרגורשלשהמחקריםאחרילצוץ,התחילרקגנטיקהשלוהתחום19ה-במאה

כרומוזומיםשלהרעיוןלעולם.נחשפוחייו)בזמןלבתשומתקיבלולאשמחקריוהגנטיקה,אבישהיה

עדייןהמדעיתהקהילהמהאריזה,חדשהיהגנים)אלפימאותהמכיליםגנטימידעשל(צבירים

היאמוזר,הכיוהדברגנטית.תכונההואמיןשגםחשבהוסטיבנסעוברות,תכונותאיךלגלותניסתה

לנקביתוגםזכריתלחיפושיתשגםשלמרותלבשמההיאחיפושיתתאיעלעבדהשהיאבזמןצדקה!

מחקרפרסמההיא1905ב-משמעותית.יותרקטן20ה-הכרומוזוםבזכריםכרומוזומים,20יש

כרומוזומיםשניישלנקבותרביםחיותבתאיתמידשכמעטגילתההיאהמין.תחוםבכלמהפכני

ייקראמכן(שלאחראחרוכרומוזוםנקביכרומוזוםישולזכרים)Xכרומוזומייקראומכן(שלאחרזהים

ששמומדעןאזוגםהמדעית,לקהילהלחלחלשניםכמהשלהלתגליתלקחאבל).Yכרומוזום

כלאתוקיבלמבשםחוץדברבכלסטיבנסשלמאמרהפשוטשהיהמאמרפרסםמורגןתומאס

.Xכרומוזומישנילסטיבנסהיוכילמה?עבודתה.עלהקרדיט

המדעשלהמוצקהבקרקעהבאהצעדמין.עללחלוטיןבינאריתהבנהשלשניםמאותלנוישכאןעד

מבוססומיןכרומוזומיםמבוססשמיןמוכיחהוא1968ב-שנכתבבמאמרומור.ל.קיתידיעלנלקח

שכולם-מיןסוגיתשעהמאפייןהואלאישה.אולגבראותנושהופךהיחידהדבראינםרבייהאיבר

שאנחנוחושבשלנוהמוחהאםעלמשפיעיםוכולםשלנו,הגוףשלבתפקודחשובחלקמשחקים

מגדרעםבאנשיםהביולוגיהבמדעיהרשמיתההכרהאבלמהשניים,אחדאף(אובנותאובנים

א-בינארי עדיין לא החלה) לפי קית יש לנו:
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רושםשהדוקטורמההוארבייהאיברשלהחיצוניהמופעהרבייה:איברשלהחיצוניהמופע.1

מיןאיבריעלעודנדבראנחנובת?''.אובןזה''דוקטור,שואלההורהאםשלכםהזהותבתעודת

אחר כך אבל השורה התחתונה היא שיש פין, ונרתיק.

בכלאךנמוךבאחוזיודעים,שאנחנובלישלנוהגוףבתוךהולךהרבההפנימיים:הרבייהאיברי.2

במערכתשחלקאומהחיצוניים,שוניםהפנימייםהרבייהאיבריהאוכלוסייה,שלמשמעותיזאת

רבייהמאיברחלקיםאופנימיים,רבייהאיברשניאפילולהיותיכולאואחר,חלקתואםלאהרבייה

ושחלותנרתיקשלמתפקדתכמעטמערכתלגברלהיותיכולה(לדוגמהשם,להיותמצופהשלא

תאיאתשמפריש(מהגונדותשבואלהתופעותשלאחרותוריאציותעשרותאוהגוף)בתוךחבויה

הגונדהלנשיםהטיפוסיובמקרההאשכיםהיאהטיפוסיתהגונדהגבריםשלבמקרה-בגוףהרבייה

היא שחלות) לא תואמות את איבר המין.

שלהמבנהאבלשלנו,בגוףמיןהורמונישמפרישמההןגונדותשהוסברכמוגונדות:מבנה.3

כמוהגונדות,מבנהאין''.או''ישמפשוטמסובךיותראחרות,במיליםמבינארי,רחוקהואהגונדות

מבנה וגודל האשכים והשחלות, יכול להשפיע על מגוון מנגנונים אחרים בגוף.

(הורמוניהאלהמההורמוניםוחלקהורמונים,ישלכולנו(הורמונלית):האנדוקריניתהתבניתסוג.4

שמופרשים.מההורמוניםמסובכתיותרההורמונליתהמערכתאבלהגונדות,ידיעלמופרשיםהמין)

אפילואוהורמונים,עםמגיביםהמוח,ידיועלאחרותבלוטותידיעלנקלטיםשלנוהמיןהורמוניאיך

איך הם נקלטים בדופן התא יכול להשפיע אם יש לנו תבנית אנדוקרינית יותר נשית או יותר גברית.

בגניםרצופיםשלנוYוה-Xה-כרומוזומילערעור,ניתןבלתיגנטירכיבישלמיןשלנו:הגנים.5

Yה-כרומוזוםעלהנמצאSRYהואהעיקריהגןשלנו.המיןשלשוניםאספקטיםומכביםשמפעילים

אבל נדבר יותר באריכות על השחקנים הגנטיים של מין מאוחר יותר.

אתלהביןאפשראזשלנו,לחייםהבסיס,DNAה-שוכןשלנוהתאגרעיןבתוךשלנו:הגרעיניהמין.6

הגרעיניהמיןבאינדיבידואל.להבדליםלהביאיכוליםביותרהקטניםהשינוייםהגרעין,שלהחשיבות

-בינאריענייןאינוזהשגם(למרותבאר.גופיףהנקראדברשלהיעדרותאוהימצאותידיעלמסווג

אחוזים,10הואבגבריםשהממוצעבעודבאר,גופיףאתמכיליםבאישהמהתאיםאחוזים85עד25

ניתן לראות כמה מקום יש כאן לווריאציה).

אומרזהאיןמאוד,חשובתפקידמבצעיםשעליהםשהגניםלמרותשלנו:הכרומוזומליהמין.7

אתלשנותיכוליםשלהם,הגנטילתוכןקשרבליהם,וכברחשובים,לאעצמםשהכרומוזומים

כרומוזומיםשלנקביכצירוףXXעללחשובשמקובללמרותשלנו.למיןהבסיסשהואהתאיהמכניזם

טיפוסייםלאכרומוזומלייםסוגיםXXYאוXשלוצירופיםיותר,מסובכתהאמתזכריכצירוףXYו-

רבים אחרים נמצאים בבני אדם.

קרוביותרהרבהזההיוםשלבתקופהעצמנו.אתרואיםשאנחנואיךשלנו:הפסיכולוגיהמין.8

לרעיון של מגדר שדיברנו עליו במבוא.

שלההתנהגויותשטווחלמרותנשית.אוכגבריתהמזוההשלנוההתנהגותשלנו:החברתיהמין.9

נלמדות.הןשלנומההתנהגויותהרבהלציין.שחשובביולוגיהיבטלוישמגדרעםמזוההיותרהיום
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,BSTcשנקראיםבמוחחלקיםשלושהאבל SDN-POA, VIP-SCNנקבייםאוזכרייםלהיותיכולים

זכרייםשנייםזכריים,שלושהנקביים,ושנייםזכרילהיותיכולאחדחלק(כלומרלאחריםקשרבלי

שונותנוירולוגיותתבניותיוצריםתבניות)8שללסה''כהאלה,מהקומבינציותאחתכלאוונקבי,

שיובילו לדפוסי התנהגות שונים.

