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  מטרת החוזר 

(, באופן Gender Dysphoriaשל אנשים בעלי דיספוריה מגדרית ) לקצבת נכות כללית  להסדיר הטיפול בתביעות  

 השתקם ולהשתלב בחברה באופן מיטבי. הם ללתהליך השינוי ויסייע את קל עליהם יש

 דברפתח 

 המגדר הלימה בין המגדר בו חי האדם לבין מוגדרת כמצב בו קיימת אי  (Gender Dysphoria)דיספוריה מגדרית 

 . (ית/ג'נדר)טרנס ה/נולד יא/בו הוא

 ו לסוגיית הטרנסג'נדרים.  נ, נדרשמינהל הגמלאות ולשכה הרפואיתבמסגרת הפעילות המקצועית השוטפת של 

השלכותיהם הנגזרים משינוי המגדר ובעיקר בהקשר לכך, נערכה עבודת מטה שבחנה את ההיבטים המשמעותיים 

 .  ם בעלי דיספוריה מגדריתקהילת האנשיכחלק מעבודת המטה, נפגשנו עם נציגי על הנוגעים בדבר וסביבתם. 

 

   כמפורט להלן:   ,המשקל הרב ניתן לנגזרים הגופניים, הנפשיים והשיקומיים

 .  והתעללות בריונות, מאפליה סבל לעיתים, ונפשיות בריאותיות, חברתיות בעיות למגווןחשיפה  .1

   וקורת גג.  משפחתי עורףסר וח .2

 .  הידרדרות לזנות, סמים ואלכוהול .3

טעם    חוסרכן  ופוטנציאל גבוה לאובדנות ביחס לאוכלוסייה הכללית    דיכאון, לחץ נפשי,שקיעה במצב של   .4

 בחיים. 

 נטילת הורמונים, תרופות לשיכוך כאבים, הפחתת לחצים, מניעת דכדוך.   .5

  ועם סיכון לסיבוכים.ניתוחים שונים, חלקם מורכבים  .6

 תעסוקתית.  ו  הדרה חברתית, סביבתית .7

 זכאים לקצבת נכות.  נמצאים תמידאך לא  חווים קושי להשתלב בשוק העבודה, הם כתוצאה מכל אלה

ידי,  מולתת להם מענה להשתקם ולהשתלב בחברה באופן מיטבי, כדי להקל על אנשים אלה, לאפשר להם 

   :הוחלט

נכות  לשלם .א קצבת  שנתייםמלאה    להם  הייעודי  תחילת  ממועד    למשך  כירורגי(. הטיפול  או   )הורמונלי 

נכות    חוזר  )ע"פ  שהיו עד כה לגבי אוכלוסייה זונהלים  ל  בהתאם  ייבדק מצבם הרפואי והתפקודיבתום השנתיים,  

 (.401/2014וחוזר המנהל הרפואי מס'  1988מס' 

 כפי שצוין לעיל, תהליך השינוי המגדרי הוא ממושך וכרוכים בו ניתוחים רבים והשפעות בריאותיות ייחודיות.

יוצע לאנשים להתחיל בתהליך שיקום, בין אם פרטני ובין אם בתוכנית טרום שיקום ייעודית  זו    במהלך תקופה .ב

 שתיתן מענה לצרכים הייחודיים שלהם. 

 לחזרה לתוכן העניינים 
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   הוראות לביצוע

 

 ממועד תחילת הטיפול הייעודי תשלום קצבת נכות מלאה למשך שנתיים  . א

לעיללאור   בו  האמור  המגדריבהתחשב  השינוי  להשלמת  הנדרש  הזמן  לאשר    , משך  בעלי  לאנשים  הוחלט 

 . )הורמונלי או כירורגי(ממועד תחילת הטיפול הייעודי שנתיים  זמנית לתקופה של  זכאות  דיספוריה מגדרית

 

 

  ,למקבל קצבה חלקית  או בתביעה להחמרה  חוזרת לאחר דחיה בתביעה ראשונה : 

מגדרית ופקיד יציין זאת על גבי התיק. אם  דיספוריה  ב שמדובר  התובע/ת י/תציין על גבי טופס התביעה   .1

  התייחסות   שיש או בהערות במערכת תבל  לא צוין בטופס התביעה, פקיד / רופא מנתב יציין על גבי התיק  

 לכך במסמכים המצורפים. 

ד על  להעיצריך המסמך  , חוו"ד פסיכיאטר, סיכומי אישפוז וכד'. לצרף לטופס התביעה מסמך רפואי ניתן .2

 ה תהליך טיפול הייעוד לשינוי המין. /ת התחיל/בדיספוריה מגדרית וכי התובעכך שמדובר 

 ס מטפל.  ניתן לצרף חוו"ד מפורטת של עו" כמו כן

תחילת טיפול מועד  לשנתיים מ  ,)א(  34סעיף  בגין    40%רופא מוסמך יקבע נכות רפואית זמנית בשיעור   .3

   ע/ת. ללא נוכחות התוב,  כירורגיב –, בין אם מדובר בטיפול הורמונלי ובין אם המיןלשינוי הייעודי 

המורשה לבצע ועדות  הסניף  בסניף המטפל ע"י רופא  ההחלטה הראשונית על הנכות הזמנית תתקבל  

   על סמך מסמכים )ללא נוכחות התובע/ת(. 

