
 

 תמונת מצב –זכויות הקהילה הטרנסג'נדרית בישראל 

 2018ובמבר נ

 

, עולהובעשרים השנה האחרונות, המודעות לזכויותיהם של אנשים ונשים טרנסג'נדרים בישראל הולכת 

בזכות עבודתם של פעילים וארגונים מהקהילה. למודעות נלוו גם כמה שינויים והישגים משפטיים, ושינוי 

יצוג של טרנסים וטרנסיות במדיה ובשיח הציבורי. אולם מציאות החיים של אנשים חיובי משמעותי בי

ונשים טרנסים בישראל עדיין קשה. הקהילה הטרנסג'נדרית נמנית עדיין עם קבוצות האוכלוסייה 

החשופות ביותר לפגיעה בזכויותיהן, וסובלת משיעורים גבוהים של עוני ואבטלה, מהפללה ומחסמים 

 .נגישות לשירותי בריאות וחינוך ולשירותים סוציאליים אחריםב

 הזכות לשוויון ואיסור אפליה

הזכות לשוויון של חברי הקהילה הטרנסג'נדרית אינה מעוגנת בחוק הישראלי באופן ישיר, ואין איסור 

של חברי קשת ילמרות האפליה הע. להפלות אדם בשל זהותו המגדרית, למעט בחוק זכויות התלמיד

הקהילה בתחומי השירות הציבורי, הדיור, החינוך, התעסוקה 

חוק  –והבריאות, שני החוקים העיקריים האוסרים על אפליה 

שוויון ההזדמנויות בעבודה וחוק איסור הפליה במוצרים, 

 –בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים 

או ביטוי  מגדריתזהות של  ישירה אינם כוללים קטגוריה

 .מגדרי

כתב שופט בית המשפט העליון  2013-עם זאת, בשנים האחרונות חלו התפתחויות חשובות בפסיקה. ב

ג'ובראן כי: "הזכות לשוויון של טרנסג'נדרים... היא זכות חוקתית מוגנת, מכוח חוק יסוד: כבוד האדם 

תהליך השינוי המגדרי:  הקשיים  וחירותו... הגנתה של הזכות לשוויון נפרשת לא רק על מי שהשלים את

החברתיים והמשפטיים שעמם נדרש הטרנסג'נדר להתמודד לא תלויים במידת השלמת תהליך פיסיולוגי 

ההכרה בזהות המגדרית של הפרט, כפי שהוא רואה אותה, היא פגיעה בזכות -לשינוי מין. עצם אי

האמונה על חוק וזו בתחום התעסוקה , הערכאה העליונה בית הדין הארצי לעבודה 2015-ב 1לשוויון".

הסתמך על חוות דעת זו כתקדים, ונקט עמדה שלפיה איסור אפליה על רקע  שיוויון הזדמנויות בעבודה,

סביר  2מין ונטייה מינית בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה כולל גם איסור אפליה על רקע זהות מגדרית.

להפלות בשל איסור את הולם הניסיונות לאכוף א מאוד שפרשנות זו תיושם גם ביחס לחוקים אחרים.

וקושי  ,בכלל זה קשיים של חברי קהילה מוחלשים לפנות לערכאותונתקלים בקשיים רבים,  זהות מגדרית

 האפליה אכן נבעה משונות מגדרית. להוכיח ש

מהטרנסג'נדרים  68%-60%נמצא כי  2016בסקר שפרסמה נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה בתחילת 

בעת חיפוש עבודה, בקבלה לעבודה, באירועים במקום העבודה,  –חשים כי הופלו לרעה בשוק העבודה 

ציינו שהופנו אליהם שאלות בלתי הולמות הנוגעות  63%בניתוב להכשרה מקצועית וביחס באופן כללי. 