ה''מיןבאמתהוארבייהאיברישלהחיצוניהמופעשרקלחשובעלוליםאנוראשוניתבקריאה

מרבייה,ׁׂ(חוץהרבייה.לאיברימייחסיםשאנחנוהרבהלחשיבותביולוגיבסיסשוםאיןאבלהאמיתי''

האלהמאפייניםמתשעתאחדשכלטועןקיתזו)כתבהשלהדיוןבסעיףזאתנקודהעלעודנדבר

שווה.ביולוגיערךהאלההטענותולכלאינדיבידואל,שלהזכריותאוהנקביותלטענתלשמשיכולים

ופשוטבינארימיןשלהרעיוןאתלשבורוהתחילהמין,להבנתגדולהדרךקפיצתשימששלוהמחקר

עםבינאריםקריטריוניםשלסטיםלתשעמהקריטריוניםאחדשכלהמאמראתנפשטאם(אפילו

רחוקשונים,ביולוגיםמיניםושנים-עשרמאותחמששלנקבלאנחנוזכרי,אונקביאופציות,שתי

מאוד מהשניים הקלאסיים).

עלייההייתההקודמתהמאהשל80ה-בשנותכך.אחרעשורהתחילבנושאהבאהקטןהצעד

פרדיננדדיקהנוירוביולוגשלהגדולחלקםהמין,טבעעלבמחקריםמוסברת)אינההבנתי(שלמיטב

מגדרשלהקשרלגביהמדעיתהתפיסהאתלשנותשעזרומעוליםמחקריםשמונהשפרסםסוואב,

לאזורים במוח.

אולימפי.זינוקהיההמוקדמותהאלפייםבשנותבנושא,קטנהקפיצההייתה80ה-בשנותאם

אנחנוכאןמין.עלוחדשיםרביםרעיונותוהציעוהמדעייםהחוגיםאתהציפוהמיןנושאעלמחקרים

ייחודייםוהבנהלרעיונותמושכיםשוניםמאמריםעשרותנעלם,שלנוהברורהשבילבבעיה:נתקלים

בספרישולייםכהערתרקיישאררעיוןואיזההלאהימשיךרעיוןאיזהלדעתאפשראיועדייןמין,על

ההיסטוריה, ולכן כאן נסגור את ספרי ההיסטוריה שלנו.
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שאלת המחקר - האם מין ביולוגי הוא בינארי או ספקטרום?
הזאתההפרדההאםאוונקבות,לזכריםרקמסתדרביולוגימין''האםהשאלהאתנסקורזהבמסמך

ביולוגימין''האםבפשטות:אובקצותיה'',ונקבהזכרעם-רחבהמקשתתלמעשההואומיןשגויה,

הוא בינארי או ספקטרום?'' בגלל מורכבותה של השאלה היא תפורק לשני חלקים.

עליותרנעמיקאנחנובינארי.לאהוארבייה)לאבריקשר(בלישמיןהטענהאתיבדוקראשוןחלק

הגרסה המודרנית של תשעת סוגי המין שהוצעו על ידי קית ל. מור ואיך הם התפתחו מאז.

עלהמצויהמידעאתאציגאניבינארי,דברלאהםהרבייהשאבריהטענהעליעבורהשניהחלק

הפחותוהמקריםאחרת,מיניתהתמיינותעםאנשיםאינטרסקס,הרבייה,איברישלהספקטרום

מנקודתאחקוראניבנוסףמטבע.הטלתכמולקוטביאותוחושביםשרבים-בספקטרוםבינאריים

מבט אבולוציונית למה הם קיימים ולמה מין קיים (והסיבה אינה התרבות).

מחקר,תחתובתקווהעובד,מיןאיךטוביותרנביןהאלהלשאלותהתשובהשדרךמקווהאני

במערכתחלקכלעללעבוראוכללאאנימעצמה.תזרחבינארילמודלמיןסיווגשלהאבסורדיות

בצורהלענותכדילשאלתינוהחשוביםהחלקיםעללעבוראנסהאבלביולוגי,מיןשלהמסובכת

סופית ומלאה ככל יכולתי על השאלה ''האם מין ביולוגי הוא בינארי או ספקטרום?''
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השערה - הטבע לא מרכיב קופסאות
בטבעהדבריםהםשמעטיםהיאלזההסיבהספקטרום.הואשמיןהיאהשאלהבנושאהשערתי

נסובטבע.קיימיםשכברדבריםלסווגמנתעלקופסאותמרכיביםאדםבניבינארים.באמתשהם

מקשתותהםהאלההדבריםכל-ולבןשחורויבשה,יםולילה,יוםלבינארי;שנחשבדברעללחשוב

בניידיעלשהומצאודבריםלכלול(בלימטבעובינארילחלוטיןמשהועללחשובמסובךנהיהוזה

ספקטרוםאיןלזה,טובהדוגמאהםגבולותמבטבע,שלנוהמשותףבדמיוןיותרקיימיםומכךאדם,

קיים).שהואאומריםאנחנוכירקקייםביניהםהגבולאבלבשני,אובאחדאתםלישראל,מצרייםבין

שחושביםברגעמתפרק-חיותשלשוניםמיניםכמו-לחלוטיןמאליומובןלנושנראיםדבריםאפילו

מיאמיתית?הפרדהונוצרתמאחרמתפרקמיןמתיאחד?למיןהופךמיןמתישניות,לכמהעליו

כבניאבלעושה,שהואמהעושההוא-גבולותצריךלאהיקוםאדם.בניהיאהתשובהמחליט?

אדם, גבולות ותוויות עוזרות לנו להבין דברים, אפילו אם הן בצורה פונדמנטלית, שגויים מטבעם.

חייצורהואוזכרביצית,תאימייצרתשבבגרותהחייצורהיא''נקבהלמיןההגדרהאתלדוגמאקחו

מיניםעםמהאומין?חסרותהןהאםפוריות?לאנשיםעםמהאבלזרע'',תאימייצרשבבגרותו

drosophilaהפירותזבוביכמורבייה,תאישלסוגיםמשנייותרבעלי bifurca?מיניםעםומה

הרבהישכיהסוגים,שניאתמייצריםאוחייהםבמהלךמייצריםשהםהמיןתאיסוגאתשמשנים

בהגדרההאלההחוריםכלאבלזרעים).וגםביציותגםמייצריםאדםמבניחלק(ואפילוכאלהמינים

להביןמנסיםרקביולוגיםאמת,להיותצריכהלאהגדרהכיחורים,יהיוהגדרהבכלבעיה,לאהם

אתלהתאיםלנסותכדייוצקיםשאנחנותבניתהיאהגדרהעושה.כברשהטבעמהאתולחשב

הבעיההבעיה.לאוזההזולתבניתלהתאיםעומדיםכולםולאלפנינו,מציבכברשהטבעהעובדות

להרכיבלנסותובמקוםהגדרה,שלשלמותהאיאתשוכחיםביולוגים)(אפילוכשאנשיםכזאת:היא

מידעמכלעליהולשמורדתיתבקנאותההגדרהאתלהחזיקממשיכיםהםהחדשלמידעהגדרה

הואבינארישמין-שליההשערהבדיוקוזושימושית.לאכברהישנהההגדרהאםאפילו-חדש

הגדרה ישנה ושחוקה שצריכה שיפוץ.
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השיטה - המאבק במידע שגוי
שיותרכמהוספיחתמעמיקמחקראלהניסוישלענייןזהאיןקריאה,ובראשונהבראשהיאהשיטה

ולשיםלבואינסותמידשאנשיםהיאפתוחבראשהבעיהאבלפתוח.בראשהנושאעלמדעימידע

מהימןמידעהואזאתלכתבהשנכנסמהשכלולוודאמידעלאמתשיטההרכבתיולכןבתוכו.דברים

ככל האפשר. השיטה מכילה שלושה שלבים לסינון המאמרים.

