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 המוסד לביטוח לאומי: לכבוד

 מחלקת נכויות

 תל אביב, רחוב שדרות ישראלי 876543210. ז.ישראלה ישראלי ת: הנדון

 בדיספוריה מגדרית המלצה לקביעת נכותמכתב 

היא אינה ניתנת על סמך . דיספוריה מגדריתקשיים נפשיים וממשיים להשתלבות בתעסוקה ואובדן כושר עבודה בשל צבת הנכות ניתנת על סמך ק

 .נדריות בלבד'טרנסג

נדרית וחיה 'היא אישה טרנסגישראלי גברת ישראלה " - הקיצבה ניתנת רטרואקטיביתכיוון ש, המבוקש לרשום מתי האדם החל טיפול או החל לחיות במגדר

 ".יעוץ אצלי בשל קושי להשתלב במעגל התעסוקה/היא הגיעה לטיפול. 0202משנת  כאשה

נדריות או בשל חוסר 'אי קבלה לעבודות בשל טרנסג, נדריות'למשל פיטורין מהעבודה בשל טרנסג, חשיפה לאפלייה טרנספובית בעברלציין מקרים של 

 .דכאון והמנעות וקושי בחיפוש עבודה בהווה ובעתיד, חוסר ביטחון יוצריםבעבר טראומטיים מקרים לציין ש. דיספוריה מגדריתביטחון הנובע מ

תחלופה ) מצליח להחזיק עבודה לאורך זמןלא ואם הוא , עובד במשרה חלקית, (לעיתים מתפטרים על רקע הקושי הנפשי)מובטל , לציין אם האדם עובד

 (.ל אם לא קרו"אין צורך לציין את הנ)אשפוזים על רקע נפשי אם היו , לציין אם היה בטיפול(. גבוהה בעבודות מעידה על קושי

 כטרנס חשיפה לאפלייה

אובדן ל החזות גורמת גםלציין אם . ראיונות עבודה בשל אפלייהב הצליחקושי ממשי לכ"( לא עובר)", אשה/ ת לגבר חזות שאינה נורמטיביאם ישנה לציין 

ישראלה מתקשה לעבור ראיונות  -טלפון  כבר בשיחת, עלול להיות קושי קול שאינו מתאים למגדר המבוקשגם . מראיונות עבודה ודכאון, חרדה, ביטחון

שבו , מצב הביניים, כמו כן .נדרית'טרנסגוחזותה מסגירה את העובדה שהיא , ולהתקבל לעבודה בשל העובדה שהיא נמצאת בעיצומו של התהליך לשינוי מין

 ".ודכאון, גורם לה לחרדה ,אינה נראת כאישה

 .בתחילת התהליך FTMבמקרה של  ,מעבידים מתייחסים בחוסר רצינות לאדם מבוגר שנראה ילד, לציין אם האדם נראה בגילו

ישראלה חוששת כיוון שהיא " -לעיתים מעסיקים מבקשים צילום תעודת זהות , כטרנסכסכנה לחשיפה , מין הרשום בתעודת הזהותלאי התאמה לציין אם יש 

 ".והיא חוששת שגם בעתיד היא עלולה להחשף לאפלייה ואלימות, רישום זה חשף אותה בעבר, בתעודת הזהות" זכר"רשומה כ

ישראלה טרם עברה את הניתוח " - .ה פיזית בין עובדיםאו בכל קירב, בשירותים משותפים, כטרנס כסכנה לחשיפה, אדם שלא השלים ניתוחיםלציין אם ה

 ".והיא חוששת שבשל כך מקום עבודה יגלה שהיא אישה טרנסית, לשינוי מין

 הסתרה

, ות/ות שבוחרים לא לספר למעסיק או לעובדים על היותם טרנסים/יש טרנסים - גובה מחיר נפשי יקרה כפעולה, לציין אם האדם מסתיר את זהותו כטרנס

, ישראלה עובדת בסביבת עבודה שמרנית" - .והמנעות מעבודה, דיכאון, יכולה לעורר חרדותההסתרה . או אלימות, בשל חשש מאפלייה בקבלה לעבודה

 ".לדכאון והמנעות מהעבודה, גורם לה לחרדות רבותשיגלו שהיא טרנסית חשש ה

הוא משטיח את החזה שלו , ניתוחיםכיוון שטרם עבר , ישראל עובד בסביבת עבודה גברית והומופובית" - FTMבמקרה של  ההסתרה גובה מחיר פיזי