 54%דה, סבלו מהומור על חשבונם מצד עמיתים לעבו 61%למצבם הפיזי או לתהליך שינוי המין שלהם, 

                                                           

 לפסק דינו של השופט ג'ובראן. 5(, פסקה 12.9.2013) פלוני)ת( נ' מדינת ישראל 5833/12ע"פ   1
 (.2.6.2015) מט"ח נ' מרינה משל 14-06-23372ע"ע  2

החוקים העיקריים האוסרים על 

לא אוסרים באופן  בישראל פליהא

זהות מגדרית מפורש על אפליה בשל 

 או ביטוי מגדרי

https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/12062070-z04.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/12062070-z04.htm
http://lgbtlaw.tau.ac.il/sites/default/files/field/judgment/file/23372-06-14.pdf
http://lgbtlaw.tau.ac.il/sites/default/files/field/judgment/file/23372-06-14.pdf
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ם לעבודה שיתפו דיווחו שעמיתי 51%-סבלו מהטרדות, מכינויי גנאי או מאיומים מצד עמיתים לעבודה, ו

סקר שערכה  3אחרים במידע אישי וחסוי עליהם, ושפנו אליהם בלשון מגדרית לא נכונה באופן מכוון.

ת נתקלו בסירוב של מרפאת הקהילה הגאה בתל אביב מצא כי לפחות שליש מהנשים הטרנסג'נדריו

הטרנסים מהנשאלים  87%רופאים להעניק להן טיפול רפואי. בסקר שערך ארגון מעברים דיווחו 

על חוסר ידע בנושא הטרנסי בקרב אנשי והטרנסיות 

הוטרדו מינית במסגרת שירותי ש וחוויד 10%-רפואה, כ

נתקלו בסירוב למתן טיפול בשל ש - 10%-בריאות, וכ

לא פנו ש וחווידכמחצית מהנשאלים  זהותם המגדרית.

  4.התעכבו בפנייה מחשש לאפליהשלטיפול רפואי או 

 ,במשרד הבריאות יש לציין לטובה מגמה של פתיחות

קבוצות  כלפיאפליה כלפי הקהילה הטרנסג'נדרית, כמו גם של תי נאות ולונכונות לבדוק גילויים של יחס ב

, במהלך עבודתה של הוועדה למניעת גזענות ואפליה במערכת הבריאות 2017מיעוט אחרות. בשנת 

שירותי גן מאיר של ב ה הגאהרפאמהד"ר איתמר גרוטו, העידו בפניה ד"ר גל וגנר קולסקו מבראשותו של 

גב' נינה הלוי, נציגת הציבור בוועדה לאישור ניתוחי התאמה מגדרית של משרד כללית, ובריאות 

גוף נוסף הבוחן  2018.5עדויותיהם קיבלו ביטוי בדוח המסכם של הוועדה, שפורסם במאי  הבריאות.

רים הוא הוועדה של משרד הבריאות בימים אלה את התנהלות מערכת הרפואה ביחס לאנשים טרנסג'נד

 בה פועלת תת ועדה לרפואה להט"בית.שלענייני רפואה מגדרית, 

 מסמכי זיהוי נאותים

 החיצוני מראם את תואם אינו בה המין שסעיף זהות תעודת להציג הנאלצים נדרים'טרנסג ונשים אנשים 

המדיניות באשר לשינוי  .פוגעניות להתנהגויות וחשופים, ומבוכה לחץ חווים ,חיים הם שבו המגדר ואת

שם ולשינוי רישום המין במרשם הציבורי ובתעודות רשמיות 

משרד )תעודת זהות, דרכון( מעוגנת בהנחיות פנימיות של 

ה צרה של היועץ משרד הבריאות ובהנחי ושל הפנים

. את השם אפשר בחקיקה נתמעוג הואינהמשפטי לממשלה, 

גם לאחר השינוי מופיע  לשנות בהליך מהיר ופשוט )אם כי

השם הקודם בתעודת הזהות ובדרכון למשך שבע שנים, דבר 

העלול לגרום לפגיעה בפרטיות ולאי נעימויות(. אולם כדי 

לשנות את רישום המין יש להתגבר על מכשולים כמעט בלתי 

 אפשריים. 