להיותיכולמחקרמעמיתים,ביקורתחשובההכללפנימעמיתים,ביקורתחיפושהואהראשוןהשלב

מאודרעסימןוזה-פידבקמקבללאשהכותבאומרזה-אותוביקרלאאחדאףאםאבלנפלא

מטעויותלמנועכדיזהאתזהמבקריםשמדעניםהואהמדעיתהשיטהשלהכוחכילמחקר,

ביקורותשללהפליאמועילקטלוגישברוקססטונילאוניברסיטתהרבלמזליהלאה.להתגלגל

למאמרים, רוב הביקורות די קצרות ומעולות להבנה מהירה של פגמי המחקר.

שהםלוודאמנתעלהכותביםעלקצרהקריאהכוללזההמאמר,כותבירקעבדיקתהואהשניהשלב

לאוויר,שווהשלומילהבביולוגיהדוקטורטשאיןשלמיאומרלא(זהטענותיהם.אתלכתובמוסמכים

כדיאנשיםשלהאקדמייםהתאריםאתלדעתמאודעוזרשכן,מהבביולוגיה,דוקטורטאיןליגם

לראות מאיזה זווית הם מגיעים לנושא).

אבלטובמחקרשלהבסיסהןמקורותהמחקרים,מקורותשלהאמינותהצבתהואהשלישיהשלב

ישהזאתהחובבניתלכתבה(רקמחקריםשלעשרותגביעלעשרותמצטטיםמחקריםשהרבהבגלל

אתואזהמחקרים,ממקורותואחדאחדכללבדוקאפשריבלתימקורות)שלקצרהלארשימה

מהמקורותמחקריםשניבחרתישציטטתימחקרמכלאזוכו',מחקריםשלהמקורותשלהמקורות

זמןיותרביליתיככהגםאבלממושלםרחוק(זהמינימליתלאמינותאחדשלבדרךאותםוהעברתי

באימות מידע מצריכת מידע).
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תוצאות - דיכוטומיה שגויה
חלק ראשון - מין כאוסף של מנגנונים נפרדים

מיןהקונספט.אתפיתחההמדעיתהקהילהמורל.קיתידיעלשהוצעוהמערכותתשעמאז

כרומוזומלימיןעםאוחדגרעינימיןאיתו,להתמודדלפסיכולוגיםוניתןמביולוגיההורחקפסיכולוגי

אוחדווחיצונייםפנימייםרבייהואיבריגונדותמבנהולסיום,נוירולוגימיןלהפךחברתימיןדמיון,בשל

שמשאירמההבא,בחלקמיןאיברישלחיצוניומופעמורפולוגימיןעלנדבראנחנו.מורפולוגימיןל

מאודמסובכותהאלהמהמערכותאחתוכל,אנדוקריניומיןנוירולוגימיןגנטי,מיןכרומוזומלי,מיןלנו

אז הבא נצלול לתוך התוצאות של המחקר.

זאתעובדהאבלזכר.יוצריםXYו-נקבהיוצריםXXהנושא,בסקירתשלמדנוכפיהתחלה,בתור

עמוקהיותרטיפההבנהעםמכםלאלהמנכונה.רחוקההיאפשוטהבינאריתמערכתשמציגה

זכרימיןאיברשלפיתוחשיוצרמההואYה-כרומוזוםעלשנמצאSRYושמושגןלמדתםבביולוגיה,

יותרעמוקטיפהללכתצריכיםאנחנוהמלאההסבראתלקבלכדיאבלמתקרב,זהאדם.בבני

עלהנמצאSOX9שנקראבגןמתחילהזכרימיןאיבריצירתעלהאחראיתהמערכתלגנטיקה.

ישעכשיו,האלההמיליםאתקוראיםאתםאםשלנו.למיןקשרבלייששלכולנו,17מספרכרומוזום

ישאשכיםבליאדםשלבניבגללזהאשכים?לכולנואיןלמהאזאשכים,ליצורהגנטיהמידעאתלכם

אשכים.לייצרלאSOX9ל-שאומרDAX1בשםאנזיםשמייצרNR0B1שנקראXה-כרומוזוםעלגן

ישאבלמצוין17כרומוזוםלכםשישלהיותיכולבעיה,להיותיכולההאלההדרךמשלביאחדבכל

Xכרומוזומישנילכםשישלהיותיכולשחלות.מפתחיםזאתבכלאתםאזSOX9ב-בעיהלכם

בכלטעויותלהיותויכולאשכיםלכםמתפתחיםזאתבכלאזעובדלאNR0B1ה-גןאבלמעולים

אחד מהשלבים האלה כדי ליצור קשת רחבה במיוחד של מין גנטי.

אזXכרומוזוםישלכולנוהריכיהגיוני,לאהקודםבהסברשמשהולבשמתםשחלקכםסיכויקיים

ל-שנקשרחלבוןמייצרYה-כרומוזוםעלSRYה-שגןבגללזהשחלות?האדםבנילכלאיןלמה

NR0B1לייצרממנושמונעDAX1ש-כדיSOX9במקוםהגניםשכלבהנחהוזהאשכיםלייצריכול

זאתלעומתמהגנים,חלקשלמוחלטלחוסרלגרוםיכולהשמטששמהתופעהבכרומוזום.הנכון

XXכרומוזומישללמצבשמובילמהאחריםלכרומוזומיםגניםלהזיזיכולהטרנסלוקציהבשםתופעה

במיוחד,נדירותשאינםתופעותהםאלהכלגמור.בסדרשעובדהואגםSRYגןעםמתפקדים

כרומוזומימיןלסיכום''שגויים''.כרומוזומיםלהםשישלדעתבלישלמיםחייםלבלותיכוליםואנשים

הוא רחוק מבינארי.

ישלגבריםהיסודי,ברמתהביולוגיהכיתותברובשילומדכמו(הורמונלי)?אנדוקרינימיןעםמהאבל

גםיששלכולםרקלאלא.בכללנכון?זהכמהאבלופרוגסטרון,אסטרוגןישולנשיםטסטוסטרון

האיזוןאחד,מכלשונותמאודכמויותיששלכולםאלאופרוגסטרון,אסטרוגןוגםטסטוסטרון

האצבעטביעתכמוייחודישלכםההורמונאליוהאיזוןנמוך,אוגבוהלהיותיכולשלכםההורמונלי
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מפעיליםהורמונים-בסקירהשכתבתיכמולבד,דברשוםעושיםלאהורמוניםמכך,יתרהשלכם.

