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 תשע"זכ"א בחשון, ה ירושלים,

 2016  נובמבר  22
 

 סיכום דיון

 נושא:ב 2016 בנובמבר 22שון התשע"ז, חכ"א בשלישי, מיום 

בקשה לחוות דעת מבקר המדינה בנושא: התנהלות רשויות המדינה בטיפול בקהילה 
 ישיבת מעקב שניה –הטרנסג'נדרית בישראל 

ישיבות שקיימה בנושא נעשו שינויים מהותיים, משרדי  3הוועדה מציינת בסיפוק כי לאחר  -

 .געים בדבר נשמעים וקיים רצון להדברות ולשיתוף פעולה וזה הישג גדולהממשלה הנו

הוועדה שמעה עדויות מפי נציגי הקהילה הטרנסג'נדרית על קשיים שמערים עליהם משרד  -

 הפנים בנושא רישום שינוי המין.

הוועדה רואה בחומרה את העובדה שעל אף התחייבות שניתנה בוועדה בישיבתה הקודמת  -

גדרית במשרד הבריאות תתכנס בחודש אוגוסט, בחודש מאי, על כך שהוועדה להשמה מ

 זימנה אנשים להופיע בפניה. לא הוועדה התכנסה רק בחודש נובמבר ו

הגברת את  לשקולו 2016 כנס בחודש דצמברתלהגדרית הוועדה להשמה ממהוועדה מבקשת  -

 6עד ליום ) ,, תוך שבועייםביר אליהישיבותיה לפעם בחודש. הוועדה מבקשת להע דירותת

"ז ישיבות הוועדה לוסיכום הדיון ואת את את מועד הישיבה בדצמבר, (, 2016בדצמבר 

 .2017מחצית הראשונה של ל

הוועדה לשינוי מין הוועדה דורשת לפרסם לציבור ולהעביר לוועדה בשקיפות את החלטות  -

בדצמבר  6עד ליום ללא ניתוח ומבקשת עדכון על זה שהוחלט לבצע את זה תוך שבועיים )

2016). 

(, 2016בדצמבר  6עד ליום תוך שבועיים ) ,מרשות האוכלוסין וההגירההוועדה מבקשת לקבל  -

, עדכון בשנה האחרונה וכמה מהן אושרולשינוי מגדר מס' הפניות דווח כולל, ובו נתונים לגבי 

לגבי הנוהל האם ניתן לאפשר שהרישום ייעשה ללא אישור רופא, לבדוק אפשרות למינוי 

 ."מעברים"רגון רפרנט ספציפי לטיפול בטרנסג'נדרים וכן דיווח לגבי פגישה עם א

(, 2016בדצמבר  6ליום עד , תוך שבועיים )מרשות האוכלוסין וההגירההוועדה מבקשת לקבל  -

 עדכון לגבי תוצאות תהליך החשיבה על מינוי רפרנט לנושא שינוי מין של טרנסג'נדרים.

הוועדה מבקשת ממשרד הבריאות, להוסיף לפחות יום ניתוחים אחד בחודש בבי"ח שיבא או  -

 (.2016בדצמבר  6ליום  עד בבי"ח אחר. הוועדה מבקשת לדווח לה בנושא תוך שבועיים )

על  ,(2016בדצמבר  6ליום  עדדווח תוך שבועיים )לקבל ממשרד הבריאות, עדה מבקשת הוו -

 .2017 -איסוף נתונים על הדבקה מאיידס לגבי טרנסג'נדרים החל מ
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לו"ז לגיבוש (, 2016בדצמבר  6עד ליום , תוך שבועיים )הוועדה מבקשת ממשרד החינוך -

עביר התייחסות פגשים, מי יגבש את הנוהל, להתוכנית העבודה הכוללת: עם מי ייערכו המ

 (.2016בדצמבר  22עד ליום בחוזר מנכ"ל לנושא הלהטב"ים, תוך חודש )

 ,הוועדה מבקשת ממשרד החינוך לעדכן האם תפתח תקנה תקציבית ללהטב"ים, תוך חודש -

 (.2016בדצמבר  22עד ליום )

רגון הנער הגאה )איגי( להעביר אליה תוכנית והוועדה תעבירה למשרד הוועדה מבקשת מא -

 החינוך.

עדכון לגבי  ,(2016בדצמבר  6ליום  עדהוועדה מבקשת לקבל ממשרד הרווחה, תוך שבועיים ) -

 הלנת החרום.הסטטוס של התוכנית 

את נושא הדירות לטרנסג'נדרים ותבקש  אביב ותבקש להאיץ-תפנה לעיריית תלהוועדה  -

 .(2016בדצמבר  6עד ליום ) תוך שבועיים ,התייחסותם

התייחסות לרווחת  ,(2016בדצמבר  6עד ליום תוך שבועיים ) ,מצה"ל הוועדה מבקשת לקבל -

 חיילים בודדים טרנסג'נדרים.

של  כליאה בבידודגבי האם קיימת עדיין הוועדה תפנה לשב"ס כדי לקבל התייחסות ל -

תוך  ,טרנסג'נדרים, עד כמה, איפה, מדוע ומה נעשה כדי לצמצם זאת, ותבקש את תגובתם

 .(2016דצמבר ב 6עד ליום שבועיים )

כדי למסד נוהל חיפוש לטרנסג'נדרים ותבקש את תגובתו, תוך  הוועדה תפנה לקצין הכנסת -

 .(2016בדצמבר  22עד ליום חודש )

 .   2017הוועדה תקיים דיון מעקב בחודש מרץ  -
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