 רפואית תעודה להציג נדרש הזהות בתעודת המין סעיף את לשנות שביקש אדםעד לשנים האחרונות, 

 הפנים משרד איפשר למעשה כך. מין לשינוי ניתוח עבר הוא כי המעידה, הבריאות משרד ידי על שאושרה

 היו מעוניינים שלא מי; מין לשינוי ניתוח שעברו לטרנסקסואלים רק הזהות בתעודת המין רישום שינוי את

 את לא יכלו לשנות, השינוי ליךתה באמצע שנמצאו או, הניתוח את לעבור שונות או יכולים מסיבות

 .הרישום

                                                           

, נציבות שוויון ההזדמנויות (2015תחושות וחוויות אפליה של מועסקים מקהילת הלהט״ב בשוק העבודה בישראל ) 3
 .2016בעבודה, פברואר 

 . 2014שינוי בר קיימא לקהילה הטרנסית,  –, מעברים סקר בריאות לקהילה הטרנסית 4
 בנושא המתכללת הועדה של המלצות ח’’דו במערכת: גזענות מיגור באמצעות בבריאות שוויוניות מקדמים 5

 2018, משרד הבריאות, מאי הבריאות במערכת והדרה אפליה גזענות,

קשה מאוד לשנות את הרישום בסעיף 

 אנשים המין בתעודת הזהות ובדרכון.

 שסעיף זהות תעודת להציג נאלצים

 החיצוני מראם את תואם אינו בה המין

דבר הגורם  חיים, הם שבו המגדר ואת

 וחושף אותם  ומבוכה להם לחץ

 פוגעניות להתנהגויות

מהטרנסג'נדרים חשים כי  68%-60%

כמחצית   .הופלו לרעה בשוק העבודה

לא פנו לטיפול רפואי או ש וחוויד

 התעכבו בפנייה מחשש לאפליהש

 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/6d8b4a_3a784e660222475fa09034dc5357af16.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/6d8b4a_77b14bc7632e4e2d9770fad223559352.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/6d8b4a_77b14bc7632e4e2d9770fad223559352.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Elimination_of_racism.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Elimination_of_racism.pdf
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, הוסיף משרד הפנים שלוש נשים טרנסג'נדריות יחד עם אגודת הלהט"בבעקבות עתירה לבג"ץ שהגישו 

אפשרות לשנות את רישום המין גם בלי צורך בניתוח. כדי לעשות זאת על האדם לקבל את אישורה של 

לפני מתן שנתיים דרו של אדם במשך פרק זמן של צריכה לבחון את מגוועדה ה. ועדה רפואית לאומית

ולא , הוועדה אינה מתפקדת כמעט, תאזמ הרתי. טול הורמוניםיל אדםלדרוש מהאף ובכוחה  ,האישור

  הנפיקה אישורים עד כה ואם אלו התקבלו על ידי משרד הפנים. בכללברור אם 

שעבר ניתוח. מי שעבר ניתוח במסגרת מבכרים את מי לעניין שינוי רישום המין עדיין נהלי משרד הפנים 

ולקבל ממנה אישור לשינוי סעיף  ,ועדה בצירוף הצהרה ומסמכים רפואיים שוניםופרטית יכול לפנות ל

שהוועדה לניתוחי התאמה מגדרית של משרד הבריאות אישרה להם לעבור המין ללא צורך בהמתנה. מי 

בסמוך לכך ועוד בטרם נותחו, ולשנות ם האוכלוסין ללשכות מרשלפנות  םהאף  יםיכול)ראו להלן(  יםיתוחנ

 בדבר האישור לניתוחים.משרד הפנים הוועדה עדכנה את את רישום המין, לאחר ש

 לאישור מגדר יםרפואישירותים גישה ל

נים בכך ממומנים על ידי ינשים טרנסים וטרנסיות המעונילבישראל, ניתוחים להתאמה מגדרית לגברים ו

כוללים ניתוחים  הניתוחים אל ש הכרה של המדינה שניתוחים אלה הם מצילי חיים וחיוניים.בכך י המדינה.

