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   בחיðת הצרכים והמעðים הקיימים לקהילה הטרðסית
  

  
    היו"ר עאידה תומא סלימאן:

  
בחיðת הצרכים והמעðים ואðחðו, הðושא שלðו היום הוא  2022במרץ  1-שלום לכולם, היום ה

. היום הישיבה מתקיימת בצל או תחת הכותרת של "ציון יום הקהילה הגאה", הקיימים לקהילה הטרðסית
ודווקא שיזם חבר הכðסת איתן גיðזבורג. אðי חושבת שאולי באיזה שהוא שלב הוא גם כן יצטרף לדיון הזה 

היוזם או היוזמת מבין חברי הכðסת הם אלה  –רציתי לתת לו לפתוח כי ככה ðהוג בימים מיוחדים בכðסת 
שפותחים את הדיון ומצייðים את הדברים המרכזיים. אבל אðי בטוחה שכולם יודעים שהוועדה הזו דðה 

  בðושא הזה לא פעם ויותר. 
  

בðובמבר בשðה שעברה, אðחðו יזמðו דיון בוועדה באותו הðושא ואðי אתייחס לדיון של  16-גם ב
היום כדיון המשך לדיון הקודם. אðחðו ððסה גם לבדוק איך התקדמו הדברים מאז שהוועדה התכðסה 

שר וגם חברת הכðסת גבי לסקי אבðושא. אðי שמחה גם לראות שחברת הכðסת ðעמה לזימי ðמצאת איתðו 
  ðיהלה את הדיון הקודם וביד רמה, אðי חייבת להגיד. 

  
    גבי לסקי (מרצ):

  
  ביד עדיðה. 

  
    היו"ר עאידה תומא סלימאן:

  
רמה ועדיðה. אðי גם אתðצל שבעוד כמה דקות אðי מוסרת את השרוול לחברת הכðסת גבי לסקי.  

תקיימים בכðסת בימים אלו דיוðים קדחתðיים בðושא חוק האזרחות, החוק הגזעðי כמו שאתם יודעים מ
ואðי חושבת שלצערי הרב, עם הסחף הקיים לרוב בתוך הכðסת לחקיקת החוק, אðחðו בעיðי באופן מחריד 

  המעטים שקיימים כחברי כðסת שמתðגדים לחוק הזה, אðחðו חייבים להיות בחזית המאבק ðגדו. 
  

    גבי לסקי (מרצ):
  

  אðי באה משם עכשיו. 
  

    היו"ר עאידה תומא סלימאן:
  

את באה משם? אז זהו, צריך להחליף אותך גם שם. את תחליפי אותי פה ואðי אחליף אותך שם, 
היא וועדה לקידום מעמד האישה, אבל כן כשמה אðי אתייצב. אðי קודם כל רק רוצה להגיד שהוועדה שלðו 

אðחðו ðעשה והðושא של קבוצות בתוך האוכלוסייה, אðחðו דðים גם בוועדה באופן מתמיד ולשוויון מגדרי 
את הכל כדי לקדם גם את הðושאים האלה ואðי בטוחה גבי שאת תמשיכי בדיוק איפה שסיכמתם את הדיון 

  בפעם הקודמת. אז בהצלחה לכולכם ואðי מתðצלת שוב, אðי מוסרת לגבי את ðיהול המשך הדיון. 
  

  (היו"ר גבי לסקי)
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

ד יושבת הראש, גם על הדיוðים החשובים האלה וצוהריים טובים. אðי גם רוצה, תודה רבה לכבו
כבר בתחילת הדיון באמת להגיד תודה לצוות הוועדה, שבאמת עוקבים אחרי כל הðושאים וממש תודה 

לא מדברים על הקהילה בלי הקהילה. אז זה אחד הדברים רבה על הðוכחות שלכם כאן איתðו היום. כי 
  החשובים. 
  

לðובמבר בðושאים ובבחיðת הצרכים והמðיעים הקיימים  16-אז קיימðו פה דיון באמת ראשוðי, ב
ובאמת קיבלðו שיתוף פעולה של משרדי הממשלה, לא כולם אבל כמעט כולם ואðחðו  הטרðסיתלקהילה 

של ðדבר על זה ואðחðו פשוט עושים היום, ביום המיוחד הזה שבו באמת כל הוועדות עוסקות בðושאים 
  הקהילה, אז אðחðו ðמשיך וðעקוב על מðת שלא ðקיים רק דיוðי סרק ללא המשכיות. 

  
גם באמת  –אðי רוצה לומר גם תודה לארגוðים של הקהילה, שזה אחד הדברים באמת החשובים 

לברית הלביאות, לפרויקט גילה, למעברים, לאגודה שאיתðו, שבעצם מלמדות אותðו ושמזיðות אותðו בכל 
  זאת על מðת שאðחðו ðוכל מפה להמשיך ולðסות לעשות תיקון עומק. וה בשטח מה שקור
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לפðי שðתחיל ממש לעומק אðי חייבת קודם לספר לכם משהו שאðי, זה לא סיפור, זה מעשה. 

- בעקבות חלק מהשיחות פה הגשתי בקשה למðכ"ל הכðסת לעשות בכðסת שירותים רב מגדריים או א
ה, בעיקר בבתי הספר שצעירים וצעירות צריכים וצריכות להתמודד עם מגדריים. אðי יודעת שזו בעי

השאלה הזאת וקיבלתי תשובה ממðכ"ל הכðסת של "..מה את רוצה? יש שירותים רב מגדריים.." וðתðו לי 
  תמוðות של שירותים עם אישה וגבר. 

  
ש מציאות חדשה אז אðחðו בכðסת, כן? וזו התשובה. אז ðכðסתי אליו שוב ואמרתי לו "..תשמע, י

שכðראה הכðסת עדיין לא הדביקה את המציאות הזו ויש צרכים אחרים, שאפילו בכðסת עדיין לא 
מוכרים..", אז ישבðו, הסברתי לו, הראיתי לו ואðי מקווה שיהיה מצב להתקדמות. כי אðי אמרתי לעצמי 

לðו גם לדרוש את זה גם  שאם אðחðו לא ðוציא מפה את הקול הזה, אם לא תהיה לðו פה דוגמא, אז קשה
  במקומות אחרים. 

  
אבל זה גם עðיין של חוסר ידיעה, חוסר מודעות למציאות הרב מגדרית, הרב גוðית שהיא עדיין לא 

רוב הציבור עדיין לא מכיר ולא מודע לה וזה חלק מהתפקיד  –חלק מהציבור ואולי אðי אפילו מעיזה לומר 
ח לאפשר את זה. אז אðי מקווה שמהכðסת בקרוב תצא בשורה , בטשלðו גם, להביא את זה ולהðגיש את

  בעðיין הזה וðמשיך למקומות אחרים. 
  

אז זהו, אז כמו שעשיתי גם בפעם הקודמת, אðי קודם כל רוצה לבקש מהמוזמðים והמוזמðות 
לדבר ואחר כך אðחðו ðשמע התייחסויות של המשרדים להתקדמויות ולשאלות שעולות. אז אðי מבקשת 

  שðשמע את גילי בסון מהמרכז הגאה. 
  
    גילי בסון:

  
להיות כאן ואðי מודה על ההזדמðות לדבר. אðי שמחה גם שהזכרת שאðי היי שלום. אðי שמחה 

מהמרכז הגאה, כי באמת חשוב לי לציין שבאופן כמעט קבוע אðחðו לצערי ðעדרים מהשיח, זאת אומרת לא 
  מוזכרים בשיח. אðי חושבת שזה לא סתם. 

  
ת שðוגעת לðשים אðי רק רוצה לספר ממש בקצרה על הפעילות שלðו בתוך המרכז הגאה, פעילו

טראðסיות ובהמשך אðי אתייחס גם ללמה אðחðו מרגישים או יותר ðכון למה יש לי הרגשה שאðחðו לא חלק 
  מהשיח. 

  
יפו.  –אז באמת, המרכז הגאה הוא גוף עירוðי והוא פועל תחת רשות עירוðית, עיריית תל אביב 

"פרויקט לולה". פרויקט לולה גם מלווה  בתוך המרכז הגאה ייעדðו פרויקט ייחודי לðשים טראðסיות בשם
, אðחðו יוצאים ממש פוגש ðשים יחד עם מðטורית שמלווה אותן –בעצם ðשים טראðסיות, את הðשים עצמן 

לזירות זðות אחת לשבוע לפגוש את הðשים עצמן ובהצלחה, בא לי להגיד בהצלחה רבה, למרות שזה 
שים שאðחðו פוגשים בזירות אליðו לתוך המרכז הגאה. מגיעות ð –במספרים קטðים אבל זה ממש משמעותי 

  לפעמים הן מגיעות לשתות קפה ולפעמים הן מגיעות להרבה יותר מזה. 
  

אðחðו רואות אוכלוסייה מאוד רחבה של ðשים טראðסיות, זה לא רק צעירות וזה לא רק ילדות. 
, אישה מהממת שבדיוק השבוע הבאðו לה 80אישה בת  –אðחðו מלוות מישהי שðמצאת בדיור מוגן 

  טלוויזיה בתרומה. לאחרוðה הקמðו את "הבוטיק של לולה", שזו מין חוויה מתקðת כזו לקðיית בגדים. 
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

  אז תזמיðי אותי.
  
    גילי בסון:

  
ז יש לðו בעצם את האפשרות להזמין בðות ולתת להן איזו שהיא חווית בכייף, את מוזמðת תמיד. א

קðייה חיובית. גם כמובן למי שאיðה ידה משגת אבל לא רק, זה גם לבוא ולבחור בגדים ולהתייעץ איתðו 
ויש שם קבוצות חברתיות שאחת מהן אפילו מוðחית על ידי עובדת סוציאלית ואחת מיועדת למה שאðחðו 

המייסדות" ויש  ר המייסדות", בדרך כלל קוראים לזה "הגיל השלישי", אðחðו אומרות "דורקוראות לו "דו
  לðו עוד הרבה מעðים. 

  
כמו שיש  –כמו קבוצה לגברים טרðסים  –עכשיו גם התחלðו להקים מעðים לגברים טרðסים 

" קול, שזה משהו שלא דיברו עליו עד "ðישוי" קול אז אðחðו הראשוðים בארץ לעשות תהליך של "גברור
  היום והðושאים האלה חשובים לðו. 
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מעברים שעושים עבודה ðהדרת, טראðסיות ישראל, פרויקט גילה  –אðי ערה לחבריי הארגוðים 

וכמובן, ברית הלביאות, אðחðו מרגישים שאðחðו שותפים לכולם ולפעמים אפילו אחות גדולה לכולם 
ואðי רואה את זה מתוך איזה  דרים" גם מהישיבות וגם מלהזכיר את הפעילות שלðוובאופן קבוע אðחðו "מו

שהוא חשש שהתקצוב יעבור דרכיðו או שאðחðו ðוכל להעיר ואðי חייבת להגיד שאי אפשר לðתק את מה 
כמו הבית הטרðסי ומעðים ðהדרים שצריכים לקום, כי זה  –שקורה במעðים גם שעד עכשיו לא מתרוממים 

ðים לא מתðהלת מעðי בתפקידי כמðי מרגישה שזה לא רואה את השטח, כמו שאðתק מפוליטיקה. א
  קהילתיים במרכז הגאה רואה את השטח. 

  
    ðעמה לזימי (העבודה):

  
  סליחה, מה הכווðה 'לא מתðתק מפוליטיקה'?

  
    גילי בסון:

  
אðי אסביר. אðי מרגישה שðכðסו לשיח המון אג'ðדות, כמו ðגיד בדיוðים שהיו סביב הקמת הבית 
הטרðסי והצורך של עיריית תל אביב לתמוך בפרויקט ולהבין מה הוא אומר, אז ðכðס באמת השיח של 

, אðי "- - -ביðארי, צריך להיות גם טרðס, צריך להיות גם -"רגע, אבל במרחב הזה צריך להיות גם א
מסכימה, בהחלט צריך שיהיו מעðים לכולם ואמא ואבא צריכים לראות את כל הילדים שלהם, בזה אין לי 

מרחב עבור ðשים, עם דגש על ðשים בזðות. זה  –את הכווðה לשמה התכðסðו ספק. עם זאת, זה שוב מדיר 
יה ðטו ðשים..". אז עוד המרחב שהתבקשðו ואותן ðשים חוזרות ואומרות "..אðחðו צריכות מרחב שהוא יה

פעם אומרים "..לא, לא, אתן לא מספיק מביðות.." "לא, אתן לא מספיק בדעה.." ואז הן פשוט מודרות 
  ויוצאות מהשיח. 

  
חשוב לי להביא את הקול שהוא לאו דווקא הקול שאðי מצדדת בו, אלא את כל השטח, את   

לא סתם ובהרבה ואðחðו מצליחים לפתוח עוד  הקולות של השטח. הסיבה שðשים מגיעות למרכז הגאה היא
  ועוד מעðים וזה בזכות זה שאðחðו מספקות מרחב ðשי לðשים לצד מעðים אחרים לשאר הילדים שלðו. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  אוקיי, בסדר. תודה רבה גילי. 

  
    גילי בסון:

  
  תודה. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  קודם כל תודה רבה לחבר הכðסת איתן גיðזבורג שהצטרף אליðו. 

  
    איתן גיðזבורג (כחול לבן):

  
  אðי אשמח לומר מילה או שתיים. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  אתה צריך לעבור?

  
    איתן גיðזבורג (כחול לבן):

  
  כן, כן. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  אוקיי, אז אðחðו ðכבד את חבר הכðסת איתן גיðזבורג שצריך לרוץ בין וועדות, אז סליחה ðעמה. 
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    איתן גיðזבורג (כחול לבן):
  

גברתי יושבת הראש, תודה לך שאת עומדת בראש הוועדה היום, תודה לצוות הוועדה  תודה רבה
חבר  –שðרתם לדיון החשוב הזה וðאות לקיים אותו, תודה רבה כמובן ליושבת ראש הוועדה הקבועה 

  עאידה תומא סולימאן, שתמיד באה ופותחת את שערי הוועדה ועוסקת בðושאים החשובים הללו.  הכðסת
  

ום מייחדת את כל ישיבותיה לסוגיית הלהט"ב, היא עוצרת את מלאכתה מעðייðי סדר הכðסת הי
היום ופשוט בכל הוועדות, במליאה ובשדולה שתיכף אðי אכðס אליה, היא מייחדת את כל הדיוðים לðושא 
הקשת הגדולה של קהילת הלהט"ב. אðי שמח שגם הוועדה הזאת ðאותה ומצאה לðכון לייחד דיון בðושא 

   הדיון הזה הוא לא מספיק, זה דיון שאðחðו צריכים להמשיך. הזה.
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

  אðחðו בדיון המשך. 
  

    איתן גיðזבורג (כחול לבן):
  

הוא דיון ייחודי, בגלל שהוא מתקיים ביום הקהילה הגאה, אבל ברור שאðי שמח שממשיכים אותו 
א דיון שצריך ללכת לאורך כל תקופת הכהוðה של הכðסת, כי הדברים האלה צריכים לעבור מעקב ואðי והו

  שמח שחברות הכðסת מצליחות לעשות פה עבודה טובה. 
  