להוסיףארצהשוליים(כהערתנקשריםהםקולטןבאיזהתלויבגוף,שוניםבאזוריםשוניםדברים

מסובכתבמערכתגניםשללחלוטיןאחרסטידיעלנשלטתהאלההקולטניםשלוהתפקודשהיצור

תעזור(שבתקווהבמיוחד:מפתיעהדוגמאאשכים),לייצרכדיהדרושהמהמערכתשבעתיים

לפתחכדיאסטרוגןצריכיםגבריםאישה'')זהואסטרוגןגברזהמ-''טסטוסטרוןרחוקכמהלהסביר

פרוגסטרון,הופךבגוףהכולסטרולמסובך,תהליךשלמופשטמאודבהסברזכרית.מוחתבנית

פיתוחעלהאחראי(הורמוןלדהידרוטסטוסטרוןשהופךאשכים),שנותן(מהלטסטוסטרוןשהופך

מומרטסטוסטרוןעודהמעניין)החלקמגיע(וכאןואז,פין).השארביןזכריים,מאפייניםהרבה

שמפתחמההםבמוחאבל-נקבייםמאפייניםמסוימיםבאזוריםשמפתחים-ואסטרדיוללאסטרוגן

ילדשלמוחתפתחנההןאחרתשלהםלמוחמלהגיעהאסטרוגןאתלכבולצריכותוילדותזכרי.מוח

דברלכללחלוטיןנקבילהיותשיכולבגוףנקבימהורמוןנוצרעדייןהזהילדשלהמוחמזכיר,(אני

מהכלקולטנים.הםהקלעיםמאחוריהאמיתייםהכוכביםאותכם,לבלבללזהתתנוואלועניין).

תופעהאחר.אוכזהתפקידישלימושהקולטניםכדילקולטניםלהיקשרזהעושיםשהורמונים

טסטוסטרוןיותראפילואוטסטוסטרוןמספיקלהיותיכוללאישהלאנדרוגן''אי-רגישותהנקראת

שלההגוףכטסטוסטרוןהטסטוסטרוןאתקולטיםלאשלהשהקולטניםבגללאבלהממוצעמהגבר

עדיין יכול להתפתח כגוף של אישה בלי תסמונת אי-רגישות לאנדרוגן.

טווחויששלו,הקולטניםכמותשלוההורמוניםרמתלפיהאדםעלמשפיעיםכאלהדבריםועשרות

של רמות הורמונים, לא רק שתי רמות אפשריות, ולכן מין אנדוקריני אינו בינארי.

המחקריםרוב.נוירולוגימיןעלנדברהבהגופו,שאראתתואםלאשמינומוחעלמדבריםכברואם

שמשוויםברגעמצטמצמיםשלאכאלהלא(לפחותזניחיםוהגבריהנשיבמוחההבדליםכימראים

הרבהשישנראהוהגבריהנשיהמוחשלהשונותהפרופורציותבגלללזה,זההמוחפרופורציותאת

הבדליםישאבללמיקרוסקופיים).הופכיםההבדליםשמשוויםוברגעבפועל,שישממההבדליםיותר

נוירוניםצביריבגודלהבדליםעלמדבריםואנחנובעיקר,אזוריםבשלושהקטניםממש

מיקרוסקופיים, ההבדלים האלה קיימים בשלושה מקומות עיקריים:

● central subdivision of the bed nucleus of the stria terminalis (BSTc)

● sexually dimorphic nucleus (SDN) in the preoptic area (POA) of the

hypothalamus

● vasoactive intestinal peptide (VIP) containing subnucleus of the

suprachiasmatic nucleus (SCN)

centralב-נתמקדהדיוןלצורךקליטים),שמותבלבחורואיומיםמוחותבלחקורמדהימים(נוירולוגים

subdivision of the bed nucleus of the stria terminalisהראשיתהמשנהחלוקתבקיצוראו

שניםכמהלהתפתחמסייםהאזורזאת).לכתבהרלוונטיהכיזהשהחלקבגלל(פשוטBSTcה-של

,4גילאחריBSTcב-שינוייםנמצאולא,20עד4מגילאנשיםעלשנעשהמחקרלפיהלידה,אחרי
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דפוסעקביתבצורההראוטרנסג'נדריםהאמתלמען.המורפולוגימיןללהתאיםחייבלאהזהוהאזור

באוניברסיטתשנעשהמחקרשלהם,המורפולוגימיןלולאשלהםלמגדרשמתאיםBSTcב-נוירולוגי

לאחורבמבטויכולים5מגילכברשונהבהםשמשהוידעוהטרנסג'נדריםשרובמצאקליפורניה

ומוחגברימוחרקלהיותיכולנוירולוגימיןשלאוזהתקופה.לאותוהראשוניםהסימניםאתלתעד

שישמציעיםמסוימיםומחקריםהאזורים.משלושתאחתבכללהופיעיכוליםכאלההבדליםנשי,

הרקטית,האונההלטרלים,המוחחדריהקטן,המוחהגדול,המוחכמומוחבאזורימשנייםהבדלים

פלידוס,הגלובוסהזנבי,הגרעיןהמוח,כפיסהרוחבי,הרקתיהפיתולהיפוקמפוס,האמיגדלה,

בינארי.קונספטהואנוירולוגימיןשלהגידקשההאלוהווריאציותכלשבגלללהגידמיותרוהפוטמן.

לא?מזה,בינארייותרנהיהלאזהונרתיק,פיןשישיודעיםכולנוהרי?מורפולוגימיןעםמהאבל

כמה אני שמח ששאלת את זה, אדון דמיוני המשמש כמכשיר רטורטי.

חלק שני - מין מורפולוגי כספקטרום ומין כמגוון אבולוציוני
יותרוהוארבייה'',איברישלהחיצוני''המופעמורל.קיתידיעלנקראשהואכמואומורפולוגימין

ההריוןלתוךשבועות8ל-7באזורמההתחלה,ממשמההתחלה,נתחילופין.נרתיקמרקמסובך

genitalשנקראמהישעוברלכל ridge,שהופךמהוהואלמינםקשרבליהעובריםבכלזהההוא

בגדליםלווריאציהפתוחדברכלכמעטמגוון,ישהאלההמיןובאיבריהעובר,שלהמיןלאיבר

ותפקוד. בחרתי זוג מגוונים בולטים, אחד בזכרים ואחד בנשים:

לפיןלהוביליכוליםוגנטיקההורמנליאיזוןאיקטן)פיןעםלהתבלבל(לאמיקרו-פין●

שהממוצעבזמןאינצ'ים,3.66שלמתוח)פין(אורךSPLה-בורפואילמצב-מיקרוסקופי

5.25הואמבוגריםבגברים

מסףגבוההעובריתחשיפה)Clitoromegaly(באנגלית:''דמוי-פין''כ-גםידועמוגדל,דגדגן●

עםמאפייניםכמהשחולקמוגדללדגדגןלהוביליכולהגבריים)(הורמוניםלאנדרוגניםמסוים

זכרייםמיןמאפיינילהתפתחותלהוביליכולמוגדלדגדגןנפוציםבמקריםזכרי.פין

(ויריליזציה). זה יקרה בתקופה יותר מאוחרת בחיים (בדרך כלל בגיל ההתבגרות).

פשוטאלאלספקטרום,הבסיסאלהש''איןלטעוןיכוליםביותר)עיקשיםלפחות(אופיקחיםקוראים

אמצענקודתהוצגהלאובינתייםרציף!להיותצריךספקטרוםהכל,אחריובנשים.בזכריםמגוון

המחברת בין שני הרצפים''. וזה יהיה נכון, ונקודת האמצע תהיה אינטרסקס.