 ."המקשים עליו לעבוד וחולשה, קשיי נשימה, הסתרת החזה גובה גם מחיר פיזי, בנוסף למחיר הנפשי. מחשש לגילוי, במשך כל שעות העבודה

ביחוד כשמדובר  ,פעמים רבות אינו יכול להוכיח זאת, עבודה מלפני השינוי המגדרי מקצוע ונסיוןבמידה ולאדם יש  חוסר יכולת להראות נסיון ותארים

למשל )בשל חשש מאלימות , או שהאדם הטרנס לא מוכן לצאת מהארון בפניהם, שאינם מוכנים שלא לחשוף אותו כטרנס במעסיקים או מוסדות שמרניים

כיוון שאינה רוצה לפגוע במשפחתה היא חוששת לספר בקהילה שהיא , ה ועבדה בקהילה קטנה ושמרניתלפני השינוי ישראלה למד"  -(. בקהילות קטנות

 ."או להציג תעודות הרשומות תחת שמה הקודם, ולכן בראיונות עבודה היא לא יכולה להציג המלצות ממעסיקים קודמים, כיום חיה כאשה

 מחוץ לארון כטרנס חיים ועבודה

 .את רמת התיפקוד בעבודה מורידיםהערות מלקוחות או מעובדים אחרים  - עויינתלציין אם סביבת העבודה 

ובעצם פוחד לעזוב את , בבחירות שלו כיוון שהעובד מוגבל –תנאי עבודה לא טובים , שכר נמוך מהרגיל, עלולה להיות פתח לניצול" פרנדלי"עבודה במקום 

ישראלה עובדת במשמרות בבית קפה של הקהילה " -גם זה אובד כושר עבודה . נדר'כטרנסגיקבלו אותו  לא ימצא עבודה אחרת שבהש חששמה, העבודה

אך היא חוששת , התנאים אינם טובים והשכר נמוך בהרבה מבתי קפה אחרים, כיוון שאינה מקבלת מספיק משמרותהיא מאד מעוניינת לעזוב , הגאה

 ."טרידו אותהשבבית קפה אחר לא יקבלו אותה והלקוחות י

כיוון , טרנסים רבים הם חסרי מקצוע ועובדים בעבודות מזדמנות, בשל אי קבלה. ין אם לאדם אין מקצוע ולהמליץ על שיקום תעסוקתי של ביטוח לאומילצי

 .שיקום תעסוקתי יסייע בהשתלבות בשוק העבודה .או מאבדים גב כלכלי, שהם נושרים מהלימודים

  פוסט טראומה עיקשת

אסטרטגיות התמודדות הכוללות  –דיכוי מגדרי רב שנים דיספוריה מגדרית אילו מצבים נפוצים בשל . אם ישנם - והמנעות מעבודה, דכאון, לציין מצבי חרדה

שימוש בשם או מגדר קודם גורמים לחרדה זעם או פחד מה שמקשה על תיפקוד , טריגרים כגון הערות טרנספוביות. ניתוק מהגוף שואבת משאבים נפשיים

 .במקום עבודה

כיוון שמדובר בנכות , (ס"עואפילו / פסיכיאטרית / פסיכולוג )ת בריאות הנפש /רצוי שיכתב בידי מטפל, זה יכול לסייע מאד לזכאות לקיצבהכה מכתב המלצ

או חוסר תמיכה של , מחוסרות דיור, מצב כלכלי לא טוב, ניתנת בגלל חובות מניתוחים אינההקיצבה  .י רופאת משפחה"אך יכול להכתב גם ע, נפשית

השינוי המגדרי והמצב הנפשי הנלווה אובדן כושר עבודה בשל בלהתמקד בעיקר חשוב אך , (בקצרה) אין מניעה לציין זאת. המשפחה או הקהילה

 . להתמודדות עם התהליך

 .לערעור או, לתביעה את החוזרף ניתן לצרו, כדאי להשתמש בשפה שבה הם משתמשים, של ביטוח לאומי בנושא חוזרפורסם 

 .המטפלים בטרנס םבקרב אנשימסמך זה מוזמנים להפיץ 

 .ל תהססו לפנות אלינובכל שאלה א

 אלישע אלכסנדר --

 "מעברים"ארגון 

 

http://www.btl.gov.il/About/Vaadot/Chozrim/NA/Documents/%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%91%20-%20gender%20dysphoria.pdf