אðי רוצה להגיד מילה אחת שחשוב לי מאוד להגיד לפðי שאðי עוזב  בכל הðוגע לקהילה הטרðסית
כדי להיות ðוכח גם בדיוðים אחרים. צריכה להיות אמירה מאוד מאוד ברורה ואולי אפילו יותר מזה מעבר 

ככה פשוט, ככה צריך  –לאמירה צריכה להיות הבðה של משרדי הממשלה השוðים. ðשים טרðסיות הן ðשים 
  ושהדברים לא יבלבלו מישהו.  להתייחס אליהן

  
יובילו בסוף או מובילות גם היום לפעולות שאðחðו לא רוצים  עלילות הדם ðגד ðשים טרðסיות

להכיר אותם בקרבðו. אגב, אðחðו רואים דברים כאלה מתחילים לצוץ בכל מיðי חקיקות בכל מיðי מקומות 
שוðים בעולם, שאðי לא רוצה אפילו לומר איפה ומה. אðחðו רואים שיש כרגע רדיפה כמעט של ממש, של 

ד הקהילה הטרðסית וכðגד ðשים טרðסיות. לאחרוðה רצו לתבוע את משרד הבריאות על ארגוðים שוðים, כðג
שבאים לפקפק על הדרישה לשיðוי סעיף המין ללא ðיתוח וכמובן שדחו אותם וטוב דחו אותם, אבל עצם זה 

  אðחðו בבעיה. אðחðו ממש בבעיה.  –זה 
  

ך שהחברה השתðתה. אðחðו לא לכן, אðי ממש פה פוðה לכל משרדי הממשלה להבין ולהכיר בכ
שðה, אðחðו בחברה אחרת וכל העולם השתðה, היום אðחðו  50או  40, 30, 20באותה החברה כמו לפðי 

בחברה מתקדמת יותר ואðחðו צריכים לתת מעðים למגוון רחב יותר של סיטואציות חברתיות, של 
חברה, הממשלה והמדיðה צריכות אירועים, הקדמה מאפשרת לðו לבטא את עצמיðו בצורה יותר טובה וה

ðשים  –להתאים את עצמן לחברה המשתðה. אבל צריך להגיד את הדברים ולהגיד אותם באופן ברור 
טרðסיות הן ðשים. כך צריך להתייחס אליהן, כך צריך להתמודד איתן, כך צריך לפðות אליהן וכך צריך 

  לטפל בהן.
  

לכל משרדי הממשלה ובכל מקום אחר ואðי  אðי מקווה שהמסר הזה יעבור בצורה חדה וברורה
זו אחת מהוועדות המלאות שיש פה היום ואðי שמח שיש פה ðוכחות  –שוב מודה לכל מי שהגיע לכאן היום 

, מלאה כל כך ואðי רוצה שוב להודות לחברות הכðסת שðמצאות פה ושעוסקות בכך לא רק ביום מיוחד זה
  וק בכך בהמשך ואðי רוצה להודות גם לכם על כך שהגעתם. אלא כדבר שבשגרה ואðי בטוח שימשיכו לעס

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  תודה רבה גם לך על השדולה ועל היוזמה המבורכת הזו של היום. 

  
    איתן גיðזבורג (כחול לבן):

  
יון, אבל אðחðו ðשמח לקרוא את תודה רבה וסליחה שאðי לא יכול להישאר איתכם גם להמשך הד

  הסיכום של הדיון וללמוד ממðו להבא, תודה רבה ולהתראות. 
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    היו"ר גבי לסקי:
  

תודה רבה לחבר הכðסת איתן גיðזבורג. עכשיו אðחðו עוברים לגברת מירב לבðי קייש, המðהלת של 
של דיבור על מðת שכמה שיותר אðשים יוכלו לדבר. ארגון הלביאות. אðי רק אומר שאðי אתן שלוש דקות 

אðחðו, יש לðו שאלות רבות אחר כך למשרדי הממשלה, כי היה לðו דיון וביקשðו מהם תשובות ועדכוðים 
  ואðחðו באמת כולðו רוצות לשמוע מה יש להם להגיד על זה, בסדר? אז מירב בבקשה. 

  
    מירב לבðי קייש:

  
אז תודה רבה. אðי מירב, מðהלת ארגון ברית הלביאות ואðי רוצה להגיד כמה מילים קודם כל קצת 
עליðו ואתן תסלחו לי שאðי לא אדבר רק על מעמד האישה, כי כשאðחðו מדברים בעצם על טרðסים, אז 

  הסוגייה היא קצת יותר רחבה. 
  

למען הורים לילדים על הקשת  אז מי אðחðו כארגון בעצם? ארגון ברית הלביאות הוא ארגון
הטרðסית, מתוך איזה שהוא מקום לאפשר לילדים שלðו את האישוש המגדרי שלהם. בעצם כשילד יוצא 

, אז גם ההורים עוברים איתו תהליך וצריכים מעðים מהארון, אחרי שהוא עובר איזה שהוא תהליך
ות השוðות, כדי להתמודד עם וצריכים עזרה וצריכים כלים על מðת לדעת איך להתמודד עם המסגר

תחומים שוðים. כי יש את המעטפת המשפחתית שההורים ðותðים אותה, אבל ההורים זקוקים למעטפת 
  החיצוðית שאליה אðי קצת יותר אתייחס בדברים שלי. 

  
הסיבה שדיברתי על כל העðיין שאðי לא מתייחסת רק לזכויות ðשים היא שכשאðחðו מדברים על 

קצת יותר רחב. אם אðי אתייחס למשל לכל הðושא של בריאות, אז במעבר והיום הגיל  טרðסים זה מðעד
הולך ויורד. זאת אומרת אðחðו מדברים על הילדים הצעירים שðמצאים אצליðו בארגון הם ילדים בðי שלוש 

ת ומעלה. אז אðחðו מדברים על התמודדות של מערך הבריאות עם כל הðושא הזה, אðחðו מדברים על פðיו
של רופאים לכל הðושא המגדרי. ילד שמגיע לרופא המשפחה שלו ומקבל מעðה שהוא לא על פי הðראות 

אלא על פי מה שכתוב ברישומי קופת החולים ולצערðו, רישומי  –שלו, לא על פי ההתייחסות של הוריו 
 16מעל גיל ו משרד הפðים לא משתðים עד אחרי הðיתוח ואם אðחðו מדברים על הðיתוח ðיתן לעשות אות

בציבורי וגם זה משהו שאðחðו רוצצים לפעול על מðת לייצר מצב, שאם בפרטי  18במגזר הפרטי ומעל גיל 
ילד שהוריו ידם משגת יכול לעשות את הðיתוח ולהתחיל את השיðוי, אז להחיל את זה גם על הðיתוחים 

  הציבוריים להתאמה מגדרית. 
  

  כלכלי, שמאוד משפיע אצליðו על ההורים.  -רתי בעצם ðוצר איזה שהוא פער במגוון החב
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

  מירב תשתדלי לסיים. 
  

    מירב לבðי קייש:
  

אחד הðושאים החשובים ביותר שאðחðו עוסקים בו זה מערכות החיðוך. הילדים שלðו ðמצאים 
תי הספר, חטיבות הביðיים, בתי הספר התיכוðיים וכולי. מערך החיðוך במערכת החיðוך מגיל הגן ועד ב

מתקשה מאוד בקבלת הילדים, אין לו עדיין את הכלים. אðחðו עובדים עם שפ"י, אðחðו עובדים עם 
  המשרדים השוðים ואðחðו עדיין זקוקים לכל המעðים. 

  
. לצערðו, העובדים אחד הדברים האחרוðים זה באמת ðושא הרווחה, העובדים סוציאליים

וילדים אצליðו זקוקים מאוד למעðים האלו כי הם מתחילים  13סוציאליים לא ðותðים מעðה מתחת לגיל 
בגיל יותר צעיר. הילדים האלה לא מקבלים את את ההתאמה המגדרית שלהם, את השיðוי המגדרי שלהם 

  המעðים האלה וזה משהו שההורים מאוד זקוקים לו וזה לא בðמצא. 
  

לכן בעצם אðחðו ðמצאים באיזה שהוא מקום שכשההורים מקבלים את המעטפת שלהם, אבל 
בעצם יוצא מצב שהילדים יכולים להתפתח, לגדול ולהגיע למקומות שאליהם הם באמת מסוגלים להגיד 

  ולא להיתקע בדרך. 
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

היו לðו סיכומים  –תודה מירב, אחר כך אðחðו ðיתן כמובן הזדמðות להשיב וגם יש לðו, יותר ðכון 
בדיון הזה וגם פðיðו למשרדים ואðחðו לא ממש קיבלðו התייחסויות ותשובות ואðחðו כן ðרצה לשמוע אותם 

  פה לפחות. 
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    מירב לבðי קייש:

  
  תודה רבה. 

  
   היו"ר גבי לסקי:

  
  אðי אתן עכשיו את רשות הדיבור לעו"ד ðתðאל שלר, מðכ"ל חברותא.  רבה. תודה

  
    ðתðאל שלר:

  
אז קודם כל תודה רבה על הדיון. כמובן כמו שאמרתם, הדיון חייב להיות בתדירות הרבה יותר 

ה. אðי כבר אגיד כל מיðי דוגמאות שקרו אצליðו בחברותא שבאמת צו השע –גבוהה. המצב פה הוא באמת 
  מעידים על זה שהמצב עוד לא טוב, הוא עוד רחוק מלהיות טוב. 

  
אðי אתחיל מאיזה שהוא סוד, סוד מאוד מאוד סודי שאðחðו עוד לא חשפðו לאף אחד, אבל גם 
בקהילה הדתית, בכל המגזר הדתי והמגזר החרדי ישðם טרðסים וטרðסיות. זו איזו שהיא הפתעה כזאת 

ðו אבל הðה, חשפðו את הסוד. יש אצלי –שהכðסת כðראה עדיין לא מכירה בזה ואף אחד לא יודע על זה 
טרðסיות שמגיעות ואיך שהן ðכðסות לקבוצות החברתיות, שהן גם קבוצות חרדיות, הן מעבירות את 
הפרות אל מאחורי האוזðיים ומרגישות הן לאותן שעתיים מסכðות, שאחריהן מיד הן חוזרות לחיות בשקר 

ה להן לאן לחזור ובאומללות והן יודעות שאם הן יחשפו את זה בפðי המשפחה או בפðי הקהילה אז לא יהי
  .  - -  -או שהן יצטרכו לעזוב את 

  
    ðעמה לזימי (העבודה):

  
 סליחה שאðי קוטעת אותך. אðי חייבת לרוץ להצבעה בוועדת כספים ואðי מקווה מאוד שאðי אחזור

  אז אðי לא ðוטשת את הדיון, אבל יש הצבעות שאðי חייבת להיות ðוכחת בהן. 
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

  הכðסת ליזמי היא שותפה מלאה של כל הðושא.  לא, ברור שחברת
  

    ðתðאל שלר:
  

אז אðי אמשיך. המצב פה הוא או שהן באמת יגיעו לקבוצות שלהן, טרðסים וטרðסיות שיגיעו 
בוצות או שהן יצטרכו לעזוב את הילדים או את באמת לקבוצות והן ירגישו הן והם לאותן שעתיים בק

המשפחה או את הקהילה ואðחðו רואים את זה הרבה. אðחðו רואים הרבה טרðסים וטרðסיות שבשבילם כל 
העולם הדתי היה הכי חשוב להם בעולם והם לא רצו לעזוב ולðטוש אותו אבל לא הייתה להם שום ברירה 

  והם איבדו הרבה מחייהם כתוצאה מכך.  אחרת, אלא באמת לבחור בחיים לפðי הדת
  

עוד דבר שרציתי להגיד, זה גם כל הðושא של הליווי שאðחðו עושים לטרðסים וטרðסיות דתיים 
וחרדים. אין כרגע, אðחðו בקשר עם מעברים ועם טרðסיות ישראל, אðי מצטער אם אðי אשכח כל מיðי 

  טרðסיות ישראל, מעברים, פרויקט גילה.  –ארגוðים 
  

    גילי בסון:
  

  המרכז הגאה, ðעים מאוד. 
  

    ðתðאל שלר:
  

המרכז הגאה כמובן, אðחðו בקשר איתו ועוד מעט אוהד, שהוא מוביל את המרכז למאבק בטיפולי 
  המרה יתן ðגיעה על חברותא והמרכז הגאה. 

  
, זה משהוא תהליך הליווי וכל הðושא של ההתאמה המגדריתאðחðו עוברים גם את כל הðושא של 

ערבית ובעצם הם שוקעים בעולם שלא דובר את  –חרדית  –שאין מותאם תרבות, לא תרבותית דתית 
השפה שלהם, לא יודע לדבר בעצם איך לעשות את התהליך ואיך שומרים על הדת ועל הזהות הדתית 

  חייב לעבור איזה שהוא תהליך.  שלהם לצד הזהות המגדרית שלהם והדבר הזה
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ðיזוðים רק אðחðו כרגע, כחברותא, כל הארגוðים פה וגם כל הðציגים והðציגות שיש פה 
  מפילðתרופיה, אבי מוטולה שðיסה והוא קידם משהו פורץ דרך במשרד הרווחה, באמת. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  ו. אðחðו כמובן ðשמח מאוד לשמוע אות

  
    ðתðאל שלר:

  
עשה תהליך מדהים, אבל אðחðו כמובן חיים רק על פילðתרופיה ובסוף כל הליווי הזה וכל 

, אðשי טיפול, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, מטפלים מיðיים ועוד מטפלים התהליכים שיועצים מאצליðו
  רבים, גם רבðים שאðחðו ðעזרים. 

  
ש רבðים אבל זה ממש, בסודי סודות, הם לא רוצים להיחשף בשביל גם, לא להיפגע וזה משהו 
שכמובן צריך להיות במישור שהולך ודועך וכמה שיותר מהר להתחיל ולהוציא את זה החוצה. כי אותם 

לה שגם, תהיטרðסים וטרðסיות לא מכירים בסוף את התהליך, הם לא הומואים דתיים וגם לסביות דתיות 
מðכ"לית בת קול תדבר על הדבר הזה, הם עברו כברת דרך עצומה, תהליך עצום בקבלה ובהכלה ביישובים 
הדתיים. יש לðו קבוצות, באפרת, באריאל, יש לðו קבוצות בכל הארץ ובערים ויישובים מאוד שמרðיים 

  . דתיים, אבל כל הðושא של טרðסים וטרðסיות עדיין מאוד רחוק מלהתקבל בחברה הזוו
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

הבðתי, קודם כל תודה רבה לך על הדברים האלה שהבאת פה בפðי הוועדה. זה לגמרי מאבק 
משותף ויש לכל קהילה, אם יש מחסומים וגם מגדריים, טרðסים וכולי, אז בטח שיש גם את המחסום 

ל בטוח שאחר ועם דגשים מיוחדים שצריכים הדתי הזה שהופך את זה למסובך, לא יודעת אם יותר אב
לשים עליהם את הדעת, אז תודה. אתם לא הייתם, או שאðי לא שמעתי אתכם בישיבה הקודמת, אז אðי 
שמחה מאוד שאתם מצטרפים אל התהליך הזה על מðת שאðחðו ðוכל באמת לעבוד על זה ביחד. אתה 

  על המרה לקהילה הטרðסית?אמרת שאוהד רוצה לדבר איתðו, אתה רוצה לדבר איתðו 
  

    אוהד פיðצ'בסקי:
  

קטור של המרכז למאבק בהמרה מבית חברותא ואðי יהפרותודה רבה. אז באמת שמי אוהד, אðי 
  גם כן בעצם במרכז הגאה. אז תודה רבה גם לחברות הכðסת וכמובן, גם לשאר הפעילים והפעילות. 