מיניתהתמיינותאושונהמיניתהתמיינותעםאנשיםחלופית:(אואינטרסקסאינטרסקס?זהמה

מיןמאפיינילעיתיםאומין,במאפייניחוסראוכאחד,ונקבייםזכרייםמיןסימניעםאנשיםהםאחרת)

להיותהפךשונהמיניתהתמיינותשלהנושאלכלבסיסישידעלמרות.ונקבות.לזכריםלסווגשקשה

עלייתהחלההעשריםהמאהשלהתשעיםשבשנותבגלל(בעיקרהאחרונותבשניםנדירפחות

אחרת.מיניתהתמיינותעםאנשיםכלפישגוייםרעיונותהרבהישעדייןאינטרסקס)לזכויותתנועות

10



הכיהרעיונותשניאתולהפריחלגביהםנכוןלאמהלהסבירהיאאינטרסקסעללהסבירטובהדרך

פוגעניים ונפוצים כלפי התמיינות מינית שונה:

העלייהעםאפילושונה,מיניתהתמיינותעםאנשיםשלקיומםעצםעלהואהראשוןהמוטעההרעיון

לערךשישבגללופין.מנרתיקמגווןיותרמורפולוגישמיןיודעיםלאעדייןרביםאנשיםנכון,במידע

שישים תופעות שיכולות להיקרא אינטרסקס אציג לכם שלוש דוגמאות קלילות להבנת הרעיון הכללי:

לסווגאפשרותאיןבו(מצבמשמעיחדשאינומיןלאיברלהוביליכולהלאנדרוגןאי-רגישותתסמונת

את איבר המין בצורה חד משמעית לאף קטגוריה).

יכולהדגדגןא''ר)5כ-לחבריו(ידוערדוקטאזאלפא5המערביםמוגדלדגדגןשלמסוימיםבמקרים

שהתפתחוהפיןאשכיםלהתגבשותגםלהוביליכולה-א''ר5באנזיםמשמעותיחוסרלפין.להתפתח

מסוגל לתפקוד מיני מלא.

מין)תאיהמייצר(איברלגונדהמוביליםאובוטסטיסשנקראלמצבלהוביליכוליםאחריםמקרים

המיןאיבראלהבמקריםואשכים,שחלותשלבהתפתחות)בינייםשלבכלל(בדרךשילובשהיא

החיצוני עדיין יהיה בדרך כלל פין או נרתיק, אבל לעיתים גם איבר המין לא יהיה חד משמעי.

או''פריקים''איכשהוהםשאינטרסקסהואביותר,הפוגעניספקוללאהשני,המוטעההרעיון

להתייחסהאנושיתההיסטוריהאורךלכלאנשיםשהובילמההואהזההרעיוןגנטיות''.''שגיאות

זמניהןאלהאבלוברחובות.בקרקסיםשמקומםמעוותיםכיצוריםשונהמיניתהתמיינותעםלאנשים

בתינוקות,מיןאיבריולהסירלנתחיכוליםאנחנומתקדמתיותררפואהעםשלא,זהולא?העבר,

תינוקותשלניתוחבולמצבהובילשונהמיניתהתמיינותעםבסדראינושמיסודומשהושישהרעיון

אבלרבים.חוליםבתיידיעלמעודדאקטיביתאלאהנורמה,רקאינומשמעיחדלאמיןאיברעם

ואחרייותר,ונורמליםטוביםחייםלהםנותנתרקכאלהתינוקות''לתקן''צורךשישהנפוצההתפיסה

עםילדיםניתוחמוחלט.לאהיאהתשובהכאןגםלא?מזה,כלוםזוכריםלאהפעוטיםהכל

ילדיםעלמבוצעיםכלל(שבדרךהאלההניתוחיםרעה.רפואהפשוטהואאחרתמיניתהתמיינות

הנפוצותהתוצאותהשאר,ביןה''מטופלים''.שלחייהםאורךלכלנזקיםיוצריםשנתיים)לגילמתחת

ואיבודמינית,תחושהאיבודמנטלית),וגם(גופניתטראומהנפשי,צילוקכרוני,כאבלהלן:ביותר

היאשאינטרסקסהטענההאםהזה,הרעיוןשלמההשלכותלהתעלםאםאבל,להתרבות.היכולת

מחלה גנטית מחזיקה בסיס מדעי?

של(התהליךאבולוציהכראוי,הזאתהשאלהעללענותכדיבסיסיתביולוגיהמקצתנתחיל

זה(איןומשתניםמתפתחיםשלהםשהגניםמיניםמעדיפהסביבתם)להתאמתמיניםהתפתחות

שלהםשהגניםמיניםהאבולוציה,שלההגדרהשלהשלכהפשוטאלאכלשהימאישיותהעדפה

מקוםישרביםבמיניםולכןבקלות)יותרלסביבתםלהתאמהוישתנויתפתחוומשתניםמתפתחים

הגנים.ערמתאתלערבבבשבילרקאלאלתכונות,כלשהימטרהבשביללאושוני.וריאציהלמגוון,

לארבייהשלהמקוריתהצורהאבלרבייה,היאומתפתחיםמשתניםגניםשבההעיקריתהדרך

הסיבותבזיווג),צורךבליעצמועםמתרבהיצור(שבהא-מיניתרבייהאלאמיניתרבייההיתה
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אניזוגמיםשמיניםהיאהראשונההסיבהרבייה,לאפשרבשבילאינןמלכתחילהביולוגימיןלפיתוח

מפריטלהשתנותגניםשמכריחומגווןלשונימקורעודפשוטהםמינית)רבייההמבצעים(מינים

אורסולהבשםחכמהשאישהכמו(אוהחייםשלהטעםהיאששונותאצבעכחוקכאןלצייןישלפריט,

Variablesפעםאמרהגווין are the spice of life.(אתמכריחהמיניתשרבייההשנייההסיבה

אינטרסקסהעניין,בדיוקוזההצאצא.עלשוניולהכריחביניהםלהתערבבהפריטיםזוגשלהגנים

אנחנובביולוגיהטבעיים".מ''לאביותרהרחוקהדברוהםלהתערבב,לגניםדרךועודמגווןעודהם

האלההגנטיםהשינוייםכי-מעוותיםולאפריקיםאופגומיםולא-וריאנטיםכאלהלתופעותקוראים

שונהמיניתהתפתחותהזהבמובןשהם.חושביםשאנשיםממהנפוציםיותרוהרבהמזיקיםלא

בגללגםאלה-מזיקיםלאששניהםבגללרקלא-נדירהלבלמחלתמאשרג'ינג'ילשיעריותרדומה

אינטרסקסתכונותנושאתמהאוכלוסיהאחוזים1.7ש-משערתאינטרסקסלתפוצתהערכותשאחת

מסוימות, כמעט בדיוק אותו האחוז של ג'ינג'ים.