אולם קופות החולים לא תמיד  ( ושיוף גרוגרת.FFSלהתאמת אברי המין, ניתוחי חזה, נישוי פנים )

שהם טענה כי מדובר בניתוחים ב, ובפרט נות שונותבטע הניתוחים אל ןטחים שלהומאשרות למב

מסל הפחתה מתבצעת  למעשה כך .בלבד אסתטיים

. שלא מכוח חוק או הליך מסודר תהשירותים להתאמה מגדרי

כדי לזכות בגישה לניתוחים אלה יש לקבל אישור נוסף על כך, 

 ועדה הרב מקצועית לניתוחימוועדה של משרד הבריאות )"הו

החוזר המסדיר את פעילות הוועדה עודכן  "(.התאמה מגדרית

שנה, באופן שהקל בדרישות  30שונה מזה לרא 2014בשנת 

לצורך קבלת אישורים. התיקונים כללו: הכללה של נציג/ת הקהילה בוועדה; הורדת הגיל המינימלי 

; וצמצום התקופה המינימלית הנדרשת לחיים בזהות המגדרית הנבחרת 18-להגשת בקשה לניתוח ל

 לשנה אחת )ואף פחות מכך בכפוף לאישור הוועדה(. 

השיפור, פעילות ופעילים רבים בקהילה הטרנסית דוחים מכל וכל את עצם הדרישה לפנות לוועדה על אף 

 נוסף עניין של הגדרה עצמית.היא על מנת ש"תאשר" את זהותו המגדרית של אדם, בטענה שזהות זו 

 , שונה ככל שתהיה מן המקובל בחברה, אינה נחשבת כיום להפרעה נפשית, ואין, זהות מגדריתעל כך

את המועמד או המועמדת אשר לוועדה נותרו למעשה רק תפקידי האבחנה רפואית לזהות כזו. אם כן, 

הכשירות להסכמה  אישור .לניתוחים הסכמה מדעתאת כשירותו לתת אשר ל, ומבחינה רפואית ניתוחיםל

ועדה דורש שש פגישות עם פסיכולוגית הוו ,במיוחד יחסית להליכים אחרים אופן מחמירבמדעת נעשה 

 ופגישה אחת עם הפסיכיאטרית במהלך "שנת מבחן" מול הוועדה. 

כך  .להם יםהדרושוהתמיכה הוועדה, בשבתה כשומרת סף, אינה יכולה לספק לפונות ולפונים את הליווי 

קשים, וחוזרים נפשיים, כלכליים וחברתיים קורה שמטופלות ומטופלים מגיעים לניתוחים במצבים 

יד עם השחרור מן האשפוז במחלקה הכירורגית. במערכת לא קיימת עדיין למציאות חייהם הקשה מ

והמנותחות נותרות לנפשן  ,התאמה המגדרית דורש ליווי והדרכה שיקומיתרפואי של תהליך ההההבנה ש

, לעתים במצב של מחוסרות דיור והיעדר מוחלט של ממושך, קשה ותובענישיקום להתמודד עם הליך 

  .מערכת תמיכה

ניתוחים להתאמה מגדרית ממומנים 

על ידי המדינה, אך כדי לזכות בהם יש 

לעמוד בדרישות ובתנאים שונים 

ת מבחן" מול ועדה של במסגרת "שנ

 משרד הבריאות
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נוספת היא מספרם הקטן של הניתוחים להתאמת אברי המין המתבצעים בישראל. ניתוחים אלה בעיה 

כיום בבית החולים שיבא, בידי צוות אחד של שני מנתחים.  –מתבצעים בארץ במסגרת אחת בלבד 

 ,אמורים להתבצע שני ניתוחי התאמה של אברי המין בחודש. הוועדה מקבלת מאות פניות חדשות בשנה

זאת ניתוחים הולך ומתארך ומגיע לשנתיים ויותר. והתור ל

התאמת אברי ל םכיום מתבצעים בשיבא רק ניתוחי –ועוד 

המין מזכר לנקבה. אין כיום בארץ צוות המבצע ניתוחי 

מבוצעים רק באופן בלתי אלה התאמה מנקבה לזכר, וניתוחים 

על ידי מנתחים מחו"ל המגיעים מדי פעם למספר מוגבל  ,סדיר

ניתוח ולטיפול בסיבוכים. טרנסים שלא זכו אחרי הים, ואינם זמינים באופן מתמשך למעקב של ניתוח

, הכרוך בעלויות כספיות מתיש של תיאום ניתוח בחו"לולניתוח בארץ נאלצים להתמודד עם הליך סבוך 

 .  גבוהות

צע באופן בעוד שאת הניתוח באברי המין רשאים לבצע רק רופאי הוועדה, ניתוחים אחרים אפשר לב

פרטי. בעבר כללו רבים מהביטוחים הפרטיים כיסוי לניתוחים אלה וסיפקו ערוץ חלופי, אך לאחרונה החלו 

כך זוכים המטופלים לרע מכל חברות הביטוח לדרוש כי המבוטחים יזכו תחילה באישור הוועדה. 