  
במוצאי שבת האחרון התקשרה אליי טרðסית, שהיא בעצם ראש כולל. כולל  .סיפורלכם  אðי אספר

זה מקום שלומדים בו תורה גברים לאחר הðישואין והיא התחילה לספר לי איך היא הגיעה להיות ראש 
כולל, שהיא בעצם התחילה לספר למשפחה על החוויות ועל הכל והמשפחה החליטה לכלוא אותה ב"כלוב 

במוצאי שבת ציבים יפים, עם תלמידים ועם המון שפע והמון אומללות. אז מצאתי את עצמי זהב", עם תק
מדבר יידיש, יידיש זו שפה פחות מגדרית אז היה יותר ðוח, עם בחורה טרðסית מקהילה חסידית שעומדת 

  ברשות כולל. 
  

אומרת,  טיפולי ההמרה המגדריים שפחות מדוברים, הם יותר קשורים למציאות של המרה. זאת
בðיגוד למצב של טיפול או ðיסיון ההמרה עצמו, המציאות של ההמרה היא חובקת כל והיא בשטח, היא 

של טיפול שקשה לאסור אותו בחוק, כי הוא פשוט קורה כל  24/7יכולה לבוא מהמשפחה גם, זה בעצם 
ðאל מאוד דוחף וגם הזמן. הוא פחות מדובר. אז ככה שאðחðו במרכז למאבק בהמרה, אðי יכול להגיד שðת

המרכז הגאה שהם מהממים, מאוד מðסים כן להעלות את המודעות ביחד עם ארגוðים אחרים וללמוד את 
  השטח. 

  
יש גם סיפורים משמחים, כן? אðי הייתי בשבת לפðי כמה זמן והייתי גבאי בבית הכðסת והייתי 

וביחד לימדו אותי איך בעצם לעלות ביðארי שרצה לעלות -להעלות לתורה והיה שם רק קוויר אצריך כהן 
לתורה, כי בעצם צריך להגיד בן או בת זה והיה מאוד מעðיין. אז יש גם דברים טובים שקורים בשטח, הם 

  לא צריכים רק לבוא מהשטח ואðי חושב שהם צריכים גם לבוא מלמעלה. 
  

התקדמות במאבק אם כבר קיבלתי את ההזדמðות אז אðי רוצה לגðות, עכשיו באמת אðחðו עושים 
בטיפולי ההמרה על רקע ðטייה מיðית ואðי רוצה לגðות את ההשוואה הטיפשית והמרושעת שðעשית בין 

  טיפולי המרה לטיפולי התאמה מגדרית. 
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    היו"ר גבי לסקי:
  

  חד משמעית. 
  

    אוהד פיðצ'בסקי:
  

זה טיפשי, כי זה פשוט לא ðכון מדעית וזה מרושע כי לובי השðאה משתמש בזה על מðת להגיד 
  שאðשים צבועים ואין ספק שצריך להרים קול כðגד זה. תודה רבה. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
דיון ספציפי  תודה רבה על הקול הזה, אðחðו איתכם ויכול להיות שאðחðו גם ððסה לעשות גם אולי

על כל הðושא של ההמרה. ððסה לקיים דיון יחד עם שר הבריאות ואולי גם גופים אחרים על מðת שאðחðו 
ðוכל גם להתייחס לזה פה. שר הבריאות מקדם הליכים לאסור טיפולי המרה וזה מאוד מאוד חשוב, אבל 

עית אבל אין מה לעשות וגם , שקשורים גם למשפחה ולסביבה הטב24/7כמו שאתה אומר, יש דברים שזה 
  עכשיו אðי אפðה בבקשה לאור קשת מהאגודה למען הלהט"ב. איתם צריכים לדעת איך להתמודד. 

  
    אור קשת:

  
  שלום לכולם. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  שלום אור, תודה גם כן על הארגון ויש לך שלוש דקות. 

  
    אור קשת:

  
תודה לך גברתי יושבת הראש על הדיון הזה, זה בעצם דיון שממשיך את הדיון שעשיðו לפðי שלושה 

עבודה וחצי חודשי ם ואðי חושב שחשוב מאוד שðתרכז וðמקד בעðיין הזה. כי לפðי למעלה משðה ðעשתה 
וראשוðית ותקדימית, זה ðעשה בממשלה הקודמת. שלושה שרים שהביðו שיש צורך ויש בעיות פורצת דרך 

  שקשורות בקהילה הטרðסית, במפגש שלהם עם הממסד, שחייבים לתת עליהם את הדעת. 
  

הצוות הזה הוקם, בראשות הצוות עמדו המשðה למðכ"ל משרד הרווחה דאז, מר אבי מוטולה 
ðו ואðי חושב שחשוב גם שðשמע את ההתייחסות שלו על העבודה שðעשתה שם ויחד איתו שðמצא אית

הייתה גם דיðה זילבר שהיתה אז המשðה ליועץ המשפטי לממשלה וðעשתה שם באמת, עבודה מאוד יסודית 
 ורציðית, יחד איתðו, יחד עם ðציגות מהארגוðים וðציגות של האקדמיה כדי למפות ולהבין איפה החסמים,

בעיקר מול שלושת המשרדים הרלווðטיים וההמלצות האלה קיימות, ðכתבו, ðחתמו, עברו את כל 
ומה שמעðיין  ב לשמוðה חודשיםרולפðי ק, האישורים שðדרשו להן והוðחו בפðי השרים כבר בקדðציה הזאת

  אותי זה לראות מה התקדם מאז. 
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

  אז לשם זה התכðסðו כאן היום. 
  

    אור קשת:
  

אðי אגיד שמההתרשמות שלðו באמת, במשרד הבריאות ובמשרד הרווחה יש תהליך שðעשה, אולי 
הוא לא תמיד ðעשה בקצב הðכון או לפי הציפיות שלðו, אבל כן יש התייחסות רציðית למסקðות הוועדה ויש 

ושאðחðו מקווים שיבשילו בזמן הקרוב. מול משרד המשפטים המצב הוא קצת אחר  שם תהליכים שקורים
ואðי/אðחðו חושבות וחושבים שלכל הפחות, מגיע לðו איזה שהוא דין וחשבון לגמי מה ולאן אðחðו הולכים 

האם ההמלצות האלו יוטמעו, האם הן לא יוטמעו, האם יש סיבכה לכך שהן לא יוטמעו ואם כן אז  –מכאן 
  ה הם לוחות הזמðים?מ
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

אוקיי, אז קודם כל תודה על המבוא של הדברים האלה. אðי אקח את הדברים שלך מכאן ואðי 
אומר שאðחðו סיכמðו בדיון הקודם, שðערך כאמור באמצע חודש ðובמבר, אðחðו סיכמðו בוועדה את 

  הדברים הבאים"
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  :לשר המשפטים, שר הבריאות ושר הרווחה "..הוועדה קוראת

 יה הטרðסית בישראל. ילוסמץ את המלצות הצוות הבין משרדי לקידום האוכלא .1
הוועדה קוראת לשר הבריאות לפעול לקיצור הבירוקרטיה בזמן ההמתðה לוועדה להתאמה  .2

 מגדרית וגם בזמן ההמתðה לðיתוחים להתאמה מגדרית. 
 17הוועדה קוראת למשרד הבריאות ולקופות החולים לטפל בבירוקרטיה בהוצאת טופס  .3

דה בðושא בתוך ומבקשת לפעול לðוהל עבודה מתואם ומסודר ולהביא עדכון לידי הווע
 שזה לא קרה.  ,חודש.."

הוועדה מבקשת ממשרד הרווחה והביטחון החברתי לפעול לפרסום ðוהל תקðות עובדים  .4
בשיתוף ארגוðי הקהילה סוציאליים בהðחיות לעבודה טיפולית מיטבית עם הקשת הטרðסית 

 וממליצה לבחון את המודל התל אביבי ולממשו בערים ðוספות..". 
  

ביקשðו גם תשובות לגבי כל ההמלצות של הדו"ח עצמו, כמו הדברים שעלו כבר  כמובן שאðחðו
  קודם על שיðוי סעיף המין בתעודות הזהות וכולי. 

  
, לשעבר משðה למðכ"ל משרד הרווחה ומי שעמד בראש אז באמת, ðמצא איתðו פה אברהם מוטולה

הצוות הבין משרדי בעבר. אðי קודם כל מודה לך מאוד על כך שאתה איתðו היום ואðי ממש אשמח לשמוע 
  ממך גם כן על המסקðות, וגם אם יש לך מושג ואם אתה יודע מה קרה מאז בתור מי שעמד בראש הוועדה. 

  
    אברהם מוטולה:

  
אז קודם כל בוקר טוב, זו באמת הסיבה שאðי הגעתי היום לכðסת ואðי מאוד מברך על הדיון הזה, 
אðי גם שמח על כך שðעשים תהליכי מעקב אחר המלצות הוועדה. הוועדה פעלה בזמן שיא של פחות 

טיוטה לקראת ועד פרסום דוח הביðיים, כדוח מרגע ההתכסות הראשוðה של הוועדה  מחודשיים שחלפו
  חתימה של השרים. 

  
אðחðו ðפגשðו עם כלל הארגוðים הלהט"בים. אðי עמדתי בראש הצוות בהיותי המשðה למðכ"ל 
משרד הרווחה, עד לפðי כארבעה חודשים, כיושב ראש שותף עם דיðה זילבר, המשðה ליועץ המשפטי 

  לממשלה. 
  

קשורות לארגוðים הטרðסים ואðחðו בחרðו בעיות יסוד אשר  30-בפðי הוועדה שלðו הוצגו למעלה מ
ההמלצות הן באמת חולקו לשלושה משרדים:  הבעיות כתבðו המלצות. 16בעיות ואל מול כל  16- לטפל בכ

משרד הרווחה, משרד המשפטים ומשרד הבריאות. לצערי הרב ופה אðי ממליץ לגברתי, אðי חושב שצריך 
  לרתום גם את משרד החיðוך. 

  
    ר גבי לסקי:היו"

  
  משרד החיðוך, אðחðו גם חושבים. 

  
    אברהם מוטולה:

  
  הם היו איתðו בתהליך, אבל בשלב מסוים הם פשוט פרשו. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  אתה יודע למה? הם אמרו לכם למה פורשים?

  
    מוטולה:אברהם 

  
זו הייתה ההחלטה ומדיðיות של משרד החיðוך באותה העת, אבל הם היו שותפים לכל הוועדה, 

שעות לפðי פרסום הדו"ח במעמד השרים הם החליטו ל]פרוש  24לכל הדיוðים וכל התהליכים ובאמת, 
סוגיות של תלמידים שהם  הזו. אז שוב, אðי ממליץ לרתום את משרד החיðוך לוועדה הזאת, כימהוועדה 

טרðסים הן מאוד משמעותיות, בוודאי בכל מה שקשור לðוהלי עבודה מיטבית עם תלמידים על הקשת 
  בין אם זה בטיולים שðתיים, כל עðיין השירותים שדיברת עליו קודם, צורת פðייה ועוד.  –הטרðסית 
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    היו"ר גבי לסקי:
  

אותך, שאמðם באמת הם לא היו חלק מהדוח, אðחðו גם כן באחת מהמסקðות  אז אðי רוצה לעדכן
"..הוועדה מבקשה ממשרד החיðוך לעדכן את הוועדה בעðיין לוח שלðו מהדיון הקודם שðושא היה: 

, כי זה מה שאמרו לðו שהם עומדים הזמðים לפרסום ðוהל המלצות לשילוב ילדים טרðסיים בבתי ספר.."
  .  "..שðכתב בשיתוף עם ארגון מעברים והוזכר על ידי ðציגת הארגון בדיון.."לעשות, 

  
גם תזכרðו אותם והם ðמצאים פה איתðו היום אבל אðחðו , שלושה חודשים לא שמעðו מהםאז 

  בדיון ואðחðו גם ðשמע מהם. 
  

    אברהם מוטולה:
  

הדברים מתקדמים בקצב מאוד מאוד טוב  –ובכל מקרה, לגבי משרד הרווחה, ככל שאðי יודע 
, שכן איððי בתפקידי ואðי ומשביע רצון ויש איתðו פה את ðציגת המשרד שיכולה לעדכן מה המצב הðוכחי

 כמובן מברך ומודה על ההזדמðות שðיתðה לי בזמðו, לעמוד בראש הוועדה הזו ואðי שמח שהמסקðות
וההמלצות יבוצעו בקצב המהיר ביותר לטוב האוכלוסייה הזו. אðי חושב שזה חשוב ביותר ותודה לך 

  כמובן. 
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

תודה רבה, אðחðו עוד ðביא אותך לפה הרבה ðראה, עד שכל ההמלצות שלכם יישומו. אðי עוד מעט 
  אחזור עוד פעם לארגוðים. 

  
    אברהם מוטולה:

  
  אðי יכול להוסיף עוד משהו ברשותך?

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  בבקשה. 

  
    אברהם מוטולה:

  
המלצות שהמלצðו, הייתה הסוגייה של  16-אðי חושב שההמלצה הכי חשובה בדוח הזה, מתוך כל ה

שיðוי הסעיף המגדרי בתעודת הזהות. אðי חושב שזו המלצה פורצת דרך וקבעðו מðגðון מאוד מאוד טוב, 
טובה  אðחðו יחד עם האפוטרופסה הראשית, על מðת לממש אותו ואðי חושב שיש בו פשוט חזון ובשורה

  ומעלה ורק צריך לעשות את זה.  16מאוד לðערים וðערות טרðסים וטרðסיות בגיל 
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

ðכון. אז בוא, עוד מעט אðחðו ðשמע גם ממשרד הפðים. אז אðי במעבר ישיר באמת, עוברת למשרד 
ההמלצות ובאמת שמעðו שהמשרד שלכם כן לשירותים החברתיים, רק תציגי את עצמך בבקשה. יש לðו את 

לקח את הדו"ח הזה ברציðות ואðחðו יודעים שעשיðו פעילות, אבל אðחðו ðשמח לשמוע מה כן ðעשה, מה לא 
  ðעשה ומדוע. 

  
    :אסולין מירי מוסקוביץ'

  
טוב אז צוהריים טובים. שמי מירי מוסקוביץ' אסולין, אðי מðהלת תחום טיפול ושיקום אוכלוסיות 

  ברצף הזðות. קודם כל אðי מזמיðה את הבית הגאה. 
  
    גילי בסון:

  
  המרכז הגאה, תל אביב. 

  
    מירי מוסקוביץ' אסולין:

  
מיðה את המרכז הגאה להעביר לי מייל מסודר. אðחðו באמת מðסים לפתוח ולשמוע סליחה, אðי מז

ברית הלביאות, מעברים,  –את כל הארגוðים ואת כל העמותות שðמצאים בקשת הטרðסית וברצף הזðות 
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מסודר פרויקט גילה, אðחðו מזמיðים את כולם ואðי ככה פותחת עם זה שאðי מזמיðה אותך להעביר לי מייל 
יðתðו בכל שולחן עגול שאðחðו מקימים, אðחðו רוצים שאתם תהיו שם על מðת להשמיע את הדברים ומבח

  שלכם. אז במקום הזה אין פוליטיקה, אðי מתחילה בזה. 
  
    גילי בסון:

  
  תודה רבה. 

  
    מירי מוסקוביץ' אסולין:

  
אז מבחיðת משרד הרווחה אðי שמחה לבשר על פתיחת בית ליðה, שזה מרכז ליðת חירום 
לטרðסג'ðדריות, שðפתח ביום ראשון שעבר. בסוף השבוע האחרון כבר היו לðו חמש פוðות, שבאופן אישי 

ל אותי זה מאוד מאוד מרגש שמשרד ðפתח ביום ראשון ובסוף השבוע כבר יש חמש פוðות. אðי מזמיðה את כ
זה מקום מקסים, חדש, מאוד מאוד מפואר, מאוד מקבל את  –הארגוðים, כל מי שצריכה הלðת חירום 

  , להגיע לשם. כולם
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

  איך מפרסמים, איך זה מגיע לאוזðיים הðכוðות?
  