אוהמיןאיבראתתואםלאההורמונליהמיןשבהםמקריםגםבתוכהכוללתזאתשהערכהלצייןיש

לאמיןאיברבעליהאנשיםשמספרבעודהמין,איבראתתואםלאהכרומוזומליהמיןשבהםמקרים

פיגדולעדייןאבלאחוז1.7מ-קטןיותרהרבההזה(המספר1,500ל1להיותמוערכתמשמעיחד

לאהכרזההיאבינארימורפולוגילמיןלקרואאלהומסיבותממוצע).אדםשלמהערכהוכמהכמה

genitalמה-שמתפתחשלנוהמיןאיברשלשהתהליךלהוסיףארצהלסיוםבמיוחד.כנה ridgeשלנו

דיבצורהמשקףמזעריות)בינייםנקודותבאינספורלעצוריכולת(עםשנייהלנקודהאחתמנקודה

מדויקת את ההגדרה המילונית של ספקטרום, אז כן, מין מורפולוגי הינו ספקטרום.
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דיון - האם מין מועיל לנו כחברה?
הןמין)(תאישגמטותלהגידאפשרהטובבמקרהבינארי,דברזהשמיןלהגידקשהששוערכפי

בהשערהלהןשקראנוכמו(אוהדיכוטומיותשערכלכמעטוביצית,לזרעומחולקותבינאריות

חיינו.שלקשורים)לא(ולרובשוניםהיבטיםעלמורפולוגימיןשלחברתיתהשלכההן''קופסאות'')

כיועםחברתיות,נטוהןורגישות''חלשותנשיםבוכים.ולאחזקים''גבריםכגון,יסודהנחותלדוגמה,

רובחזקים''יותרפיזיתבממוצע''גבריםכמומדעיותטענותעםהזההרעיוןעללהגןלנסותאפשר

הרעיונות על מין נופלים לפסאודו-מדע ותו לא או במקרה הרע לדעות מיושנות ולא מבוססות.

מגדרבתפקידמשמעותיחלקהןשלנוהמיןאיברשלהחברתיותהתוצאותאואלה,השלכות

שאיפנימיתתחושההיאמגדרזאת,לכתבהבמבואשביססנוכפיבעצמן,מגדרלאהןאבלבחברה,

מורפולוגי)מיןשלהתוצאותמדויק,יותר(אומגדרשלהתוצאותזאתלעומתלהעלים,באמתאפשר

תת-סוגיכלשלערכםשביולוגיתשלמרותבעובדהבהתחשבמהחברה.להסרההיפותטיתניתנות

נותרתמדעי.הגיוןשלביותרמינימליתכמותמכילהרבייהלאבריהניתןהחברתיהערךשווים,המין

השאלה האם יש:

לבצעמנתעלהאקדמיתבחברהביולוגיהממעגלירקבינארידברהואשמיןהתפיסהאתלהעלים.א

מדע מדויק יותר?.

ידי איברי המין מהחברה הכוללת?. האם יש להעלים את הקונספט של מין המוחלט רק עלבאו

עלמיןשלערכוהאםהיאהזהבדיוןשנחקורהשאלההחלטה.יותראלאשאלהבאמתלאזואבל

החברה שלנו חיובי או שלילי (כלומר האם הוא מועיל או מזיק).

כניסוייותרבוראוממין,להפיקיכולהשחברהוחסרונותיתרונותשתיעלכדיוןיותרישמשזהחלק

תהליךיהיהמהחברהלחלוטיןמיןשלההשלכותאתלהעליםהכלאחריפרקטית,מהצעהמחשבה

ארוך ומקומו אינו בכתבה זו. אשתדל ניטרלי ורק להציג בסיס בכוונה לתת לכם להסיק מסקנות.

צריךשפריטנניחתפקידים,שלחלוקהלהכריחכדיבעיקרבחברהשימשההמגדריםביןדיכוטומיות

יהיהא'כללי:(לרעיוןהמיןשרידתואתשרידתםאתלהבטיחמנתעליבוצעודג,ב,א,שפעולות

יהיהד'לאכילה,ראוילאוכלהחומריםאתלהפוךיהיהג'לאוכל,חומריםלהשיגיהיהב'ילדים,לגדל

לשתיהתפקידיםארבעאתלחלקיותרנוחיהיהמתקדמתלאלחברהוהצאצאים)הפריטעללהגן

התפקידיםכלאתפרקטיתיהיהזוגלכלככההשנייה.מהקבוצהשותףיהיהפריטושלכלקבוצות

בזוגחלקאיזהמשנהבאמתלאזהפעילות,שלאחרבפןהתמחותיבצעומהזוגפריטוכלא'-ד'

לאכברהזאתההפרדהאבלביותר.הרבהביעילותנעשותשהפעולותזהשמשנהמהכלמה,עושה

נמצאיםאנחנובהשהמדינהמספיקמתקדמתמחברהחלקשאנחנורקלאשלנו,לחברהשימושית

יחלקומודרניםשזוגותגםאלאלשרודכדיצריכיםשאנחנוהבסיסייםמהתפקידיםלהרבהדואגת

בלי(וזההיחסיםבמערכתחברכלשלהייחודיתבהתמחותבהתחבאישיתבצורהביניהםתפקידים

בחלוקתפוליאמוריהשלהמרובההיעילותעםרבה,בכנותפוליאמוריות.יחסיםמערכותלהכליל
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ברובנדירהיחסיתשהיאאותימפתיעלמשק,כתבהכוחיותרשלוההפקההביתבמשקתפקידים

החברות בהיסטוריה).

הומוסקסואל,הטרוסקסואל,כמומונחיםמיני.ו\אורומנטיענייןבבחירתהואלמיןאחריתרון

ביןלכםשיש''הדברלמהמעברמשהואומרשמיןבהנחהרקלהתקייםיכוליםוכו,ביסקסואל

שהםמיעםמיניותאורומנטיותו\אויחסיםמערכותיקיימושלסוגפשוטאנשיםבלעדיוהרגליים''.

להיותשיכולקונספטנעליםאנחנומיןבהעלמתהצדדים)כלביןהסכמהשיש(בהנחהמעוניינים

שימושי לאנשים מסוימים בבחירת שותף.

בעיות משמעותיות עולות מהשלכת תכונות או תפקידים ספציפיים על מגדר מסוים (לפחות בחברה

הנוכחית שלנו). הבעיות האלה יפתרו מהורדת הקשר של תפקידים אלה למגדר והורדת החשיבות

של ייחוס הקונספט למין. כמו שצוין בתת סעיף השני בחלק התוצאות של כתבה זאת נזקים חמורים

הנגרמים בעקבות ניתוחים המבוצעים על תינוקות עם התפתחות מינית שונה, הנזקים האלה קורים

רק בגלל שהורה או הורי התינוקות מרגישים לחץ שהתינוק יהיה מתאים לסטנדרטים של מין בינארי.