קופת החולים יכולה להתנער מהניתוח כניתוח  :העולמות

או המטופלת לאלץ את המטופל  לחלופיןאסתטי בלבד, או 

עצם  ועדה כדי לזכות במימון.הושל אישור לעבור מסלול מתיש 

פעמים לשיבא במהלך  12-כ מסלול הוועדה, על הצורך להגיע

שנה, והצורך לקבל התחייבות מקופת החולים עבור כל ביקור, 

לולות ועלולים להיתקע בפני האנשים המוחלשים ביותר בקהילה, ואלה ע אפקטיביחסם ביורוקרטי  ציבמ

 שנים ויותר עד להשלמת כל התורים והפגישות הנדרשים.  ארבע-שלוש במסלול הוועדה

האישור החריג לשימוש בתרופה חסם ביורוקרטי משמעותי נוסף שבו נתקלים טרנסיות וטרנסים הוא 

צעדים לשיפור  ג'( הנדרש כדי לקבל מרשמים לטיפולים הורמונליים. חלק מקופות החולים עשו29)טופס 

להן הם זקוקים באופן רציף, שהמצב, אך עדיין, רבים משיגים רק במקוטע ובקשיים רבים את התרופות 

 ולמשך כל החיים.

: בית המשפט 2017בהקשר לגישה לטכנולוגיות לאישור מגדר, יש לציין שתי התפתחויות חשובות משנת 

)קטינה(  17כי נערה טרנסג'נדרית בת  לענייני משפחה בתל אביב פסק, בהחלטה תקדימית חשובה,

בבית החולים איכילוב הוקם מרכז חדש תוכל להתחיל לקבל טיפול הורמונלי למרות התנגדות אביה; ו

לרפואה מגדרית, הנותן מענה בטיפול הורמונלי, ייעוץ פסיכולוגי, מעקב גניקולוגי ושימור פוריות )אם כי 

  6ת מתחום בריאות הנפש(./גם מרכז זה מתנה את הטיפול בהמלצה ממטפל

                                                           

 .אתר המרכז לרפואה מגדרית באיכילוב 6

רק שני ניתוחים להתאמת אברי המין 

התור לניתוחים  –מתבצעים בחודש 

 מגיע לשנתיים ויותר

המסלול המתיש בוועדה לניתוחי 

התאמה מגדרית של משרד הבריאות 

מציב חסם בירוקרטי בפני האנשים 

 קהילהבהמוחלשים ביותר 

https://www.tasmc.org.il/Internalmed/Endocrinology/Pages/Gender-Identity-Disorder.aspx
https://www.tasmc.org.il/Internalmed/Endocrinology/Pages/Gender-Identity-Disorder.aspx
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 הזכות לחיים ולשלמות הגוף

מתוך כלל גברים ונשים טרנסג'נדרים נמנים עם האוכלוסיות החשופות ביותר לאלימות ולפשעי שנאה. 

-, כ2017-ו 2016בופובים שהגיעו למרכז ניר כץ באגודת הלהט"ב בשנים הדיווחים על אירועים להט"

נגעו לטרנסג'נדרים, כולל כמה מהמקרים החמורים  25%

שיעור גבוה יחסית להיקף  –ביותר כמו תקיפות גופניות 

המשטרה, המופקדת על הגנת אזרחים, אינה  7.אוכלוסייה זו

כמה ב .מגלה תמיד רגישות לצורכיהם של טרנסג'נדרים

טרנסג'נדרים מיחס משפיל וטרנספובי מצד מקרים סבלו 

בידי , ונרשמו אף מקרי תקיפה של נשים טרנסיות שוטרים

 "ב.שוטרים וחיילי מג

 החוק הפלילי

החיים במציאות מפלה ומדירה, תוך מלחמה מתמדת בחוסר נגישות למשאבים ולהזדמנויות, מובילים 

טרנסים  8לכך שאנשים ונשים טרנסג'נדרים נמצאים בסיכון גבוה מאוד לחיכוך עם המערכת הפלילית.