    מירי מוסקוביץ' אסולין:
  

  אðחðו פרסמðו לכל הארגוðים, לכל לשכות הרווחה. 
  
    גילי בסון:

  
  היה שם עðיין עם אופן הפרסום, סליחה שאðי מתפרצת. זה קצת עוכב בהפצה. 

  
    מירי מוסקוביץ' אסולין:

  
ימת כעסה למה פרסמðו בצורה אז אðי רוצה רק להגיד לגבי אופן הפרסום שעמותה מסוðכון. 

  מסוימת. 
  
    גילי בסון:

  
  לא, לא, זו לא עמותה מסוימת. זה שוב חשוב להדגיש את הדבר הזה, זו לא עמותה.

  
    קריאה:

  
  זה כל הקהילה. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  עם זה?תספרו לי מה היה 

  
    מירי מוסקוביץ' אסולין:

  
  הברושור שיצא, את רוצה את להגיד?

  
    גילי בסון:

  
", תטרðסג'ðדריובשמחה, הברושור שיצא בעצם הזמין ðשים להגיע למקום, כאשר מצוין בו "ðשים 

ובðוסף לכך היה רשום שðשים מðוצלות בזðות. אף  ?היו שם גם עוד כמה מגדרים שמוזמðים בðיסוח, כן
  אדם, אף גורם טיפולי או מקצועי לא יסכים לכזה דבר, לשפוט ðשים מראש. 
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    קריאה:
  

  כשבוðים מעðים יחד עם ארגוðי קהילה, יחד עם הקהילה, אז דברים כאלה קורים. 
  

    אור רם:
  

  זה לא היה קורה, לא! זה לא היה קורה. 
  

    מיכל סטולר:
  

  אðי רוצה להסכים גילי, שזו לא הייתה התðגדות רק של עמותה מסוימת. 
  
    גילי בסון:

  
  טוב מאוד. 

  
    מיכל סטולר:

  
  כל אðשי המקצוע ולפחות אðי באופן אישי, אðי פðיתי למðהלת המרכז וביקשתי שיתקðו את זה. 

  
    גילי בסון:

  
  גם אðחðו, גם טרðסיות ישראל. 

  
    מיכל סטולר:

  
  זה מעיד על חוסר הבðה מסוים וגישה מסוימת. 

  
    גילי בסון:

  
  כן, ðכון. 

  
    מירי מוסקוביץ' אסולין:

  
  אוקיי, אז זה שוðה ל"רצף הזðות". המילה "מðוצלות" הוצאה מהברושור. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  שהן בכלל לא על רצף הזðות והן גם צריכות הלðה.  דרך אגב, יש גם ðשים טרðסיות

  
    מירי מוסקוביץ' אסולין:

  
אז אðי, אðי כðציגת משרד הרווחה אמוðה על התחום הספציפי של רצף הזðות ואלה התשובות 

ת השאלות שאðי יכולה להביא לוועדה היום. כמובן, אם תהייðה לוועדה שאלות ðוספות, אðי אאסוף א
  ואעביר אותן למי שצריך. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
רגע מירי, רק שðייה. אðחðו הזמðו את ðציגת המשרד על מðת שתיתן לðו תשובות לגבי היישום של 

  לא רק על פרק ספציפי.  –הדו"ח 
  

    מירי מוסקוביץ' אסולין:
  

  אז יש לי. 
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

  יש לך?
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    מירי מוסקוביץ' אסולין:

  
התשובות שיש בידי אðי אמסור אותן ומה שלא אðי אאסוף ואðי אעביר. מבחיðת הוסטל לגברים, 

  . שבועיים הקרובים –ההוסטל בישורת האחרוðה והוא אמור להיפתח בשבוע 
  
    אור רם:

  
  הקהילה לא מעוðייðת בהפרדה הזאת, דרך אגב. 

  
    גילי בסון:

  
  זה לא ðכון, מה זה הקהילה?

  
    אור רם:

  
  לðשים יש ערך לעשות בðפרד, לגברים? מה עם הג'ðדר קווירים? הם יהיו ברחוב?

  
    גילי בסון:

  
  לא, חלילה וחס. אבל אל תגיד בשם כל הקהילה שאין רצון בהפרדה, יש גם גברים טרðסים. 

  
    :קריאה

  
  יש רצון במעðים לðשים. אðי מדבר פה על דברים טרðסים ואðי חושב שאðי יכול לייצג. 

  
    גילי בסון:

  
  אðי לא חושבת שאתה יכול לייצג את כולם. גם אðי מדברת בדיוק על זה, 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
טוב, אðי חושבת שהדיון הזה זה משהו חשוב שבהחלט צריך להיות מוðח על השולחן של משרד 
הרווחה, לראות איזה סוג של מעðים ðוðים ולוודא שזה מותאם באמת לכולם. אðי רואה פה כבר שלא כולם 

חשבון, מסכימים על אופן המעðה, אבל חייבים לתת מעðה כמה שיותר רחב. אז זה כן משהו שצריך לקחת ב
לקבל אותו. אז אðי לא אומרת שהמעðים כי הרי אין היגיון לתת מעðה אם הוא לא מותאם למי שאמור 

שאתם ðותðים הם כאלה או לא, כי אðי לא מכירה את זה. אבל זה קודם כל כן חשוב לשמוע את הקול הזה 
  לא משðה.  –של הקהילה, שיוצא מתוך הקהילה או מחלקה 

  
    סקוביץ' אסולין:מירי מו

  
  בדיוק זה מה שאמרתי, שיש קולות שוðים, אðחðו שומעים את הקולות. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
מצטרפת אליðו, תודה רבה. גם היא אחת מהאחראיות ליום החשוב הזה  חברת הכðסת מיכל רוזין

  הגאה בכðסת, אז תודה רבה לך שהצטרפת אליðו ועל היום החשוב הזה. והיא גם יושבת ראש השדולה 
  

    מיכל רוזין (מרצ):
  

, שאם ישפכו עליי מים - - -אðי מתðצלת מראש שאðחðו ככה בתזזיתיות. אðי כל הזמן חושבת על 
  יפצלו אותי והדור שלי מכיר את זה, זה יכול לעזור לי להיות בכמה מקומות בו זמðית. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  אז כן, הפרעðו לך מירי, סליחה. 
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    מירי מוסקוביץ' אסולין:
  

יש לðו  –אז אðי אומרת שאðי שומעת את הקולות. כרגע הלðת החירום ðפתחה, ההוסטל לגברים 
כבר חמש פðיות מגברים שממתיðים להיקלט במסגרת. אðחðו ðבחן תוך כדי תהליך. אלו שתי מסגרות 

  חדשות שðפתחו זה עתה סביב בעצם כל ההתאמות שמשרד הרווחה עושה. 
  

מבחיðת מðהל תקין,  –המשðה לשעבר למðכ"ל, אבי מוטולה, אז ככה דיבר קודם ו שעליהתעש לגבי 
  . לתעשאðחðו סיימðו את ההתייחסות שלðו 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  למה?

  
    מירי מוסקוביץ' אסולין:

  
  לתעש, להוראת השעה. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
לא מדברים בראשי תיבות, כי לא כולם  –אðחðו תראו, אðי באה מוועדת החוקה ויש לðו מðהג שם 

  מכירים. תגידו את השם המלא של מה שעליו אתם מדברים. 
  

    מירי מוסקוביץ' אסולין:
  

מה שעלה בוועדה. אחת לגבי פרסום המדיðיות של משרד הרווחה בטיפול בטרðסיות, שזה 
  מהðקודות העיקריות. 

  
    אברהם מוטולה:

  
  תקðות לעובדים סוציאליים. 

  
    מירי מוסקוביץ' אסולין:

  
היא שתצא תקðות לעובדים סוציאליים, תודה אבי. בעצם הוראת השעה הזו  –בדיוק, סליחה 

ללשכות הרווחה ועד לתפעול הפרטðי של העובדת בעצם תהיה מהמטה ומטה לכל המחוזות, עד 
  הסוציאלית . 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
מת דיברðו על העðיין הזה בדיון זו באמת אחת ההמלצות. אז מתי? תתðי לðו זמðים בעðיין הזה? בא

  הקודם ואתם באמת אמרתם שאתם מתקדמים לזה. מתי זה קורה?
  

    מירי מוסקוביץ' אסולין:
  

אז זה ממש בישורת האחרוðה, המðהלים אישרו את זה אבל צריך עוד איזה שהוא אישור אחרון 
סום התקðות האלה מחייב את כל העובדים סוציאליים וסופי לפי פרסום הוראת השעה. צריך להבין שפר

לפעול לפיהן. זאת אומרת, מבחיðת מðהל תקין שאותו אðי מייצגת, אðחðו סיימðו את כל ההתייחסויות. 
באמת, כמו שאבי אמר, הכל ðעשה בחודשיים. עשיðו תיקוðים ושפצורים ואðחðו כבר העברðו את כל 

ואðי ממש מחזיקה  2022רוðה, אðי מאמיðה שבמהלך חודש מרץ ההתייחסות שלðו. זה ממש בישורת האח
  אצבעות שזה כבר יקרה. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  זאת אומרת שבדיון הבא, ישיבת בדיקות המשך זה כבר יהיה. 

  
    מירי מוסקוביץ' אסולין:

  
  בישיבת ההמשך הבאה. 
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    היו"ר גבי לסקי:

  
  אðחðו כבר ðקבל ðהלים מסודרים בעðיין הזה. 

  
    מירי מוסקוביץ' אסולין:

  
ת ובדיוק. עוד דבר לעðיין של בעצם הכשרות לאðשי צוות מרמת המטה ועד לרמת הפרט של העובד

, אðחðו עושים את זה בעצם עם ðציגים של הארגוðים של הקשת הטרðסית, ווחהבלשכות הר תוהסוציאלי
הם שותפים לבðייה ולהכשרה והם יהיו חלק מצוות המרצים. אðחðו רוצים לעשות התאמות ורגישויות על 

מðהלי  –שמטפלת בקהילה, גם המפקח המחוזי שמגיע למסגרת וגם במטה  מðת שגם העובדת הסוציאלית
ו כולם מודעים לרגישויות ולהתאמות הðדרשות לטיפול ברצף הטרðסי. מבחיðת הבית התחומים, יהי

  הטרðסי אðי אתייחס, פðיתי לאגף קהילה, ששם הוא היה אמור לקום. 
  
    גילי בסון:

  
  רק שוב אðי מתקðת אותך, אðחðו ðקראים "המרכז הגאה בעיריית תל אביב". 

  
    מוסקוביץ' אסולין: מירי

  
לא  –כן, אבל אðי דיברתי על הבית הטרðסי שזה היה חלק מההתאמה, להקים את הבית הטרðסי 

  את הארגון שלכם. 
  

    גילי בסון:
  

  על הבית הטרðסי כן, הייתה התאמה. 
  

    מירי מוסקוביץ' אסולין:
  

אז אðי פðיתי למðהלת אגף הקהילה, תוך כדי כך ששמעתי את הדברים ככה. ðכון לכרגע אין תכðון, 
  לפחות לא משהו שאðי אישית שמעתי, להקמת הבית הטרðסי. זה עדכון שקיבלתי ממש כרגע. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  זה מעיריית תל אביב?

  
    ירי מוסקוביץ' אסולין:מ
  

ממðהלת האגף שבו זה היה אמור לקום. מðהלת האגף במשרד זה לא מעיריית תל אביב, זה 
  הרווחה. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  אז כרגע אין תכðון להקמה?

  
    גילי בסון:

  
  זה תקוע בדיוðים. 

  
    מירי מוסקוביץ' אסולין:

  
  כרגע זה העדכון שאðי קיבלתי, אם תרצו עוד התייחסויות ספציפיות אðי אשמח לעðות. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  אביבי, בחðת?אðחðו גם פðיðו בעðיין פרסום התקðות, אוקיי. את הðושא של המודל התל 
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    מירי מוסקוביץ' אסולין:
  

, הוא תחת פיקוחי האישי. חברת הכðסת ðעמה לזימי הייתה 24/7-המודל התל אביבי יעלה ב
" בחיפה, גם שם יוקם בעצם "מיðי" של המודל התל אביבי. כרגע אðחðו פועלים 24אצליðו בביקור ב"הלב 

אביב עוברים לחיפה, משם אðחðו ðראה איך זה יתקדם ואðחðו ðפתח או ððסה  להוצאת מכרז. אðחðו מתל
  לפתוח במקומות ðוספים. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
רוזין, את רוצה  טוב, תודה רבה לך מירי. אðי עכשיו חוזרת לארגוðים אבל לפðי, חברת הכðסת

  לומר כמה מילים?
  

    מיכל רוזין (מרצ):
  

האמת היא שבעיקר אðי רציתי לשמוע, אðי רציתי לðצל את הדקות שיש לי, כי אðי צריכה לעבור 
הלאה. אבל אðי שמחה לשמוע. קודם כל, ברור, אðי רוצה להגיד תודה גם לוועדה לקידום מעמד האישה. 

ðסת היום שדðות בכðה וועדות שוðן שמוðות בזכויות קהילת הלהט"ב בישראל. יש  
  

אðי חושבת שזה הפך להיות כל כך שגרה וזה כל כך משמח אותי שזאת שגרה. אף אחד לא 
מתקומם, אף אחד לא צועק, זה הפך אפילו להיות איזה כמעט "יום אפור ורגיל" בכðסת ואðחðו צריכים 

  לשמוח על כך. 
  

כיושבי ראש השדולה הגאה ðקפיד שהðושאים  טוב שהðושאים האלה עולים בוועדות, אðחðו גם
האלו יידוðו ולא רק ביום הקהילה הגאה, אלא ימשיכו להיות ðידוðים בוועדות השוðות. יש רוח חדש 
בממשלה ואðי בטוחה שכולם מרגישים את זה, בוודאי במשרד הבריאות שאðחðו עם שר הבריאות שהוא 

סה לסל התרופות, אם זה כמובן שיðויים כאלה ואחרים אם זה הכð –שלðו ולכן, גם בðושא של הטרðסים 
  ששר הבריאות ידבר עליהם בהרחבה בכðס שלðו בעוד רבע שעה. אז אין ספק שאðחðו בעידן אחר. 

  
לייצר כמה שיותר מעðים, כמה שיותר הכרה ואðי חושבת שהכרה זה הדבר החשוב ððסה בואו 

יותר קצרה בסופו של דבר לקבל את המשאבים  הכל הכרה והבðה ומפה כבר הדרך תהיהביות, לפðי 
  הðכוðים, תודה. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  תודה חברת הכðסת רוזין. 

  
    מיכל רוזין (מרצ):

  
  שוב אðי מתðצלת על המרוץ, סליחה. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
אðחðו ðחזור כמו שאמרתי לארגוðים. אז בבקשה אלישע אלכסðדר, מðכ"ל עמותת טוב, אז 

מעברים. רק לפðי זה עוד שðייה, אðי פשוט חייבת לומר את זה עוד הפעם. קיימðו דיון, אðי שמעתי עכשיו 
ובאמת אðי מאוד שמחה לשמוע את חלקן. אבל מה שאðי לא שמחה, זה שאðחðו  מירי את התשובות שלך

  ביקשðו לקבל מעðים וזה היה צריך להגיע אליðו.  כוועדה
  

אðי לא צריכה לקיים ישיבת המשך על מðת לשמוע את הדברים. אם וועדה פוðה למשרדים ופðיðו 
אז אðי מצפה שהמשרדים יעðו  –אליכם באופן רשמי, מעבר לסיכום בדיון עצמו, אðחðו פðיðו באופן רשמי 

ה לא קשור אלייך אפילו, הטיפול בפðייה, אבל כן אבקש שתעבירי את זה לðו, אוקיי? אז זה לא כלפייך, כי ז
  הלאה בבקשה. 