אך אין זה רק אלה הנמצאים במרכז הספקטרום שחווים בעיות בגלל היחס שהחברה נותנת למין

איתם הם נולדו, ולמרות שהקשיים העיקריים נופלים על נשים יש לציין שהמערכת הזאת משפיעה גם

על גברים בדרכים נוראיות*. התכונה הכי גרועה המושלכת על גברים היא ''לגברים אין רגשות''. והיא

כנראה הבעיה הראשית של גברים. הסיבה שגברים אלימים יותר ומבצעים יותר פשעים? גברים

מצופים להיות חזקים, ואם יש להם בעיה ללכת לפתור אותה בעצמם! הסיבה ששיעור ההתאבדויות

קליותרהרבהזהבגללשלהם,הרגשותעלמדבריםלאאמיתיים''''גברים?3.88פיגבוההבגברים

לגברים לפתח בעיות נפשיות והרבה יותר קשה להם לנסות לפתור אותם כי הם לא ירצו לדבר אל

הבעיות שלהם עם אף אחד, זה מוביל לזה שבין השאר התאבדויות בגברים נפוצות כמעט פי ארבע

מבנשים. אם כבר נשים, הכרחי לדבר על בעיות שמערכת עם תפקידים ותכונות ברורות למגדרים

עושה לנשים. הנשים שבינינו כנראה יודעות ומבינות שלמנות את הבעיות עם להיות אישה, אפילו

כזהמידעשלהולמתהצגהדיון.בסעיףשולייםלהערתמעברהרבהמשימההיא21ה-במאה

תדרוש מסמך משלה. ולכן אבקש את סליחתכם כשרק אעבור בקצרה על כמה בעיות.

הבדלים משמעותיים בסחר הניתן לנשים על כל שעת עבודה ביחס לגברים באותו עבודה. קושי

בהתקדמות למשרות גבוהות יותר.

פי כמה וכמה מאלה הנופלות על גברים בגלל המגדר שלהם, אינילמרות שבעיות של נשים הנובאות מהמין והמגדר שלהן נוראיות*

מחבב השוואות בכל הנוגע לסבל. תמיד לקבוצה אחרת או למישהו אחר יהיה יותר גרוע מלכם, אבל זה לא אומר שהקושי שלכם פחות

מוצדק. לפי ההגיון של ''רק אלה שהכי גרוע להם יכולים לדבר על הבעיות שלהם'' רק אדם אחד יכול לדבר על בעיותיו וכל השאר

צריכים לסבול בשקט.
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הקושי הזה נוצר גם בגלל שנשים פשוט פחות מקודמות פחות וגם בגלל בעיה אחרת: נשים עובדות

הרבה יותר במשק הבית, זה מכריח נשים לבחור בין עסק למשפחה ובגלל שהרוב הגדול בוחרות

בשניהן זה מוביל לנשים יותר עסוקות ועייפות. זה משאיר אותן בלי מספיק אנרגיה כדי להשקיע את

כל כולן בעבודה ועסק לא רוצה לקדם אישה אם העסק מרגיש שהאישה לא עושה את הכי טוב שלה,

במרחביםסכנהשלקבועחושחלציים.שדוני2.5שלבממוצאלטפלצריכהשהיאיכולההיאואיך

ציבוריים בגלל שתקיפות על נשים גבוהות בצורה בלתי ניתנת להשוואה מתקיפות על גברים (ובכל

זאת אפשר להשוות את זה ליחס של ארבע נשים מותקפות על כל תקיפה אחת נגד גבר). הדרישה

לאסתטיקה, יש דרישה עצומה ליופי מנשים. את מצופה להיות מוחזקת לסטנדרט אבסורדי כלשהו,

ואם את אישה ואת לא יפה זה כמעט כאילו את עושה משהו לא בסדר, שהנשיות שלך איכשהו לא

''נכונה'', זה יכול להראות לחלקכם כבעיה משנית אבל הניסיון להחזיק את הסטנדרט הזה מבזבז

הרבה זמן ואנרגיה והוא מקור לקשת רחבה של בעיות נפשיות, של חוסר ביטחון עצמי וחרדה (קשת

זו, אלמלא הייתה מקור לסבל וטרגדיה הייתה יכולה להיות קשת מעוררת השראה ברוחב ובמגוון

שלה). וכדי להוסיף על כל זה נשים עדיין צריכות להתמודד עם אנשים שאומרים שסקסיזם לא קיים.

אם כל הפרטים האלה נראה שלמערכת שנותנת תפקידים בהתבסס על מגדר ומין מורפולוגי יש

הרבה בעיות. במקרה של אינטרסקס, עצם ההנחה שיש רק בנים ובנות יכולה לעשות נזק. אבל גם

יש יתרונות למערכת הזאת, והבעיות שהוצגו יכולות להיפתר גם בדרכים אחרות (למרות שהעלמת

מקור הבעיה כתוצאה מזה יעלים את הבעיה). אני מקווה שניסוי המחשבה הזה פתח את עיניכם

לכמה בעיות עם החברה המודרנית שלנו או לפחות היה טיפה מעניין. למבט על איך חברה בלי מין

מתפקדת אמליץ על ספר מדע-בדיוני המעולה של אורסולה קרובר לה גווין ''היד השמאלית של

החושך'' בו כל הפריטים בחברה הם הרמפרודיטים (יכולים גם להיכנס וגם להכניס להריון בעזרת

שותף מיני). הספר כתוב מעולה ומשמש כניסוי מחשבה הרבה יותר מעמיק משתיים וחצי עמודי דיון.
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סיכום - מין ביולוגי הוא ספקטרום (או לפחות א-בינארי)
יותרהרבהומסובכתמורכבתמערכתהואשמיןהואהזאתמהכתבהשלקחתיאחדדברישאם

מין,שלועיקרייםשוניםסוגיםארבעקלותסקרנוהמודרנית.בעתעליהלחשובשמקובלממה

אחדמכלפחותלאומרהיביםמוזריםמסובכים,האלהמהעשרההרבהאחרים.עשרהעודוהוזכרו

שכרומוזומיםדרכיםהרבהכךכלשישאיךועלכרומוזומלימיןעללהעמיקבליאפילווזהאחר,

מיןמאפיינישלהשלמהבתת-המערכתנגענולאאפילו.XYו-XXמ-חוץבהםלהסתדריכולים

מבנהנראהכיהראשוניים,המיןממאפיינייותרחשוביםלהתווכח,(שניתןעצמותמבנהכמושניוניים

כזאת,היאכאןשליהנקודהחברינו).שלהמיןאיבריואתהכרומוזומיםאתשנראהלפניהרבהעצם

הנתוניםרקיסתיימו,עליהםלדברשאפשרשהדבריםלפנייהרבהקיצואליגיעשלישהידעאפילו

שלהבינאריותאינושמיןתמונהלציירכדימספיקיםהזאתהקטנההכתבהבמסגרתשהוצגו

מתאימיםשלהמהחלקיםשחלקומעניינת,מורכבתמערכתאלהאליהרגיליםשאנחנוזכר/נקבה

לאאוליבהוחלקהאנדוקריני)והמיןהמורפולוגיהמין(כמוספקטרוםשללהגדרהבנוחותיותר

מדויקזהכמהאזנוירולוגי).ומיןכרומוזומלי(מיןבינאריםלאספקללאאבללספקטרוםיתאימו

להגיד שמין זה ספקטרום? לא במיוחד, אבל מה שכן הוא אינו בינארי.

האם אין העולם יותר מעניין ככה?
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מילון מונחים - מילים שימושיות
ניסיונותשנילעצמםלהרשותיכוליםהקוראיםמשפט,לכתובנסיונותארבעצריכיםהכותביםאם

להבין אותו. במקרה שנתקלתם במונח לא מובן נסו את מילון המונחים:

: בעל שני ערכים אפשריים.בינארי

: מגוון רחב ורציף בעל אינסוף נקודות אינדיבידואליות.ספקטרום

המרכזית.: ענף ברפואה העוסק בחקר המוח ובמערכת העצביםנוירולוגיה

או אישה) המונח מגיע מהבינאריות של: מתייחס למגדר אלטרנטיבי (כלומר לא גברבינארי-מגדר א
[בן/בת] בשילוב ''א'' האומר לא, או בפשטות מגדר לא-בינארי.