שפחתית בגיל צעיר, נושרים מהלימודים וסובלים וטרנסיות רבים מוצאים את עצמם ברחוב ללא תמיכה מ

לא חוקיים כדי  מאפליה בחיפוש עבודה ובשכירת דירה. הקושי הכלכלי עלול לגרור פנייה לאמצעים

לשרוד, ואלה מובילים בתורם למעצרים, להרשעות ולכליאה. עוני והיעדר אפשרויות תעסוקה, יחד עם 

ת אמה מגדרית, הם גם מהגורמים המובילים לזנות. בזירהעלויות הגבוהות של ההליכים הרפואיים להת

נחשפות הנשים הטרנסיות לאלימות ולפשיעה, ונתונות  תונהז

 בר למעצרים ולהתנכלות של שוטרים.בסיכון מוג

מערכת בין הל ג'נדריםטרנסאנשים בין נוספת קודת מפגש נ

הפלילית בישראל היא עברת ההתחזות, שבאמצעותה אנשים 

פסק  2003בשנת שמים בהתחזות לבני מין אחר. טרנסים מוא

כי הימנעותו של אדם מחשיפת  9בית המשפט המחוזי בחיפה

המין שאליו שויך בלידתו בפני שותף מיני עלולה להיחשב כ"התחזות מגדרית" ולהוביל להאשמתו באונס 

ת הטעיה, באמצעות הטעיה. במקרה אחד נוסף לפחות הואשם אדם בעל שונות מגדרית באונס באמצעו

 בגין אי חשיפת המגדר שאליו שויך בלידתו.  

 מעצר, כליאה ובידוד

 בתקופה מסוימת התקדמות למרות. נרחב באופן מופרות נדרים'טרנסג ועצורים אסירים של זכויותיהם

 להבטיח כדי הנדרשים מותאוההת השינויים את ביצע לא עדיין (ס"שב) הסוהר בתי ירותש, האחרונה

, אסיר שעבר שהיו בתוקף עד לאחרונה על פי נוהלי שב"ס. נדרים'טרנסג כלואים של ודהיס זכויות את

"שינוי זהות מגדרית" ויש לו "זהות מינית יציבה )לרבות ניתוח(" יוחזק במתקן התואם את "זהותו 

 אמורים להיות מוחזקים בבידוד.היו משמעית" -אסירים ש"זהותם אינה חדאולם עד לאחרונה  ,המינית"

                                                           

 .2018, מרכז ניר כץ למאבק בלהט"בופוביה, האגודה למען הלהט"ב, פברואר 5#דוח מצב הלהט"בופוביה בישראל  7
, "אחותי את לא פה לבד": חוויות של שונות מגדרית במערכת הענישה הפליליתיונה ועידו קטרי, להרחבה ראו: ליהי  8

 ה למשפטים, אוניברסיטת תל אביבכשלים ואתגרים, הפקולט –בתוך: משפט צדק? ההליך הפלילי בישראל 
 (.7.9.2003מדינת ישראל נ' חן אלקובי ואח' ) 389/02ת"פ )חי'(  9

 החיים ,אנשים ונשים טרנסג'נדרים

ובחוסר במציאות מפלה ומדירה 

 ,נגישות למשאבים ולהזדמנויות

נמצאים בסיכון גבוה מאוד לחיכוך 

 עם המערכת הפלילית

מתוך כלל הדיווחים על אירועים 

, 2017-ו 2016להט"בופובים בשנים 

נגעו לטרנסג'נדרים, כולל  25%-כ

ם החמורים ביותר כמו כמה מהמקרי

 תקיפות גופניות

https://drive.google.com/file/d/0B-9C2wK3ERtLeGlGckI2ZG1kM1lsYUVuTXJEUTlUT2wtTVZV/view
https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Article/14Yona_Katari.pdf
https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Article/14Yona_Katari.pdf
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 כליאה מתקני 13-ב נדרים'טרנסג ואסירים עצורים 28 הפחות לכל הוחזקו 4102-6102 השנים בין

 . ובידוד הפרדה בתנאי מהם גדול חלק 10,שונים

 חברתי צדק למען נדרים'טרנסג עמותת עם יחד, נדרית'טרנסג אישהדורין ביליה,  הגישה 2017 ניביו