  
לא יכול להיות שוועדה של כðסת ישראל פוðה למשרדים ואðחðו לא  –גם לגבי המשרדים האחרים 

מקבלים מעðה. גם אם המעðה הוא חלקי או "עדיין לא סיימðו את העבודה", אבל לכבד את הכðסת ולא רק 
ðשיםכשאðים דיון עם כל האðו מזמðן  חðי צריכה להתכוðה. כי אם אðוכל האורחים ורק אז לשמוע שאין מע

על התשובות שלכם, אðי צריכה לראות את זה קודם. אם אðי לא יודעת מה ðעשה, אז אðי לא יכולה 
כל משרדי להתכוðן ולבדוק איזה דברים אðחðו צריכים לשפר, מה אðי צריכה לשאול. זה לא מקובל, אז 

  אלישע, בבקשה. הממשלה בבקשה לקחת את זה לתשומת הלב. ðותðים תשובות לוועדות של הכðסת. 
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   אלישע אלכסðדר:

  
 שלום. אז אðי אלישע אלכסðדר, אðי מðכ"ל עמותת "מעברים לקשת הטרðסית", הארגון הטרðסי

הגדול בישראל. אðחðו מרכז הידע הטרðסי. אðי אשמח האמת שאם עומר אלעד, עובד סוציאלי ומðהל מערך 
  אז לך על זה.  שלðו ידבר,סוציאליים העובדים ה

  
   עומר אלעד:

  
תודה. אז אðי עומר אלעד, אðי עובד סוציאלי קליðי ואðי מðהל את מערך עו"ס טרðס בעמותת 

  מעברים. זו הפעם הראשוðה שלי בכðסת ישראל ואðי שמח מאוד להיות פה. 
  

   היו"ר גבי לסקי:
  

  אðי שמחה שזה אצליðו בפעם הראשוðה. 
  

   עומר אלעד:
  

שðה, אז המעמד הוא  20אז אðי גם עובד סוציאלי ואðי גם חלק מהקהילה הטרðסית בעצמי, כבר 
מאוד מכובד. שאלת באמת על מעðים, אז אðי גאה כן להגיד שאðי מðהל את מערך עו"ס טרðס שקם בחודש 
 יðואר הקודם. זה מערך שהוא באמת מתðהל בעמותת מעברים והוא במימון משרד הרווחה והביטחון

  החברתי. אðחðו הגשðו בקשה לספק מכרז יחיד ותחת מðהל תקון. 
  

כן חשוב להגיד שאðי מאוד גאה בעבודה שלðו ואðי יכול לפרט גם מה אðחðו עושים, אבל ברור לי 
שזה לא המקום הðכון לזה ותקציב חד פעמי לא יכול לעðות על הצרכים של הקהילה וכמו שגילי ואחרות 

ðשים ואðשים בזðות, הם חשובים ואðחðו גם עוðים עליהם. אבל צריך להבין שיש אומרות, גם הצרכים של 
  פה מגוון רחב של צרכים לקהילה הטרðסית. 

  
למרות זאת, הקמðו את המערך באמת בחודש יðואר הקודם. כיום אðחðו ארבעה עובדים 

. אðחðו גם עוðים סוציאליים ומðטורית ובעצם זה המעðה היחידי בישראל, שהוא רק לקהילה הטרðסית
  . לשאלות של הורים ואðשי מקצוע, אðחðו עושים הכשרות

  
" in houseאðחðו לקחðו מה שðקרא " 10%פðיות, מתוכן בערך  1,400- בשðה שעברה היו לðו כ

ועשיðו מיצוי זכויות משמעותי. אור, שהיא עובדת סוציאלית במערך תספר קצת יותר על העבודה הפרטðית 
  שלðו וזהו. 
  

אðי חושב שמאוד חשוב, גם משרד הרווחה והביטחון החברתי ימשיך לתקצב גם את המערך, אבל 
חיðוך. חסרים לðו המבðים גם את המעðים. כרגע אין בעצם תעש של הרווחה, אין חוזרי מðכ"ל של משרד ה

  ðלחמים בתחðת רוח.  –. אðחðו מרגישים לפעמים כמו דון קישוט המערכתיים שיעזרו לðו
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

  תן לי דוגמא, תן לי דוגמא ספציפית איפה אתה מרגיש את החוסר הזה.
  
    אור רם:

  
  ðוהל של ביטוח לאומי. 

  
    עומר אלעד:

  
אלה מקומות  –ביטוח לאומי, אור תיכף תפרט. ביטוח לאומי, טיפול ðפשי, מערכת הבריאות 

שבהם אðחðו מלווים אðשים באופן יום יומי ולא מצליחים לקבל הרבה פעמים מעðים, זה למשל ואור יכולה 
  לפרט. 

  
    גבי לסקי: היו"ר

  
כן, אלישע אם מישהו מכם יכול לפרט לðו באמת במה מדובר, כאילו איפה חסר לי ðוהל? איפה יש 

  בעיה ובגלל היעדר ðוהל אז באמת אין מעðה?
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    אור רם:

  
היי ðעים מאוד, אðי אור רם ואðי עובדת סוציאלית. כמו שעומר ואלישע אמרו, אðי עובדת במערך 

המערך שלðו, אðחðו עושים תהליך שהוא גם של מעðה ראשוðי. זאת אומרת, כל עו"ס טרðס ובעצם במסגרת 
ו אðשי בין אם זה מאðשים מהקשת עצמה או מקרובי משפחה א –שאלה מעולה, שקשורה לקשת הטרðסית 

מקצוע שעובדים עם הקשת הטרðסית או לחילופין, גם תהליכים יותר ממוקדים של מיצוי זכויות בליווי 
לא טיפולי. בעצם המעðה שלðו הוא המעðה היחיד שבאמת  -אישי וחשוב לי להדגיש שזה ליווי אישי 

  מתמקד בðושא הזה. 
  

ם כל אðי אתייחס למשל לðושא של לגבי השאלה שלך, אז יש כל מיðי רבדים שבהם זה קורה. קוד
  קוðקרטית. בריאות הðפש, אין כרגע במשרד הבריאות איזו שהיא התייחסות 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  יש לðו פה ðציג משרד הבריאות?

  
    אור רם:

  
יש, רגע. יש איזה שהוא ðוהל שיצא, אבל אðי חייבת להגיד שאין התייחסות קוðקרטית בשטח. זאת 
אומרת, יש ðוהל אבל אין מעðים. זאת אומרת שיש זמðי המתðה מאוד מאוד ארוכים למרפאות בריאות 

לא  –הðפש בקהילה. מעבר לזה שהרבה מאוד פעמים מרפאות בריאות הðפש בקהילה, למרות הðוהל שיצא 
באמת מותאמות או ðותðות מעðה מוðגש או מעðה שבאמת שתואם את הצרכים של הקהילה הטרðסית. 
מעבר לזה יש מחסור מאוד מאוד גדול בהכשרות של אðשי מקצוע, גם במחלקות פסיכיאטריות, גם 

  קורה.  במוקדים אחרים. זאת אומרת, גם אם ðוצר ðוהל יש פער בין הðוהל לבין השטח, זאת אומרת זה לא
  

מה שקורה זה שאðחðו במערך הרבה פעמים מקבלים פðיות מאðשים שרוצים מעðה של בריאות 
הðפש ואין לי לאן להפðות אותם, זאת אומרת יש לי לאן להפðות אותם, אבל זה הרבה פעמים לא מעðה 

לויים לא יכולים לממן טיפול לעצמם ולכן הם הרבה פעמים תמספק. הרבה אðשים על הקשת הטרðסית 
  במסגרות הציבוריות שמציעות את המעðים האלו ואין להם את המעðה. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  אברהם, אלו היו חלק מהמסקðות שלכם בדו"ח?

  
    אברהם מוטולה:

  
  לא, לא דיברðו על זה. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  לא דיברתם על טיפול ðפשי. 

  
    מיכל סטולר:

  
  . 2019לא אבל חלק מהמסקðות הן כן הכשרות במערכת הבריאות ובזמðו, בשðת 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  רק תציגי את עצמך, שם לפרוטוקול בבקשה. 

  
    מיכל סטולר:

  
בפרויקט גילה להעצמה טרðסית, הייתי שותפה לתהליך וחשוב לי  מיכל סטולר, עובדת סוציאלית

לצוותים על עבודה עם הקהילה להכשרות  הבריאותלהגיד שהיו שðים שהיה תקציב מטעם משרד 
  ית. הטרðסית, אðי באופן אישי העברתי את חלקן במסגרת המכרז שהיה עם פרויקט גילה להעצמה טרðס
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אין תקציב כזה. פוðים אליðו לא מעט צוותים רפואיים ומרפאות שרוצות הכשרות, אבל אðחðו 
כעמותה לא יכולים לקחת את זה תקציבית על עצמיðו. לפעמים אðחðו מגרדים אי אילו תרומות מאיזה 

  שהוא מקום, אבל זה לא משהו שהוא בר קיימא. צריך תקציבים במערכת הבריאות להכשרות. 
  

ðוהל זה מעולה ובאמת חדשðי ואגב, הוא צריך להיות מוכל לא רק על האגף לבריאות  זה שיש
הזה ולא יודעות איך הðפש, אלא על כלל מערכת הבריאות. אבל בפועל המרפאות לא מכירות את הðוהל 

  ליישם את זה בשטח. 
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

עðיין הזה אתמול היה דיון להכðסה לקריאה ראשוðה של אוקיי, תודה. אðי רק יכולה לספר שב
הצעת חוק שלי ל"חוק זכויות החולה", שאðי מוסיפה עילות לאי הפליה, שבין היתר זה גם הגדרה מיðית, 
זהות מיðית. ככה שאðחðו ðוכל באמת להשתמש בחקיקה הזאת, כי יש לזה גם רבדים של דין אזרחי, כן? 

אפליה על הרקע הזה. אז אðי כולי תקווה שלא ðצטרך להשתמש בזה  אם יש –של תביעות אזרחיות 
ושהעובדה שזה כתוב באופן מפורש בחוק, זה יגרום למערכת בעצם לתקן את עצמה. למרות שגם שם אðחðו 
ðשמע גם את משרד הבריאות וðבין מה התקדם מבחיðת ההמלצות של הדו"ח ואיזה עוד דברים יש לðו 

שאðי יודעת שיש דברים שקידמתם, אבל לא שלחתם לðו תשובות וזה שוב, לא להגיד וגם אתם, למרות 
  מקובל. 

  
    אור רם:

  
גברתי יושבת הראש, אðי יכולה רק להתייחס לðושא של הðוהל של המוסד לביטוח לאומי, זה 

  משהו שממש חשוב. 
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

דקות, ðשמע על ביטוח  2"ח לא מתייחס למוסד לביטוח לאומי, אבל בואי ðיתן לך האמת שהדו
  לאומי כי זה משהו שבאמת לא דובר. 

  
    אור רם:

  
יצא ðוהל חדש של המוסד לביטוח לאומי, שמתייחס ספציפית לאðשים  2020אז בחודש דצמבר 

ע ðוהגים לקרוא לו "המסלול המהיר" והמטרה שלהו היא מהקשת הטרðסית, שבעצם אðחðו כאðשי מקצו
באמת שאðשים שהתחילו איזו שהיא פעולה רפואית בשðתיים האחרוðות יוכלו לקבל באופן אוטומטי 

אי כושר עבודה ובעצם במסגרת הðוהל  100%-קצבת ðכות ובשיעור של כ 40%בעצם קצבת ðכות בשיעור של 
מי היו אמורים להציע את האפשרות שתתקיים וועדה ללא ðוכחות הזה, הסðיפים של המוסד לביטוח לאו

  וגם שיקום תעסוקתי שמוצע באופן יזום לאðשים שמקבלים את הðוהל ולצערי אלה דברים שלא קורים. 
  

אðחðו ðתקלים במצבים שבהם הסðיפים של המוסד לביטוח לאומי בכלל לא מכירים את הðוהל, 
  לא יודעים בכלל במה מדובר.  –מזמðים לוועדות 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
אז אðי אשמח בסוף הדיון שתתðי לðו יותר פרטים בðושא ואðחðו ðפðה למוסד לביטוח לאומי על 

  מðת לבדוק מה קורה עם זה. 
  
    אור רם:

  
  אוקיי, תודה. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
ד לðו מה קורה מבחיðת יישום כן, ðציג משרד הבריאות, תציג את עצמך בבקשה לפרוטוקול ותגי

  המלצות הדו"ח. 
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    גידי פרץ:
  

אז שלום לכולם. שמי גידי פרץ ואðי מðהל את התחום של צמצום פערים במשרד הבריאות ואðי גם 
הממוðה על מðיעת גזעðות. ðמצאים איתðו בדיון בזום גם עורכת הדין שיר יוגב, מהלשכה המשפטית וגם 

תל השומר, שðמצא ממש בכðיסה לפה. יש באמת הרבה מאוד ðקודות  –ר רז גרוס מבית החולים שיבא ד"
להתייחס אליהן, אז אðי ככה אðסה לגעת בהכל ואם יהיו דברים שבהם לא ðגעתי אז אðי אשמח שאתם 

  תאירו את עיðי. 
  

קודם כל, חשוב לי להגיד ששר הבריאות שם את הðושא של הקהילה הלהט"בית בכלל והקהילה 
הטרðסית בפרט במיקוד מאוד מרכזי במשרד וðעשים וðעשו בתקופה האחרוðה הרבה מאוד מהלכים שאðי 
אשמח מאוד לפרט על חלק מהם, גם באמת חוזר טיפולי המרה שיצא, שבעצם אומר באופן חד משמעי 

להתמודד עם מי שעוסק בזה, לפחות בתחום של משרד י המרה הם לא מקובלים ומהלכים שטיפול
  הבריאות הðושא הזה יצא. הðושא של טיפולים לשיðוי קול, ðכðס לוועדת הסל במימון ציבורי. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  טיפולי לייזר בסל גם, כן. 

  
    גידי פרץ:

  
  אðחðו פועלים לקיצור התורים של ðיתוחים, ðיתוחי חלק תחתון. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  על זה שמעðו באמת, את זה שמעðו בדיון הקודם. אז מה יש לðו, איך התקדמðו שם?

  
    גידי פרץ:

  
אז קודם כל ðוסף גם באוקטובר ðיתוח שלישי ואðחðו פועלים להוספה של ðיתוח רביעי ובðוסף, 
חטיבת הרפואה במשרד הבריאות עובדת על שיðוי של חוזר מðכ"ל, לתקן בעצם את חוזר המðכ"ל לגבי כל 

ציבורית, הðושא של הðיתוחים לשיðוי מין. גם שם שוקלים את כל הðושא של הורדת גיל הפðיה לוועדה ה
הðושא של הפריסה הגיאוגרפית של הוועדה ובעצם הכðיסה של הðוהל הפðימי לאופן עבודת הוועדה גם 

  לתוך הðוהל הגדול. 
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

  זמðים?
  
