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 סיכום דיון

 נושא:ב 2016בפברואר  23התשע"ו,  אדר א',ב י"דמיום 

בקשה לחוות דעת מבקר המדינה בנושא: התנהלות רשויות המדינה בטיפול בקהילה 
 הטרנסג'נדרית בישראל

יזמו את על שמיכל רוזין שרן השכל  ומירב מיכאלי יעל גרמן,  ברות הכנסתהוועדה מודה לח -

 .יום הקהילה הגאה בכנסת, והעלו את הנושא החשוב הזה לסדר היום הציבורי

 הוועדה שמעה עדויות שונות על הקשיים שחווה קהילת הטרנסג'נדרים בישראל. -

ויזל, יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים על השתתפותה -מודה לתת אלוף רחל טבתהוועדה  -

 בישיבה. 

מברכת את צה"ל ומציינת לשבח את הפעולות הרבות שנעשו לשינוי התפיסה הוועדה  -

 רים בצה"ל.ולשילובם המיטבי של קהילת הטרנסג'נד

הוועדה מבקשת ממשרד הבריאות לערוך חשיבה מחודשת בנושא אישורים לעריכת ניתוחים  -

להסרת שיעור וניתוחים פלסטיים באזור הפנים, אשר אינם מהווים רק ניתוחים אסטטיים 

, אלא הם שירותים הקשורים לזהות המגדרית כמו כן מבקשת לקהילת הטרנסג'נדרים

 . (, על תוצאות החשיבה המחודשת2016במרץ  22עד ליום חודש ) הוועדה לקבל עדכון, תוך

(, עדכון לגבי 2016במרץ  22עד ליום הוועדה מבקשת לקבל ממשרד הבריאות, תוך חודש ) -

שיפור השירות בקביעת תור לוועדה הרפואית לשינוי מין באמצעות אתר האינטרנט או אמצעי 

וכמה  2015-2014ועדה שהתקיימו בשנים טכנולוגי אחר ונתונים אודות מספר הפגישות הו

. כמו כן מבקשת הוועדה לדעת האם קיימת כוונה 2016פגישות מתוכננות להתקיים בשנת 

 להעלות את תדירות המפגשים ביחס למספר הפגישות בשנים הקודמות.

( עדכון לגבי 2016במרץ  22עד ליום הוועדה מבקשת לקבל ממשרד הבריאות תוך חודש ) -

ן במסגרת בריאות הנפש לקהילת הטרנסג'נדרים, ובדגש על עלויות הטיפול השירות הנית

לנערים טרנסג'נדרים, כמו כן, הוועדה מבקשת לדעת האם קיימת הנגשה של השירותים. 

בנוסף מבקשת הוועדה לקבל נתונים אודות מספר נשאי האיידס בקרב קהילת 

 עדה מבקשת לדעת מדוע. הטרנסג'נדרים, במידה ולא קיימים נתונים בנושא זה, הוו

(, עדכון 2016במרץ  22עד ליום הוועדה מבקשת לקבל מהמוסד לביטוח לאומי תוך חודש ) -

לגבי הנגשת השירותים לקהילת הטרנסג'נדרים בנושא הועדות הרפואיות בביטוח הלאומי, 

 תוך שיח עם נציגים מהקהילה.
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(, עדכון לגבי נוהל 2016רץ במ 22עד ליום הוועדה מבקשת לקבל ממשרד הפנים תוך חודש ) -

רישום שינוי מין בתעודות הזהות, והעובדה שתהליך זה אורך זמן רב. בנוסף, הוועדה מבקשת 

 התייחסות לשאלה האם קיימת מדיניות מיוחדת לקהילה הטרנסג'נדרית במשרד.

(, נתונים על 2016במרץ  7עד ליום הוועדה מבקשת לקבל ממשטרת ישראל תוך שבועיים ) -

ת  על מעשי אלימות על רקע מגדרי, כנגד הקהילה הטרנסג'נדרית, כמה תלונות טופלו תלונו

וכמה נסגרו מחוסר עניין לציבור. כמו כן מבקשת הוועדה לבחון את נושא הפנייה אל אדם 

 פי הרשום בת.ז.    -חבר הקהילה הטרנסג'נדרית בהתאם לבקשתו המגדרית ולא על

( את התייחסותם של משרד 2016במרץ  7עד ליום הוועדה מבקשת לקבל תוך שבועיים ) -

החינוך ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים בהקשר לעדותו של מר ארז כהן אשר נשמעה 

 בישיבה.

 .2016הוועדה תקיים דיון מעקב במהלך חודש יוני  -
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