 המגדרית ולזהות מספק משקללתת  ס"משב הדורשת ,ץ"בגל עתירה, ב"הלהט ואגודת( גילה פרויקט)

בעת  יםנדר'טרנסגאו אסירה של אסיר  העצמית וולתפיסת

להפסיק את ו ,של נשים או גברים של לכלא שיבוצוההחלטה על 

 בעקבות 11.הפרדה בתנאי נדרים'טרנסג החזקת של המדיניות

 קליטת" בעניין חדש נוהל 2018מרץ ב ס"שב פרסם עתירהה

 כי קובע. הנוהל "שיבוצו בדבר ועקרונות ית/נדר'טרנסג אסיר

 ושילובם נדרים'טרנסג אסירים של כליאתם תנאי ,ככלל

 כי מבהיר הנוהל. דומים מאסר מאפייני בעלי אחרים לאסירים זהים יהיו בכלא המתקיימות בפעילויות

, זאת למרות(. וקהח להוראות בהתאם לכך עילה קיימת אם אלא) בהפרדה יוחזקו לא נדרים'טרנסג

 הזהות שינוי בתהליך מצוי הוא בוש ולשלב נדר'הטרנסג האסיר של לחזותו רב משקל נותן עדיין הנוהל

אסיר/ה טרנסג'נדר/ית הנוהל מאפשר להחזיק על כך, נוסף . ומקום כליאת על בהחלטה המגדרית

 ללילה. מאפשר להחזיק בהפרדה את מי שנעצרתוכך בהפרדה לתקופה של עד חמישה ימים, 

 המוסד לביטוח לאומי

לעיל(. רבות ורבים נותרים  ם רבים לשוק העבודה רצופה חסמים )ראו נתוני הסקריגישתם של טרנסג'נדר

מובטלים ואנוסים להסתמך על קצבאות כמקור הכנסה עיקרי. הביטוח הלאומי מספק קצבת נכות לאדם 

עובר טרנסג'נדר המציג אבחנה רפואית של דיספוריה מגדרית, 

ועדות רפואיות ומוכיח את אי יכולתו להשתכר. בשנים באחרונות, 

בעקבות השינויים בהגדרת הדיספוריה המגדרית בספר האבחנות 

יתרה  (, הוקשחו הקריטריונים לקבלת הקצבה.DSM5) הפסיכיאטרי

ש"ח. סכום זה  3,272הוא  2018-מזאת, סכום הקצבה המרבי נכון ל

שאיר את מקבלי הקצבה מתחת לקו אינו מאפשר קיום בכבוד, ומ

 העוני. 

 שירותי בריאות הנפש

שפוז פסיכיאטרי, בריאות הנפש, כדוגמת הוסטלים וא במקומות שבהם קיימת הפרדה מגדרית בשירותי

נתקלים טרנסג'נדרים בבעיות בקבלה לטיפול על פי המגדר המועדף עליהם/ן. נוסף על כך, יש צורך 

 לטיפול בטרנסג'נדרים הנזקקים לשירותי בריאות הנפש. בהכשרת הצוותים המקצועיים 

                                                           

לבקשת חופש מידע של עמותת טרנסג'נדרים למען צדק חברתי )פרויקט גילה  18.1.17תשובת שב"ס מיום  10
 .להעצמה טרנסית(

 .דורין ביליה נ' שב"ס 5480/17בג"ץ  11

עד לאחרונה, עצורים ואסירים 

רבים הוחזקו בבידוד. טרנסג'נדרים 

בעקבות עתירה לבג"ץ של אישה 

 טרנסית, השתפרה המדיניות

בשל האפליה בשוק העבודה, 

רבים נאלצים  טרנסים וטרנסיות

להסתמך על קצבאות, שאינן 

 מספיקות לקיום בכבוד
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 זכויות הורות

כפופים  תויהלאת המשמורת על ילדיהם או  אבדל םילולעהורים טרנסג'נדרים בעקבות תהליך שינוי המין, 

. נראה כי היותו של אדם טרנסג'נדר עדיין נתפס על ידי בית לפיקוח קפדני מצד הרשויות להגנת הילד

שפחה ועל ידי השירותים הסוציאליים כמעיד המשפט לענייני מ

 על היעדר יכולות הוריות.