    גידי פרץ:

  
, אחת המגבלות של קיצור הזמðים היא שכרגע יש - -  -ברגע שðצליח להוסיף את הðיתוח  –זמðים 

  ולכן צריך גם להכשיר עוד כוח אדם. רק מðתח אחד בארץ 
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

  אבל את זה אðחðו יודעים כבר הרבה זמן, שיש רק מðתח אחד. 
  
    גידי פרץ:

  
  אבל הכשרה של כוח אדם זה לא משהו. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  אבל אתם התחלתם? יש כבר תהליך? כמה זמן זה אמור לקחת?

  
    גידי פרץ:

  
  התחלðו, יש כבר מספר רופאים שðמצאים בתהליכי הכשרה. 
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    היו"ר גבי לסקי:

  
  אז רז אולי יכול לספר לðו יותר על זה. 

  
    מיכל סטולר:

  
  מה המðיעה שאותו המðתח יעשה יותר משלושה ðיתוחים בחודש?

  
    גידי פרץ:

  
  אז אðי לא יודע לעðות על זה. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  ד"ר רז יגיע לפה ואðחðו ðוכל לשאול אותו. 

  
    מיכל סטולר:

  
צפוי להיכðס ðיתוח רביעי. אðחðו  2022שðת פשוט אðחðו שמעðו כבר בוועדה הקודמת שבתחילת 

  ר בחודש מרץ. עכשיו כב
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

אז אðחðו ðחכה וכשד"ר רז יכðס אðחðו ðשאל אותו לגבי העðיין הזה. הוא בחוץ, הוא תיכף יכðס 
  לפה. 

  
    גידי פרץ:

  
לגבי באמת הðושא של ההכשרות, כמו שðאמר, ðעשו הכשרות  –ככה, לגבי דברים ðוספים שðאמרו 

ואðחðו עובדים בימים אלה על לחדש את ההכשרות, זה משהו שכן התקבל עליו תקציב, אז אðחðו בהחלט 
  רוצים ועובדים על לחדש את הðושא של ההכשרות. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  אðחðו מחדשים את הðושא?אתה יכול לפרט קצת יותר? מה זה 

  
    גידי פרץ:

  
יש מספר מודלים של הכשרות שðעשו, ðעשו בעבר הכשרות ויש מרכזי סימולציה חדשים שיכולים 
  להציע לðו הכשרות שוðות. אðחðו מצידðו בוחðים את הדרך הטובה ביותר להכשיר את הצוותים הרפואיים. 

  
    לסקי: היו"ר גבי

  
אðי אגיד לך משהו גידי, אðחðו באמת קיימðו כבר את הדיון הזה לפðי שלושה חודשים, אפילו יותר. 
זו המלצה שקיימת בדו"ח הבין משרדי כבר, זה לא משהו שאðחðו ממציאים. אðי לא רואה חוץ מרצון טוב 

בוחðים את הסוג של ההכשרות וכל זה.  , אðי לא רואה התקדמות בðושא הזה. אתםמאוד, כן? בעðיין הזה
אðי ציפיתי שאחרי שלושה חודשים כבר אתם תגיעו לפה עם מערך הכשרות, אðחðו כבר מקיימים הכשרות 
במקומות האלה והאלה, אðי לא יכולה שאתם תגיעו אחרי שלושה חודשים ותגידו לי "..אðחðו בוחðים עוד 

כðסðו, כדי שתבואו ושתגידו לðו מה אתם כבר עושים, איך פעם את מערך ההכשרות..", זו הסיבה לשמה הת
אתם כבר מיישמים ולא מה אתם מתכווðים לעשות, את זה שמעðו כבר בדיון הקודם. שזה לא יהיה העתק 

  הדבק מהדיון הקודם. 
  
    גידי פרץ:

  
והוזכר פה החוזר של  לא, ממש לא. זאת אומרת, גם משרד הבריאות איðו קופא על השמרים

בריאות הðפש, אðחðו בהחלט, אðי אישית אבדוק את הðושא של היישום שלו, שהוא כבר חוזר שיצא לדעתי 
לפðי שðה. יש הכשרות שהמערכת עוברת בðושא של כשירות תרבותית והכשרות בðושא של מðיעת גזעðות 
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לי מהðושא של כשירות תרבותית והðושא של האוכלוסייה הטרðסג'ðדרית ðכðסת בתוכם כחלק איðטגר
ולצוותים רפואיים בðושא של התמודדות ועבודה עם במערכת הבריאות. הכשרות ספציפיות לרופאים 

  . - - - אוכלוסייה טרðסג'ðדרית וזה ðושא שהוא תלוי תקציב ותלוי 
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

  אז זאת אומרת שעוד לא עשיתם את זה, כאילו זו התשובה הישרה. 
  
    גידי פרץ:

  
  ðכון להיום אין הכשרות במימון משרד הבריאות 

  
    שרון רוזðפלד:

  
  אðי רוצה להגיד משהו בבקשה. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  כן, בבקשה. רק תציגי את עצמך. 

  
    שרון רוזðפלד:

  
שמי שרון רוזðפלד, אðי המðהלת של הגג הוורוד ואðי מאוד הייתי שמחה שאם מדברים כבר על 
הכשרות, אז אם אפשר פשוט להרחיב את מעגל ההכשרות לא רק במשרד הבריאות, אלא לא אחת אðחðו 

ולא אחת מגיעים אליðו אðשים עם כווðות הכי  , עובדים עם מגן דוד אדוםטרהלמשל עובדים עם המש
טובות שיש בעולם, באמת. הם מגיעים עם המון אכפתיות ורצון טוב, אבל פתאום הם אפילו, הדבר הכי 
בסיסי של לשום פðייה, שפוðים לטרðסית ואומרים לה "דבר בוא תקום, אðי רוצה לתחקר אותך", אתם לא 

  בכלל את גודל הפגיעה. מביðים 
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

אז רגע, ðציגת המשטרה פה ואðחðו גם ðיתן לה לדבר, אבל אðחðו עדיין פה בעðיין של משרד 
אתם צריכים לתקתק כבר את הðושא של ההכשרות, זה לא יכול להיות ולעשות את זה יחד עם הבריאות. 

ðציגים וðציגות של הקהילה, כי זה מאוד מאוד עדין מבחיðת דברים שמי שלא חווה את זה לא יודע בדיוק 
ת איזה דברים צריכים וחשובים להעלות. אז אðי מאוד מבקשת, אðחðו גם ðפðה לשר, להקצות לזה א

  התקציב הðדרש על מðת להכין את מערך ההכשרות. 
  

אז זה מאוד מאוד חשוב כל הðושא הזה של ההכשרות וזה גם חלק איðטגרלי מהדו"ח וחלק 
מההמלצות והייתם צריכים כבר להתחיל וליישם את זה, אוקיי? אז אðי מבקשת כן לראות התקדמות 

  , אðי רואה שאתה מתכוון כבר להגיד משהו. בðושא הזה. כן אבי מוטולה
  

    אברהם מוטולה:
  

אðי רוצה להמליץ פה לכולם, במשרד הרווחה עומדים להשלים לומדה, כחלק מההמלצות של 
הדו"ח תהייðה השלמה של לומדה לðהלי עבודה מיטבית עם אðשים על הקשת הטרðסית. הלומדה הזאת 

עובדים סוציאליים, אבל באמת אפשר להשתמש בה עבור כל מי שבא במגע עם אðשים על היא מוכווðת ל
  הקשת הטרðסית ולכן לא צריך להשקיע משאבים ðוספים בפיתוח. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  אז גידי קח את זה, צריך לעשות את ההתאמות. 

  
    אברהם מוטולה:

  
גם לומר משהו, שהלומדה הזאתי ðכתבה בשיתוף עם הארגוðים. זאת אומרת, כי הרי ðי רוצה וא

  התורה היא לא ðכתבת משרד הרווחה, היא ðכתבת מתוך מרכזי הידע עם עמותת מעברים. 
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    היו"ר גבי לסקי:
  

רגע לא, לא. שðייה. אין לðו הרבה זמן ועוד יש לי כמה משרדים, יש לי גם את משרד המשפטים 
בזום, שאðי מאוד רוצה לשמוע מה יש להם להגיד. אז אðי חותכת את זה, גידי אם יש לך ממש כמה מילות 

  סיום בכמה שðיות. אðי אתן לתהילה מðכ"לית בת קול ואז משרד המשפטים והמשטרה. 
  
    גידי פרץ:

  
. מהבדיקה שאðחðו עשיðו, לא ðתקלðו באיזו שהיא 17אז רק אולי להגיד לגבי הðושא של טופס 

אחוד לכל כלל התהליך  17, שכן יש איזה שהוא ויכוח מקצועי לגבי טופס 17בעיה מערכתית לגבי טופס 
אבל לא ðתקלðו, בשיחות שלðו עם אðשי שמאפשר לבחור כל חלק בתהליך לאן ðוסעים.  17לבין טופס 

  מקצוע באיזה שהוא קושי וככל שיש קשיים בðושא הזה אðחðו ðשמח לשמוע עליהם ולטפל בהם. 
  

    מיכל סטולר:
  

אðי רוצה להגיד פה שפשוט מחקר שסיימתי בחודשים האחרוðים במסגרת עבודת התזה שלי, אðי 
ה סוציאלית באוðיברסיטת בן גוריון ואחד מהממצאים שלי בתזה היה, שקצת יותר עושה תואר שðי בעבוד

שילמו לפחות על תור  20%-מהוועדה, כאשר כמעט כ 17התקשו בהשגה של טפסי ממי שפðו לוועדה  30%-מ
  אחד מהכיס שלהם. 

  
    גילי בסון:

  
אðי רוצה לתמוך במה שהיא אומרת ולהראות לך מה אðי פוגשת בשטח, ðשים שלא מקבלות אישור 

  לðיתוח ולא לבדיקת רופא, לא כלום.  17לðיתוח, לא מקבלות טופס 
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

ם לארגוðים. אז זו החשיבות של השטח, כן? כי דברים שלא מגיעים אליכם, אז מגיע לשטח, מגיעי
  עם הארגוðים.  17אðי מציעה לעשות ישיבה ספציפית על טפסי 

  
    קריאה:

  
אðי חושבת שגם בכל קופת חולים צריך שיהיה גורם מתחלל שיהיה אפשר לפðות אליו ושיפתור את 

  הבעיות האלו. זה לפעמים עðייðים טכðיים שהמחשב לא מוציא. 
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

  לפעמים, ðכון. 
  
    גילי בסון:

  
  א מודעים, הם לא יודעים בכלל מה עלה בוועדה. ולפעמים פשוט הסðיפים ל

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
אז אðחðו לא ðחפש פה את הפיתרון, אבל אðחðו ðעביר את זה לטיפול של משרד הביטחון שממש 

. 17אחראי על הðושא הזה, שיקח את הðושא הזה, יפגוש את הארגוðים על מðת לדון ספציפית בðושא טופס 
  , שלוש דקות ואðחðו חייבים להתקדם למשרדי הממשלה. תהילה בבקשה

  
    תהילה בסה:

  
אז שלום לכולם ולכולן. אðי תהילה, מðכ"לית בת קול. בת קול זה ארגון הðשים היחיד בקהילה 

 700-ות. יש לðו בארגון כהגאה. אðחðו ארגון של לסביות, ביסקסואליות, טרðסיות וקוויריות דתיות וחרדי
חברות, אðחðו בימים אלה הקמðו יחד עם המשרד לשוויון חברתי את מרכז "בשבילך", זה מרכז תמיכה 

  מקוון איðטרðטי לðשים לסביון וטרðסיות בארון. עד כה פðו אליðו בעיקר טרðסיות חרדיות. 
  

ממש כמו שחברי ðתðאל אמר, זה באמת צו השעה. אðי באופן אישי בקשר עם ארבע טרðסיות 
שביום ה אברכים ובערב הן שמות פאות ורוצות להרגיש שהן ðשים. יש ממש פðיות אליðו, אðי לא יודעת אם 
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ðי לא זה קשור או לא קשור, אבל אðי יכולה ממש לראות איזה שהוא ככה גרף שממש אומר שמהקורוðה וא
יודעת מה הסיבה, אðי באמת לא יודעת, אבל יש המון פðיות של טרðסיות חרדיות. אðחðו באמת מוצפות 

  ולכן גם הקמðו את המרכז הזה. 
  

וזה באמת לראשוðה אðי אגיד, שהמדיðה תומכת בארגון של ðשים דתיות, להטב"קיות דתיות 
אפרופו  –בסיוע המשרד לשוויון חברתי. אðחðו הקמðו את זה בסיוע איתם כמיזם משותף. במסגרת המיזם 

אמרו פה טיפולים וכדומה, אז יש לðו גם טיפולים מסובסדים וגם רבðים ורבðיות שעברו הכשרה של איך 
תðדבות מבת קול, גם מתðדבות לפðות ואיך לדבר עם אוכלוסייה דתית, טרðסית ולסביות שהן בארון וגם מ

שלðו טרðסיות בתוך הארגון שעברו תהליך וגם מתðדבות לסביות והן בעצם, זה בעצם מערך שלם שðותן 
מעðה והוא לא היה קם לולא תמיכה ממשלתית, כי זה תקציב מאוד מאוד גדול ופה זה גם המקום להגיד 

  את התודה לשרה לשוויון חברתי, שככה תמכה בתהליך. 
  

ðי אגיד באופן כללי כמייצגת אðסיות, אבל אðושא הוא טראðי יודעת שהðי אגיד באופן כללי, א
ארגון ðשים שיש ממש צורך מאוד גדול במעðים לקבוצה החרדית. יש לðו קבוצה חרדית מאוד גדולה בתוך 

ב של בת קול, מאוד בארון, עמוק בארון, אבל מה שקורה זה שאðחðו ממש משלמים לא מעט כסף מהתקצי
לא  –פסיכולוגיות לקבוצות האלה ואין לðו שום מעðה הארגון עבור מטפלות וקבוצות תמיכה של מטפלות 

  ממשרד הרווחה, אין עובד סוציאלי להט"ב דתי אין לðו מעðה לדברם האלה. 
  

בהזדמðות הזו אðי גם אגיד שאין אף מסגרת חוץ ללסביות דתיות וטרðסיות דתיות וללהט"ב בכלל, 
כללי שהם דתיים. הרבה פעמים אומרים לי "רגע, אבל הם לא באים" וצריך להבין, הם לא באים כי באופן 

המסגרות לא ðותðות להם את המעðה המתאים להם. אישה שיצאה עכשיו מסמיðר, שהיא מגלה שהיא 
גרת לסבית, היא בחיים לא תגיע למסגרת חוץ שיש בה גברים. גם הפוך דרך אגב, גבר חרדי לא יגיע למס

  שיש בה ðשים. 
  

יש פה ממש צורך מאוד חזק, אðחðו מאוד מרגישים את זה בארגוðים הדתיים וזה כל הזמן עולה 
אðחðו בעיקר ðתמכים על ידי  –ואðחðו מאוד מðסים לתת לזה פתרון, אבל הפתרוðות שלðו הם כמו שאמרðו 

  ם שלðו. תרומות ומבחיðת הפתרוðות שלðו אðחðו די מוגבלים ביכולות ובמשאבי
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

תהילה תודה רבה, זה ðושא באמת שעולה פה תדיר, כל עðיין הצורך של מעðים מיוחדים לקהילה 
החרדית והדתית ואðחðו צריכים לראות איך אðחðו ðמשיך לטפל בזה עם המשרדים. אðי רוצה רגע לפðות 

אם היא עדיין פה, אðי רוצה לשמוע מה ולמה גם משרד המשפטים , לדפðה גוטליב ממשרד המשפטים בזום
ומה, על אף שמשרד המשפטים היו חלק מהדו"ח, אðי רוצה  לא החזיר לðו תשובה לגבי הבקשות שלðו

  לשמוע מה אתם כן מצליחים לקדם מבחיðת ההמלצות, ספציפית של משרד המשפטים. 
  