 . במרכזים בהם הרופאים קיבלו הכשרה ייעודיתבתום הנכות הזמנית ייערך דיון בוועדות 

, לתקופת  בדן כושר מלא עקב דיספוריה מגדריתואהרופא המוסמך: יציין  ,בחוו"ד לעניין כושר השתכרות .4

 . )לשנתיים( הנכות הרפואית שנקבעה 

 פקיד תביעות יקבע דרגה מלאה לתקופה זו.  .5
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 : במקרים בהם .6

סבור   • מוסמך  לתקו  ת/תובעלשרופא  כושר  ואובדן  רפואית  נכות  בהתאם  יש  וכן  הרטרו  פת 

והפיסי  /למצבו הנפשי  ממועד  ה  /לולקבוע    ניתןה  לשנתיים  כושר  ואובדן  מזכה  רפואית  נכות 

החוק והתקנות, ניתן לקבוע זכאות עד שנה רטרו מיום הגשת התביעה, ועד שנתיים  . ע"פ  הוועדה

   ;עתידיות מיום הוועדה

השתכרות   • כושר  אובדן  על  שמשליכה  יציבה  רפואית  נכות  יש  שלתובע/ת  סבור  מוסמך  רופא 

  ;לצמיתות

 רופא מוסמך בסניף המטפל מתקשה לאמוד את תקופות הזכאות. •

 

מארבעת המרכזים בהם הרופאים הוכשרו לטיפול באנשים עם דיספוריה מגדרית  הטיפול יעבור לאחד  

רופא פסיכיאטר במרכז יבדוק המסמכים ויבחן את האפשרות   .שבע(-אביב, ירושלים, חיפה, או באר-)תל

 .לקבל החלטה ללא נוכחות. באם לא תהיה אפשרות כזו, התובע/ת יוזמן/תוזמן לוועדה בנוכחות

לפני מספר שנים ולא ניתן לשלם להם/ן תשלום רטרואקטיבי  את הטיפולים הייעודיים  ו  מבוטחים/ות שעבר .7

על  ייבדקו במרכזים בהתאם להשלכות של שינוי המין    ,)א(296חודשים למפרע לפי סעיף    12  -מעבר ל

 כל מקרה לגופו. נפשי והפיסי, המצבם/ן 

 

 בתום זמניות : 

לאומי  ת/  ת/התובע .1 לביטוח  להעביר  עדכנייםיתבקש  רפואיים  עדכניתמסמכים  חוו"ד  הפסיכיאטר    ,  של 

 .או פסיכולוגחוו"ד מפורטת עדכנית של עו"ס או /ו המטפל

התיק יסומן בצורה בולטת ויועבר לאחד המרכזים בסניפים שהוכשרו לטיפול באנשים עם דיספוריה מגדרית   .2

 שהוועדה תתקיים בסניף מגוריו/ה יש לאפשר זאת.  ה/. באם המבוטח/ת מעדיף המבוטח/ת ע"פ בקשת

 ם שהיו עד כה לגבי אוכלוסייה זו.בדק בהתאם לנהלייי ת/הרפואי והתפקודי של המבוטח ה/מצבו .3

 לגופו של עניין.  תהליך שינוי המין בכל מקרהשל תהא על פי השלכות  קביעת אחוזי הנכות הרפואית 

 ם: פי ספר המבחנים ה-סעיפי הליקוי שיקבעו על

 .לים הכירורגיים )ניתוחים והחלמה(לתקופת הטיפו 35סעיף  •

  יא/ובהתאם לדרגת החומרה הרגשית אותה הוא  המבוטח/תהנפשי של    ה/לפי מצבו  )א(34סעיף   •

 נעימות.-איו מצוקה, חוסר שביעות רצון רמת הדיספוריה, -חווה 

שינוי המין )כמו נכות אורולוגית(  כל סעיף אחר ע"פ הליקויים הקיימים, בין אם מדובר בהשלכות של  •

 ובין אם מדובר בליקויים שאינם קשורים לשינוי המין.
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  התנהל בארבעה מרכזים בהם הרופאים הוכשרו לכך: ימשיכו ל הוועדות הרפואיות 

 תל אביב -

 ירושלים -

 חיפה -

 שבע -באר -
  

 : מרכזים 3 -ב – עררים

 תל אביב -

 ירושלים -

 שבע -באר -

 

 

 מקצועי בדיקת זכאות לשיקום  .ב

קיד  , עם תום הטיפול בתביעה, פקיד תביעות נכות יעביר את התיק לפית/בכל תביעה של טרנסג'נדר  .1

 זמנו לבדיקת זכאות לשיקום מקצועי. ל יש כי מדובר בדיספוריה מגדרית וכי  עם הסברשיקום 

 .ויבחן עימו את אפשרויות השיקום השונות יזמנו לפגישהיקום יצור קשר טלפוני עם המבוטח, פקיד ש .2

ום  בתהליך השיקטופס תביעה ויתחיל במידה שהמבוטח מעוניין להתחיל בתהליך שיקום, ימלא   .3

 מקצועי. ה

 

 

 

 לחזרה לתוכן העניינים
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 רשימת תפוצה

 מנכ"ל הביטוח הלאומי  –מר מאיר שפיגלר 

 סמנכ"ל גמלאות  –גב' אורנה וורקוביצקי 

 לשכה רפואית –ד"ר יהודה ששון 

 אחראי נכות כללית, לשכה רפואית –ראובן גולדשמידט ד"ר  

 מנהלי סניפים 

 מנהלי סניפי משנה

 רופאים מחוזיים

 רופאי סניף ורופאים מומסכים

 מנהלי תחום גמלאות 

 סגני מנהלי תחום גמלאות 

 שיקוםמנהלי תחום ועובדי 

 וניידות  ילד נכהתביעות נכות, שירותים מיוחדים, מונים ופקידי מנהלי מחלקות, מ

 מנהלי ועובדי מחלקות ועדות רפואיות 

 מנהלי ועובדי מרכזי השירות 

 מנהלי המוקד הטלפוני 

 מנהלי דלפק 

 

 

 לחזרה לתוכן העניינים
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