והמגוון הגנטי באורגניזמים.: ענף במדעי החיים העוסק במחקר של גנים, תורשה,גנטיקה

DNA(לרובהתורשתיהחומרבאמצעותלצאצאיומאורגניזםהמועברתמידעיחידתהם:גנים
לצאצא.מצאצאהמועברותתכונותשלהבסיסיותהיחידותפשוטהבצורהגנים)RNAולעיתים

. מסויםיצורשלהגניםאתהמכילהענקמולקולתהיא :DNA

ומכילה מידע תורשתי, לכולנו יש: מולקולת ענק רציפה של דנ"א הנמצאת בתא אורגניכרומוזומים
ולנשיםXYכרומוזומיישלגבריםטיפוסיתבצורהפחות).אויותרכמהנדירות(במקרים46באזור

.XXכרומוזומייש

מין.: איברים המייצרים תאי זיווג (גמטות) והורמוניגונדות

: היחידה הבסיסית של החיים.תא

: הגרעין של התא המכיל בין השאר את המידע הגנטי.גרעין תא

קשרבליחיים,ביצוריםאיבריםמבנהשחוקרבביולוגיהענףהואמורפולוגיהמורפולוגי:מין

החיצוניהמופעשל(המבנה)המורפולגיהידיעלהנקבעהמיןהואמורפולוגימיןכךלפילתפקודם.

והפנימי של איברי המין.

חי.: המין הנקבע על ידי איזון ההורמונים ביצורמין אנדוקריני

חי.: המין הנקבע על ידי מבנה המוח של יצורמין נוירולוגי

גנים מסוימים הקשורים למינו של יצור חי.: המין הנקבע על ידי הימצאות או היעדרות שלמין גנטי

וזכרים.נקביםסממניםעםשנולדיםאנשים:DSDאחרת\מיניתאינטרסקס\התמיינות

כזה או אחר.: מולקולה אורגנית המשמשת כזרז לתהליך ביולוגיאנזים

לפעולה ספציפית.: הוא תרכובת אורגנית גדולה ומורכבת יחסית, הבנויהחלבון

: הפלה מוחלטת של גן מכרומוזום.השמט
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: שינוי מבני בכרומוזומים שבו קטע שניתק חוזר ומתחבר במקום שגוי לאיתם בכרומוזוםטרנסלוקציה
אחר.

: הורמון המין הזכרי העיקרי.טסטוסטרון

אדם ובחיות רבות אחרות. גוף האדם: הוא שם כולל לקבוצת הורמונים המיוצרים בבניאסטרוגן

בגוף.העיקרייםהנקבייםהמיןהורמוניהםהאסטרוגניםאסטרוגן.שלשוניםסוגים25כ-מייצר

העצבים והמוחתאי עצב, משמשים כיחידה הבסיסית של מערכת:נוירונים

מהמגדר שתחתיו הם סווגו בלידתם.: אנשים עם הרגשה חזקה לשיכותם למגדר אחרטרנסג'נדרים

על ידי כותב כדי לשאול שאלה: שק אגרוף מילולי שישומשאדון דמיוני המשמש כמכשיר רטורי

אדון דמיונימנקודת מבט של בורות רק כדי שהכותב יענה על שאלתו מיד לאחר כך. מדי פעם

יסתור את הטענה מיידית.ישמש גם כדי הצגת טענה רק כדי שהכותבהמשמש כמכשיר רטורי

חוסר במאפייני מין או לעיתים מאפייני מיןאנשים עם סימני מין זכריים ונקביים כאחד או:אינטרסקס

שקשה לסווג לזכרים ונקבות (חלופית: התמיינות מינית שונה או התמיינות מינית אחרת)

המיןלאיברהמתפתחעובריאיבר :genital ridge

המין בצורה חד משמעית לאףמצב בו אין אפשרות לסווג את איבר:איבר מין לא חד משמעי

קטגוריה

התהליך של התפתחות מינים להתאמת סביבתם:אבולוציה

: מינים המבצעים רבייה מיניתמינים אניזוגמים

המשתתפיםכל(בהסכמתמשתתפיםמשנייותרישבהרומנטיטבעעםיחסיםמערכת:פוליאמוריה

ובידיעה מלאה שלהם על הטבע של מערכת היחסים)
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מקורות - לסקרנים ולסקפטים
אומידעעודורוציםשסקרניםמכםלאלההמדעי.בעולםמסקנותהסקתלכלהבסיסהםמקורות

המסקנותאתשהסקתיחושביםאואמינותלכםשנתתישהעובדותלוודאורוציםשסקפטיםלאלה

הלא נכונות מהמידע הנמצא, אמליץ להעיף מבט במקורות.

מדעיתסקפטיותלטיפהאתכםאעודדאזקוראים,שאנחנומהכלעללסמוךאפשראיבנוסף,

בריאה.

0.

Ex Libris Discovery (Stonybrook university's library)

https://search.library.stonybrook.edu/discovery/search?vid=01SUNY_STB:01

SUNY_STB

1.

Baumstark A, Akhverdyan M, Schulze A, Reisert I, Vogel W, Just W.

Exclusion of SOX9 as the testis determining factor in Ellobius lutescens:

evidence for another testis determining gene besides SRY and SOX9. Mol

Genet Metab. 2001 Jan;72(1):61-6. doi: 10.1006/mgme.2000.3105. PMID:

11161830.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11161830/

2.

Medical Dictionary on Biological Sex

https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Biological+sex

5.

Kruijver FP, Zhou JN, Pool CW, Hofman MA, Gooren LJ, Swaab DF.

Male-to-female transsexuals have female neuron numbers in a limbic nucleus.

J Clin Endocrinol Metab. 2000 May;85(5):2034-41. doi:

10.1210/jcem.85.5.6564. PMID: 10843193.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10843193/
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8.

Bianchi NO, Bianchi MS, Bailliet G, de la Chapelle A. Characterization and

sequencing of the sex determining region Y gene (Sry) in Akodon (Cricetidae)

species with sex reversed females. Chromosoma. 1993 Jun;102(6):389-95.

doi: 10.1007/BF00360403. PMID: 7916665.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7916665/

10.

Clépet C, Schafer AJ, Sinclair AH, Palmer MS, Lovell-Badge R, Goodfellow

PN. The human SRY transcript. Hum Mol Genet. 1993 Dec;2(12):2007-12.

doi: 10.1093/hmg/2.12.2007. PMID: 8111368.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8111368/

11.

Laura Carrel, Karrie C. Goglin, Huntington F. Willard, Amy A. Cottle (2000) A

first-generation X-inactivation profile of the human X chromosome

https://www.researchgate.net/publication/12712057_A_first-generation_X-inac

tivation_profile_of_the_human_X_chromosome

12.

Bilezikian JP, Morishima A, Bell J, Grumbach MM. Increased bone mass as a

result of estrogen therapy in a man with aromatase deficiency. N Engl J Med.

1998 Aug 27;339(9):599-603. doi: 10.1056/NEJM199808273390905. PMID:

9718379.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9718379/

15.

Balthazart J, Tlemçani O, Ball GF. Do sex differences in the brain explain sex
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