    דפðה גוטליב:
  

  קודם כל, המכתב הזה מופðה לשר המפשטים. אז 
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

  בוודאי לא אלייך, את כרגע מבחיðתי ðציגתו בוועדה הזו. 
  

    דפðה גוטליב:
  

אðי רק רוצה להבהיר שðייה את הסיטואציה. אðי באתי גם לכל הדיוðים ואðי גם הבהרתי, אðי 
  תחת הייעוץ והחקיקה, אðי תחת היועצת המשפטית לממשלה. אðי לא ðציגה מלשכתו של שר המשפטים. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
משרד המשפטים. את כרגע הðציגה של  לא, לא זה לא עלייך, אðי רק מðסה להבין מה עמדת

  המשרד והמשרד היה צריך לעðות לðו על זה, על הדו"ח. 
  

    תהילה בסה:
  

אðי מביðה, אðי בהחלט מביðה אבל אðי רק רוצה להסביר את הסיטואציה שאðי גיליתי על הדיון 
ר עם עוזר שר המשפטים כדי להבין, אðי לא לפðי חמש דקות וðיסיתי תוך כדי שאðי מקשיבה לדיון לדב
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בטח שאין לי תשובה להגיד הכרתי את המכתב, אðי לא ידעתי שהוא ðשלח, אðי לא ידעתי שהוא קיים. אז 
  למה. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
שלðו  רגע, אבל ההזמðה לא יצאה אליכם? אðי באה פשוט להגן פה על עובדות הוועדה, כי ההזמðה

  לא יצאה לפðי חמש דקות. 
  

    דפðה גוטליב:
  

ברור, אז אðי אומרת שכðראה הייתה תקלה בתוך משרד המשפטים גיליתי על הדיון ועל המכתב 
בסדר היום של כל משרד  הזה לפðי חמש או עשר דקות, כי צלצלה אליי יושבת ראש הוועדה. זה לא הופיע

  המשפטים ולא רק בסדר היום שלי באופן אישי, אז לכן אðי לא ידעתי בכלל על הדיון. 
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

אז אðי אגיד לך, יש משהו או איזו בעיה אצלכם, כי ייעוץ וחקיקה ðרשמו מראש לדיון הזה. זאת 
כדי להיכðס ולהירשם. אז בואו ðראה, אתם תבדקו מה קורה אצלכם כי אומרת שכן ידעו עליו ועשו פעולה 

  זה לא ðכון שלא ידעתם ושלא התכוððתם קודם וכל זה. 
  

    דפðה גוטליב:
  

אðי אומרת ספציפית עליי, אðי לא מדברת בשם אף אחד. אðי אומרת עלי, זה פשוט לא הופיע בלוח 
הזמðים של משרד המפשטים של וועדות הכðסת. הטעות היא ככל הðראה במשרד המשפטים ואðי אומרת 

  לך מבחיðה עובדתית שזו הסיטואציה. 
  

עðו. אðי כן יודעת והדבר היחיד אז ðיסיתי לברר ואðי באמת לא יודעת להגיד למה הם לא 
שהצלחתי להבין בדקות הספורות שהיו, זה שיש שיח כðראה בין שר המשפטים לבין גורמים רלווðטיים 

  האחרים על מðת לבחון איך ðכון ביותר לקדם את ההמלצות של הצוות. במשרדים השוðים 
  

חלטה ליישם את המהלכים שוב, אðי כאן בכובע מעט מוזר, כי אðי ישבתי בצוות, אבל בסוף הה
שהצוות המליץ עליהם היא החלטה של השרים ולא של היועצת המשפטית לממשלה ולכן אðי אומרת, זה 

  מה שðמסר לי, זה מה שאðי יודעת להגיד. 
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

  אבל את יודעת אולי אם המשרד מקדם אחת מההמלצות האלה בכל מקרה, כי את מכירה אותם. 
  

    דפðה גוטליב:
  

לא, כמו שאמרðו עוד פעם שעברה, יש המלצה אחת שכבר יושמה והיא בעצם הקו הזה שðפתח 
  פטים שאמור לעבוד. כבר, שהוא מיועד לפðיות, מעין קו פðיות ציבור כזה של משרד המש

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  הקהילה מכירה את זה? הארגוðים מכירים את הקו הזה?

  
    דפðה גוטליב:

  
אðחðו עדכðו על זה גם בדיון הקודם בפעם שעברה, הייתה על זה הודעת דוברות וזה מפורסם באתר 

  על זה פה.  המשרד. זאת אומרת עדכðו
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

  ויש לך ðתוðים כמה פðיות היו לכם?
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    דפðה גוטליב:
  

  לא היו עוד פðיות. יש לי ðתוðים שלא היו פðיות. 
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

  לא היו פðיות??
  

    גוטליב:דפðה 
  

  לא. 
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

  אז כðראה שיש בעיה, ðכון? אולי הפרסום שעשיתם לא מתואם או משהו. 
  

    דפðה גוטליב:
  

  העברðו את זה בהודעה לדוברות. אðחðו  שוב, אז אðי אומרת
  

    דפðה גוטליב:
  

  אז זה לא מספיק מתואם, לא מספיק טוב. 
  

    דפðה גוטליב:
  

זאת אומרת הייתה הודעה לדוברות, הייתה הודעה להרבה כלי תקשורת. אðחðו הודעðו על זה גם 
פה בדיון הקודם אצלך וגם אðחðו מפרסמים את זה באתר משרד המשפטים. אðי לא בטוחה שיש לðו, זאת 

  . אומרת אðי לא חושבת שיש איזו שהיא חובה שהמדיðה תעשה קמפיין בטלוויזיה כדי שתהיה מודעות
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

  את ישבת בוועדה שהחליטה שיש צורך בהקמת הקו הזה, כי מצאתם לðכון שיש צורך. 
  

    דפðה גוטליב:
  

  ðכון, ðכון. 
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

עכשיו משרד המשפטים הלך ופתח את הקו, אבל אðשים לא יודעים את זה ואת זה אðחðו מביðים 
  בגלל שיש אפס פðיות, לא בגלל שיש אפס צרכים. 

  
    דפðה גוטליב:

  
  כן. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  לא האחריות של משרד המשפטים לðסות. ואת עכשיו אומרת לי שזה לא משרד המשפטים, שזו 

  
    דפðה גוטליב:

  
לא, אðי לא אמרתי שזו לא האחריות של משרד המשפטים, אמרתי שהמשרד הוציא הודעות 

ðערך 6לדוברות, הוא מפרסם את זה גם באתר משרד המשפטים, המשרד הודיע על זה בדיון בכðת ב
  בðוכחות כל הארגוðים הרלווðטיים, שיש פה הרבה מאוד אðשים מהם. 
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    היו"ר גבי לסקי:
  

  הזה, אז צריך לבחון את זה. אז כðראה שיש פה בעיה בהעברת המידע 
  

    דפðה גוטליב:
  

אðי רוצה רגע לסיים משפט. יש פה הרבה מאוד ðציגים של הארגוðים שמכירים אותי באופן אישי 
ופוðים אליðו, יודעים לפðות אליðו ואðחðו עדכðו אותם על העðיין הזה כאן יחד בדיון. אז אðי אומרת שאðי 

שזו היכולת  – חושבת שאולי הדרך האטרקטיבית יותר, זה לא שזה יפורסם רק בפלטפורמות הממשלתיות
שלðו, אלא שגם הארגוðים יפרסמו את זה אצלם, שזה דבר מבורך וטוב. זה מה שאðי אומרת ואðי חושבת 
שככה זה יצליח להגיע ליותר אðשים. זה פורסם גם בזמðו בפייסבוק של משרד המשפטים, אבל בסופו של 

  לפרסם את זה בפלטפורמות הממשלתיות.  –דבר אלו הכלים שיש לðו 
  

אðי אומרת, אðי קוראת מפה לארגוðים ששוב, הודעðו להם על זה כבר לפðי כמה חודשים  אז
כשפתחðו את הקו הזה, ðתðו לוועדה גם את המייל כדי שתוציאו את זה. שלחו את המכתב עכשיו, אðי לא 
ראיתי אם אתם התייחסתם לזה גם שם אבל אתם בזמðו גם רשמתם את זה, אז אðי גם קוראת לארגוðים 

  גם אצלם, כי זה ðראה לי דבר ðכון ומבורך וזו הדרך בסופו של דבר, הכי טובה שזה יגיע לאðשים. לפרסם 
  

עכשיו מעבר לזה שוב, על כל יתר ההמלצות שðיתðו למשרד המשפטים וכמו שאמרתי כבר, ממה 
ימים שðמסר לי מלשכת השר זה שהðושאים האלה מתבררים מול משרדי הממשלה הרלווðטיים האחרים ב

  אלה. השיח הזה הוא ברמה הפוליטית, זה לא שיח. 
  

    :קריאה
  

  למיטב הבðתיðו משרד הבריאות בעðיין ומשרד הפðים בעðיין וזה רק משרד המשפטים. 
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

  וגם מבחיðת הדו"ח זה מה שאðחðו מביðים. 
  

    דפðה גוטליב:
  

כן. שוב, אðי ריכזתי את הדו"ח ואðי כתבתי את הדו"ח, אðי יודעת מה אומר הדו"ח. אðי אומרת 
שבסוף יישום ההמלצות זו החלטה פוליטית של השרים. מה שðמסר לי מלשכת השר זה שיש דיון לגבי אופן 

  יישום הðכון של ההמלצות בין המשרדים הרלווðטיים. ה
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

גם במשרד  –אז המשרדים הרלווðטיים כל אחד מקדם העצמו ודווקא בעðייðם יש כן התקדמות 
הרווחה. היחידים שאðחðו לא שמעðו מהם איך הם מתקדמים או מה הם מתכווðים  הבריאות וגם במשרד

  לעשות זה משרד המשפטים בעðיין הזה ויש שם ðושאים חשובים מאוד שהם רלווðטיים לגביהם. 
  

    דפðה גוטליב:
  

אז אðי אומרת שוב, מה שðאמר לי זה שיש שם ðושא אחד שהוא ðושא מרכזי וחשוב, ðאמר לי 
  שבוחðים את הדרך הðכוðה שבה ðיתן יהיה ליישם את ההמלצה הזאתי. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  ?סשל האפוטרופו

  
    דפðה גוטליב:

  
מה הדרך הðכוðה ביותר ליישום. שוב,  –כן. ðאמר לי שבוחðים את זה יחד עם המשרדים האחרים 

זה דוח עם המלצות שאðחðו חשבðו שהם ðכוðות בהרבה מובðים, אבל זו באמת הפררוגטיבה של השרים 
  להחליט שדווקא פתרון שהוא פתרון אחר יהיה הפתרון הðכון. זה לא בידיים שלי. 
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    היו"ר גבי לסקי:
  

  טוב אוקיי, אז תודה. אðי כן אבקש גם, אם יש התקדמות אחרת לדווח עליה לוועדה. 
  

    דפðה גוטליב:
  

אðי רק מבקשת אם אפר, בגלל שאתם כן יודעים לזמן אותי שאם המכתבים האלה יגיעו גם אליי, 
עקוב אחרי זה ואז אðחðו לא ðגיע עוד בל אפילו בהעתק אז אðי אוכל ללמרות שברור שהם מופðים לשר, א

  פעם למצב כזה שאðי מגלה שבכלל ðשלח מכתב כזה רגע לפðי הוועדה. 
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

  לא, בסיום הוועדה שכן היית ðוכחת בה זו הייתה אחת המסקðות, שצריכים לדווח לוועדה. 
  

    דפðה גוטליב:
  

  . - - -אבל מעולם לא ראיתי שðשלח מכתב ואðי לא יכולה 
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

לא, אבל בדיון עצמו גם היה. טוב, בסדר. אז אðחðו ðצטרך לפðות עוד פעם ישירות גם לשר, ðכתב 
המשפטים לא ðותן לðו שום מעðה בעðיין הזה. אז תודה אותך, כי אðי חושבת שזה לא יכול להיות שמשרד 

  . רבה דפðה ואðי רוצה לשמוע את ðציגת המשטרה שישבה
  

    ערן גלובוס:
  

  אðי יכול רק כמה מילים לפðי ðציגת המשטרה בהקשר הזה? לשכת עורכי הדין. 
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

  "ד ערן גלובוס מלשכת עורכי הדין. כן, אז עו
  

    ערן גלובוס:
  

אðי רק אגיד קודם כל תודה לך גברתי יושבת הראש על הדיון. אðי חושב שחשוב להגיד גם תודה 
לגברת דיðה זילבר וגם לאבי מוטולה שיושבים פה, על העבודה באמת המדהימה של הדו"ח. צריך להגיד 

בשביל לעשות  –ספציפית, אðי לא אגע בכל הדברים כי כבר דיברו, אבל הסיפור של המרשם לגבי המלצה 
את זה דרך האפוטרופוס הוא סיפור שברגע שהיועץ המשפטי לממשלה כבר חתם עליו, עוד היועץ המשפטי 

 , בעצם באמת, כמו שðאמר, התלות היא תלות של השר. עכשיו אðי חושב שחשובהקודם, אביחי מðדלבליט
שתצא מפה גברתי איזו שהיא אמירה שקוראת לשר המשפטים, מר גדעון סהר, שהוא באמת התבטא רבות 

  למען זכויות הקהילה, עסק בðושא הזה גם בתפקידו כשר וגם הבטיח לעשות. 
  

אðי חושב שיש שאלה שגם כן ראוי להציף לגבי למה הדבר הזה מתעכב ואðי מקווה ובאמת מאמין 
ðחðו שבדיון המעכב שאðחðו מדברים עליו, המשמעות של העיכוב מההמלצה של הדבר הזה זה שכל עוד א

ולטרðסג'ðדריות לעשות את הðתיב, הם חשופים לאלימות ואפליה על בסיס יום יומי,  םמאפשרים לטרðסי
  קבלת שירותי בריאות וכולי.  מכðיסה למועדון, -כי כל דבר דורש מסמך מזהה, כל דבר 

  
לכן כל הדברים שðאמרו פה על קופות החולים זה מאוד חשוב, אבל זה השלב הראשון ואðי חושב 

מטעם השר ושוב, אðי רוצה להודות לך גברתי ואðי אשמח שחשוב מאוד לוודא האמת שלדיון הזה יגיע ðציג 
  כאן לשמוע את רחלי שתמיד יש לה דברי טעם להגיד. 

  
    רחלי דומבר:

  
טו , תודה רבה. אז אðי התחייבתי פה להמשיך את הפרויקט. אðי לא אחזור על הדברים, אðי רק 
אגיש שהמשכðו עם ההכשרות ואðי רציתי להגיד לשרון, בהמשך למה שהיא צייðה פה קודם, שבהתחלה של 

ל אðשים על כל הרצאה שלי, הסבר על מה היא זהות מיðית ומה היא זהות מגדרית ואיך חשוב לפðות א
הקשת הטרðסית ואðי חייבת להגיד לך שיש שוטרים שפשוט אומרים לי "..אðחðו ðבוכים לשאול..", זה 
ðראה משהו ואז אðחðו לפעמים פוðים את תעודת הזהות ואומרים לו "..אתה או את..", אבל אðי מלמדת 
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מעות והרגישויות, אז אותם שככל שאתם תשאלו יביðו כמה אתם מקצועיים וכמה אתם מביðים את המש
  זה בעðיין הזה. 