טרנסג'נדרים שילדו. גברים בעיה נוספת מתעוררת בנוגע ל

בשלושה מקרים של גברים טרנסג'נדרים שילדו ילד מרחמם, 

הרשויות סירבו לרשום את האב שילד כהורה ואת הילד כאזרח. 

בשני מקרים המדינה שינתה ללא הסכמה את סעיף המין של האב שילד ל"נקבה" )באחד מהם, במסגרת 

המין בחזרה ל"זכר"(. בהמשך לכך, המדינה קבעה נוהל שעל פיו אב  הליך משפטי, שונה סעיף

צריך לפנות מבעוד מועד למשרד הפנים ולהודיע על הלידה הצפויה, כדי  עתיד ללדתטרנסג'נדר ש

. בכל "נקבה"שהרישום בסעיף המין שלו לא ישתנה; במקרה של אי פנייה מראש, ישונה סעיף המין ל

האב שילד במין נקבה. במקרה של נשים  ירשםל הקטין ימקרה, על פי הנוהל, בתעודת הלידה ש

במטענן הגנטי לצורך הורות, מסרבת המדינה לרשום אותן כאמהות, והן  משתמשותטרנסג'נדריות ש

 מוכרות כ"אב" או כ"הורה".

 טרנסג'נדרים בצבא

אחד הצבאות המתקדמים ביותר בכל הנוגע ליחס הוא צה"ל 

לטרנסג'נדרים. טרנסג'נדרים יכולים לשרת בהתאם לזהותם 

ת, ורשאים לעבור את תהליך שינוי המין המגדרית המועדפ

 במהלך שירותם הצבאי, לרבות ניתוחים במימון הצבא.

 אנשים שאינם אזרחים

פלסטינים תושבי ישראל מסרבת להכיר בפליטים טרסג'נדרים ואינה מספקת להם גישה לטיפול רפואי.  

נתקלו גם הם בחסמים  , וכן מהגרי עבודה,קבע בישראל

ואיים. ישראל גם אינה מכירה בשונות בגישה לשירותים רפ

מגדרית כסיבה למתן היתר שהייה בישראל לפלסטינים 

החיים בגדה המערבית או ברצועת עזה. למותר לציין כי 

לפלסטינים החיים בגדה המערבית וברצועת עזה אין גישה 

לזכויות המוגבלות הניתנות לטרנסג'נדרים אזרחי ישראל. 

ופש התנועה היא אחד שליטתה המוחלטת של ישראל בח

המכשולים המשמעותיים ביותר שבהם נתקלים אנשים בעלי 

 שונות מגדרית המבקשים לחיות בתנאים בטוחים יותר. 

 תקשורת ונראות

בעשור האחרון חל שינוי ביחסה של התקשורת בישראל לטרנסג'נדרים. 

בעבר, כמעט כל דיווחי התקשורת על טרנסג'נדרים היו בעלי אופי 

יתי וכללו שימוש במונחים משפילים, לרבות כינויי גוף שגויים. שערורי

כיום, כאשר יותר ויותר טרנסג'נדרים "יוצאים מהארון" ומחנכים את 

 מכבד ואוהד.מגוונים באופן התקשורת והציבור, מתפרסמים יותר סיפורים תקשורתיים 

הורים טרנסג'נדרים רבים מאבדים 

את המשמורת על ילדיהם או 

כפופים לפיקוח קפדני מצד 

 הרשויות להגנת הילד

 אבצבטרנסג'נדרים יכולים לשרת 

בהתאם לזהותם המגדרית 

לעבור את תהליך שינוי המועדפת, ו

 המין במהלך שירותם הצבאי

ישראל מסרבת להכיר בפליטים 

טרסג'נדרים ואינה מספקת להם 

אינה מכירה ו,  גישה לטיפול רפואי

ר בשונות מגדרית כסיבה למתן הית

גדה מהשהייה בישראל לפלסטינים 

 עזהמאו 

 יתועמשמשינוי חיובי 

 םירדנ'גבייצוג של טרנס

 במדיה ובשיח הציבורי