  
אðחðו גם עובדים על לומדה. אðחðו ישבðו עם השר השבוע וכן עובדים על לומדה ממש כדי להגיע 

  לכל השוטרים. 
  

, הם רצו כולם לשדולה, לגבי הðוהל שהתחייבתי להמשיך איתו ישבתי עליו כבר עם מðכ"ל מעברים
קפðו אותו ואðחðו חשבðו יחד כולðו שðכון יהיה להזמין גם עוד אðחðו כולðו ישבðו על ההליך הזה, תי

  ארגוðים שהם על הקשת הטרðסית על מðת לדייק ממש את הðוהל. 
  

בðוסף אðי חייבת לומר שðי דברים ðוספים וחדשים שðמצאים על הפרק. דבר ראשון זה מפגש של 
ביקור במוזיאון המשטרה על מðת  המפכ"ל עם הקהילה, אðחðו עושים חצי יום של מפגש במכללה, כולל

  לחבר את הקהילה למשטרה ולתת גם שיח עם המפכ"ל. זה יום שיהיה מאוד מעðיין. 
  

בðוסף, קורס הקציðים שלðו שזה דור העתיד, הפיקוד העתידי שלðו לוקח את תחום הלהט"ב 
שחלק מזה זה  –ידע  אירגן ארבעה ימים, ביðיהם יום בקהילה, חיבור לאðשים בקהילה, קפהברציðות וכבר 

שביקשו ממðי להמליץ להם על מðהיגים בקהילה  –שמזמיðים אðשים מהקהילה לשבת ולספר, יום מðהיגות 
שיכולים לספר להם על אופי הארגון ואיך מðהיגים את הארגון ופאðל, שגם אðי משתתפת בו. אðחðו שם, 

  מתקדמים. 
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

היא שהמשטרה לא הייתה חלק מהדוח, מהמלצות הדו"ח. אבל אðי באמת חייבת לומר, האמת 
למשטרה. בעðיין הזה והðוכחות שלך בוועדה מאוד אבל מילה טובה הרבה האמת, אðי לא ðוהגת לעשות כך 

  תורמת לðו ואת באמת עושה עבודה מצויðת אז תודה רבה לך. 
  

תðו בזום בדיון הקודם, הכðיסה שלו התעכבה ואðי ðמצא איתðו כאן גם פרופסור גרוס שהיה אי
חושבת שזה חשוב ואðחðו מאוד רוצים לשמוע מה קורה עם ההתקדמות של הðיתוח הðוסף ומה עוד אתה 

  יכול להגיד לðו בכיוון הזה. 
  
    רז גרוס:

  
אז תודה רבה. אðי שמח מאוד להיות כאן והתעכבתי בין השאר כי ðתקעתי עם הרכב ביציאה מתל 
אביב וזה לא אמור לעðיין אתכם, אבל אðי מספר את זה כי לקחתי מוðית במיוחד כדי לבוא לכאן, כי זה 

ðחðי שמח על התהליך שאðי מאוד שמח על הדיון הזה ואðו עושים כאן היה לי חשוב להיות פה פיזית. אז א
  בוועדה. 

  
אðי אעדכן לגבי מספר דברים, ראשית אחד הדברים שדיברðו עליהם בפגישה בðובמבר זה הðוהל 
הפðימי של עבודת הוועדה, שבעצם ðותן ביטוי למה שאðחðו עושים בשטח מזה תקופה. בדיוק לפðי שðתיים 

כרים שהיה דבר כזה, או בתחילתו. אם אתם זו , בעיצומו של הגל הראשוןð2020כðסתי לתפקיד, בפברואר 
עשיðו הרבה מאוד עבודה משותפת עם ðציג הקהילה, מיכל שיושבת פה לצידי, אור שכאן ועוד אחרות 
ואחרים ואחרי כמה טיוטות ðוצרה טיוטה סופית של הðוהל שלðו שכעת ðמצא בעיון של אðשים מקצוע 

מבחיðתðו, אðי חושב שסיימðו את העבודה במשרד מהלשכה המשפטית ואðשי מקצוע אחרים. אבל אðחðו, 
עליו ואðי מקווה שמהר מאוד זה יקבל אישור רשמי ואðי מקווה ומרשה לעצמי להðיח שחלקים גדולים 
מðוהל העבודה הפðימי של הוועדה להתאמה מגדרית, אם לא כולו, יתורגמו לחוזר מðכ"ל משרד הבריאות 

  והוא לא משקף את הדברים כפי שהם כיום.  2014משðת  חדש, שðדרש מאוד לאור זה שהחוזר הקודם היðו
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

  ואתם כבר עובדים על החוזר מðכ"ל?
  
    רז גרוס:

  
אðי חושב שהתחילו לעבוד עליו ואðי חושב שהðוהל שלðו בהחלט יכול להיות בסיס מאוד טוב 

  . לחוזר המðכ"ל החדש
  

. מאחר ובתפיסתðו ואðחðו כבר 17קודם, בעðיין טפסי בהקשר הזה אðי אחזור לדבריו של גידי 
מיישמים את זה, אין באמת צורך שהפוðות והפוðים יפגשו אðשי מקצוע רפואיים לא רלווðטיים במסגרת 
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הפלסטי", כך אין סיבה שאðי אפגוש את הכירורג  –הוועדה, או במילים אחרות "אם אðי לא רוצה ðיתוח 
בעצם בזה מצמצמים את מספר המפגשים ומקצרים את התהליך בוועדה ולכן הקוðספט של טופס  שאðחðו

אחוד לכל הפגישות בוועדה. הוא היה רלווðטי במודל הקודם, הוא היה יכול מאוד להיות לעזר, אבל  17
הוא ראוי וðכון, אðי במודל החדש והיותר מצומצם שאðי לוקח את מלוא האחריות מבחיðה מקצועית ש

לðיתוחים,  17לפגישות עם חברי הוועדה ואðי כרגע מפריד את זה מטפסי  17חושב שכל הðושא של טפסי 
  יכול להיות שהוא כבר לפחות רלווðטי. 

  
לגבי אישורים לðיתוחים זה דיפרðציאלי מאוד בין הקופות, אðי חוזר על מה שאðי תמיד אומר וזה 

לטור החד משמעי לגבי כל מה שקשור להתאמה מגדרים ושðמצא בסל שהמשרד צריך להיות הרגו
  השירותים. 

  
כל מי שðתקלת או ðתקל  –אפילו למפגשים עם מומחי הוועד  17לðיתוחים או טפסי  17לגבי טפסי 

בבעיה יכולה או יכול לפðות אליי אישית ואðי מטפל בזה ויש תגובה של כל קופות החולים, ככה שאðי יודע 
י, אבל בתקופת מעבר הזו אðי חושב שזה יוכל זה לא המעðה האופטימלשמעðה שהוא מערכתי ושזה לא 

  לעזור. 
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

אז גם גידי כבר אמר שגם הוא יוכל לשבת גם כן עם הארגוðים ואז ðראה לי שביחד כבר אפשר   
  למצוא כבר איזה דרך לתקן את זה. 

  
    רז גרוס:

  
ששם באמת זה צוואר הבקבוק העיקרי. כידוע  –כן, בדיוק. לגבי ðיתוח ðוסף, ðיתוח תחתון ðוסף 

עקבות פðיה שלי למðכ"ל בית החולים ðיתוח שלישי, החל מאוקטובר האחרון. אðחðו בשיבא הוספðו ב
את ההמתðה, אבל תמיד שואפים ליותר וגם עכשיו ההמתðה היא  50%-שלישי בחודש. זה מקצר אולי ב

בלתי סבירה בעליל ויש כווðה להוסיף ðיתוח רביעי. מבחיðת המðתח שלðו, אמðם הוא היחידי בארץ שעושה 
יש לו ðכוðות לעשות את זה, אלא שהדבר כרוך גם בשעות חדר ðיתוח, זמן מרדים, ימי אשפוז אבל את זה 

וכולי, אבל הðושא כן בדיון במשרד לגבי הוספת ðיתוח רביעי, כפי שדובר עוד בביקור ההיסטורי לדעתי של 
  השר אצליðו בוועדה קצת אחרי שהוא ðכðס לתפקיד בתחילת אוגוסט. 

  
למרות שזה לא בðושא  –את הבמה הזאת לעוד דקה אחת ולהגיד לפרוטוקול אðי רוצה רגע לðצל 

ת בין טיפולי התאמה מגדרית לבין טיפולי המרה וזה ðאמר פה כבר, הוא מופרך של הדיון. כל ðיסיון להשוו
"..בואו ðדמיין מכל בחיðה. הוא מרושע גם וזה ðכון, אבל הוא מופרך מדעית, מקצועית וגם קליðית. לכתוב 

זה  ה היה מתחולל בציבור אילו שר הבריאות לשעבר, יעקב ליצמן היה אוסר טיפולי התאמה מגדרית.."מ
כמו לשאול באותה המידה מה היה מתחולל בציבור אילו השר ליצמן היה אוסר השתלות כליה לאðשים עם 

יון להשוות את אי ספיקת כליות או כימותרפיה לאðשים חולי סרטן. זו בדיוק אותה השאלה ולכן כל הðיס
זה, במיוחד על ידי איש מקצוע ואðי, כפסיכיאטר גם אומר את זה כאן וגם כרופא, שזה מופרך בעליל וגם 

  מטעה ציבור שלם שלא מספיק מתמצא בðושא. אז היה לי חשוב להגיד את זה כאן. 
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

  תודה רבה ד"ר רז. 
  

    רץ:גידי פ
  

יש לי רק שאלה לד"ר גרוס. אðי רוצה לדעת מה עם שיðוי שיטת הðיתוח לשיטה החדשה 
  והמתקדמת יותר, האם זה בעבודה. 

  
    רז גרוס:

  
  שיטת הðיתוח התחתון אתה מתכוון?

  
    גידי פרץ:

  
  כן. 
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    רז גרוס:
  

אðי יודע שזה בעבודה, אðי לא רוצה להשיב בשם הפלסטיקאים, אבל אðי יודע שהם מודעים 
לשיטה החדשה. יש בתוכðיות בטווח הקרוב מתמחה בכירורגיה פלסטית שאðחðו ðשלח להתמקצעות 

ðתחים לעסוק בתחום ויש כמובן את בחו"ל. אðחðו כמובן מקווים שיהיו עוד מרכזים רפואיים שיכשירו מ
הדיון אם לאפשר לבצע את הðיתוח הזה גם במגזר הפרטי וכמובן, גם לבתי חולים פרטיים ומðתחים 
שיעמדו בדרישות המקצועיות. אðי יודע שבמשרד ואðי לא מדבר בשם משרד הבריאות, אבל אðי חושב שזה 

את זה גם למגזר הפרטי, אðי מודע להסתייגויות שיש  עדיין בדיוðים. אðי באופן אישי חושב שזה ðכון לפתוח
  להם בðושא הזה. 

  
    גידי פרץ:

  
  אולי רק להוסיף לדברים שאור אמרה קודם. 

  
    היו"ר גבי לסקי:

  
  כן אבל יש לðו ממש ארבע דקות עד שאðחðו מסיימים. 

  
    גידי פרץ:

  
אז רק לגבי הðושא של בריאות הðפש, חשוב להגיד שבðושא הזה יש מחסור בכל תחום בריאות 
הðפש ובכל הארץ וזה אחד הðושאים שהשר שם אותם גם במיקוד מאוד מאוד מרכזי. יש ממש מהפך 

  בריאות הðפש.  בðושא של
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

  גם תקציבי. 
  
    גידי פרץ:

  
תקציבי מאוד גדול ובאופן כללי, הðושא של קיצור זמðי המתðה בבריאות הðפש ואðחðו בהחלט 

  מקווים שזה גם ישפיע על זמðי ההמתðה של האוכלוסייה.
  

    היו"ר גבי לסקי:
  

טוב, אðי מאוד רוצה להודות לכולם על הדיון הזה. מצד אחד שמעðו גם ממשרד הרווחה, גם 
ממשרד הבריאות וגם ממשטרת ישראל התקדמות ועל כך אðי מודה לכם. יש עדיין דברים שצריכים 

אתכם על מðת לסיים את הðושאים ולטפל להיעשות. אðי מקווה שדרך הדיון הזה אðחðו הצלחðו להðיע 
בðושאים החסרים מההמלצות של הדו"ח על מðת שאðחðו ðוכל לראות, כי באמת, יצא דו"ח שðעשתה עליו 
עבודה מצויðת ומהירה. אז שאðחðו גם ðהיה בתרבות כזאת שאחרי שיש דוח עם המלצות ולאחר שבחðו את 

  הðושא אðחðו גם ðוכל ליישם את ההמלצות. 
  

רד המשפטים, העðיין הזה עדיין חסר וזו שאלה מאוד מורכבת וחשובה שפוגעת בהמון אðשים. מש
לא קיבלðו תשובות על שום שאלה, גם לא בדיון הקודם. אðי קוראת מפה לשר המשפטים ואðחðו ðפðה אליו 

שורות ולמשרד גם באופן רשמי. אðחðו פשוט חייבים תשובות על מðת שðוכל להתקדם בðוגע להמלצות הק
  למשרד הבריאות. 

  
אðי פוðה מפה גם למשרד החיðוך, שלא היו ðוכחים בדיון הפעם, אðחðו גם ביקשðו לקבל 
התייחסויות על חוזר המðכ"ל, על אף שהם יצאו מהמלצות של הוועדה הבין משרדית. זה חלק מהרצף 

ולל ואðחðו גם ðדרוש הטיפולי ואðחðו לא יכולים להשאיר את מערכת החיðוך מחוץ לתמוðה, זה חלק כ
  לקבל באופן קוðקרטי ממשרד החיðוך את ההתייחסויות שלהם. 

  
אðחðו ðקיים דיון המשך ðוסף ותוך כדי זה עד הדיון הבא אðחðו ðפðה למשרדים על מðת לקבל מהם 
מראש את ההתייחסויות שלהם לגבי כל ðושא ואðי מקווה אבי מוטולה, שאðחðו ðוכל בקרוב, לפחות להגיד 

אפשר יהיה . אז שאפשר יהיה להגיד שðעשתה עבודה ודו"חשבהמלצות ה 16כל שכל המשרדים אימצו את 
  להתקדם הלאה. 
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אומרים לי עכשיו שמשרד החיðוך כן על הזום, אז אðי מתðצלת כי אðחðו כבר לא ðוכל לדבר איתם, 
אם יש לכם התייחסויות אðי מבקשת שתעבירו אתן לוועדה, גם ביקשðו שתעשו את זה בטרם הדיון וזה לא 

על מðת לראות שבעצם כל הדו"ח הזה  ðעשה, אבל זה כן חלק מהרצף ואðחðו ðעשה כאמור דיון מעקב
  באמת ייושם ויצא לפועל ושאðחðו ðוכל לטפל גם במעðים והצרכים הðוספים שיש לקהילה.

  
אבל אðי יכולה להגיד שאðי היום, ביום הזה, אðי חשוב לי לומר שלקהילה במקום הזה ובבית הזה  

התהליכים שðדרשים יחד איתכן  יש מקום חשוב ומרכזי ואתן ואתם לא שקופים ואðחðו ðעשה את כל
ואיתכם על מðת למגר כל סוג של אפליה ועל מðת לתת מעðים לכל הצרכים הייחודיים ועל מðת שתוכלו 
לצרוך גם טיפולים ושירותים מכל הרמות בצורה הðאותה, המכבד ביותר ושðותðת מעðה לכל הצרכים. 

  תודה רבה לכולם. 
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