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סיכום דיון
מיום שני ,כ"ב באייר ,התשע"ו 30 ,במאי  2016בנושא:
בקשה לחוות דעת מבקר המדינה בנושא :התנהלות רשויות המדינה בטיפול בקהילה
הטרנסג'נדרית בישראל  -ישיבת מעקב
-

הוועדה שמעה את נציגי המשרדים השונים על הפעולות אשר נעשו ממועד הדיון הקודם
בנושא .הוועדה סבורה כי במהלך שלושת החודשים ממועד הדיון הקודם לא נעשה מספיק
ולא חלה התקדמות משמעותית מספקת על-ידי הגורמים הממשלתיים.

-

הוועדה שמעה עדויות שונות על הקשיים שחווים חברי הקהילה הטרנסג'נדרית בישראל,
בתחומים רבים ,כגון בבקשה לשינויי רישום במרשם האוכלוסין ובתחומי הבריאות השונים.

-

הוועדה קוראת לממשלת ישראל לפעול כפי שמצופה ממנה ולטפל בקידום זכויותיהם של
חברי הקהילה הטרנסג'נדרית ,וזאת בהמשך להתבטאויותיהם של חברי ממשלה אשר הצהירו
על תמיכתם בזכויות שוות לכל .הוועדה מצפה שהצהרות אלה יתורגמו למעשים.

-

הוועדה מבקשת ,לקבל ממשרד הבריאות( ,עד ליום  31במאי  ,)2016עדכון מפורט בהקשר
ללוח הזמנים של הוועדה לשינוי מין ללא ניתוחים בדגש על המועד הקרוב לכינוסה.

-

הוועדה דורשת לקבל הסבר ממשרד הבריאות ,תוך שבוע( ,עד ליום  6ביוני  ,)2016מדוע לא
חל שיפור בנושא המענה הטלפוני וקביעת התורים לוועדה לשינוי מין ,למרות שנושא זה נדון
בישיבת הוועדה הקודמת ,בה הוצע לשפר את השירות באמצעים טכנולוגים כדוגמת אתר
אינטרנט ,כמו כן הוועדה מבקשת לקבל עדכון האם בכוונת משרד הבריאות להעלות את
תדירות הפגישות של הוועדה לשינוי מין בשנים הבאות.

-

הוועדה מבקשת לקבל ממשרד הבריאות ,תוך שבועיים( ,עד ליום  13ביוני  ,)2016עדכון על
השירות הניתן בתחום בריאות הנפש וכיצד שירות זה מונגש לחברי הקהילה הטרנסג'נדרית.

-

הוועדה מבקשת לקבל ממשרד הבריאות ,תוך שבועיים( ,עד ליום  13ביוני  ,)2016הסבר
לסיבה לכך שבכוונת המשרד להתחיל ולאסוף נתונים אודות מספר נשאי האיידס בקהילת
הטרנסג'נדרים ,החל משנת  2017ולא כבר במהלך שנת .2016

-

הוועדה מבקשת לקבל ,ממשרד הבריאות ,תוך שבועיים( ,עד ליום  13ביוני  ,)2016עדכון האם
בכוונת המשרד לערוך חשיבה מחודשת בנושא אישורים לעריכת ניתוחים פלסטיים משלימים
לתהליך שינוי מין וזאת בהמשך לסיכום הדיון הקודם בנושא.
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-

הוועדה מבקשת לקבל מהמשרד לשוויון חברתי ,תוך שבוע( ,עד ליום  6ביוני  ,)2016הסבר
מפורט לפעולות המשרד לשוויון חברתי לשיפור איכות חייהם של הטרנסג'נדרים בישראל,
כולל לוח זמנים לכל תוכנית.

-

הוועדה מבקשת לקבל ,ממשרד הביטחון וצה"ל ,תוך שבועיים( ,עד ליום  13ביוני ,)2016
עדכון לכתיבת נוהל צה"לי מחייב על אופן הטיפול בחיילים המשתייכים לקהילת
הטרנסג'נדרים ,על מנת שהטיפול לא יישען על רצון טוב או מדיניות של הקצינים האמונים על
הנושא היום ,אלא יחייב את צה"ל מפקדיו וחייליו באופן קבוע וברור.

-

הוועדה מבקשת לקבל ממשרד המשפטים ,ממשרד הבריאות ומשרד הפנים ,תוך שבועיים,
(עד ליום  13ביוני  ,)2016חוות דעת בנושא נכונות שיוך הוועדה לשינוי מין ללא ניתוח למשרד
הבריאות.

-

הוועדה מבקשת לקבל מרשות האוכלוסין ,תוך חודש( ,עד ליום  30ביוני  ,)2016דווח על יום
ההדרכה שייערך בהקשר לקהילה הטרנסג'נדרית בדגש על תוכן ההדרכה ומשך זמן ההדרכה.

-

הוועדה מבקשת לקבל מרשות האוכלוסין ,תוך שבועיים( ,עד ליום  13ביוני  ,)2016עדכון לגבי
נוהל רישום שינוי מין בתעודת הזהות והסבר לסיבה שתהליך זה אורך זמן רב .בנוסף מבקשת
הוועדה לקבל התייחסות לשאלה ,האם קיימת מדיניות מיוחדת לחברי הקהילה
הטרנסג'נדרית במשרדי רשות האוכלוסין?

-

הוועדה מבקשת לקבל ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים ,תוך שבוע( ,עד ליום  6ביוני
 ,)2016עדכון על קיומו של המפגש עם ארגון "איגי" לקידום זכויות הקהילה הטרנסג'נדרית.

-

הוועדה מבקשת לקבל ,מהמוסד לביטוח לאומי ,תוך שבועיים( ,עד ליום  13ביוני  ,)2016עדכון
בנושא הנגשת השירותים לקהילת הטרנסג'נדרים בהקשר לוועדות הרפואיות וזאת תוך כדי
שיח עם נציגי הקהילה הטרנסג'נדרית.

-

הוועדה מבקשת לקבל ממשטרת ישראל ,תוך שבועיים( ,עד ליום  13ביוני  ,)2016נתונים על
תלונות ומקרים של גילויי אלימות על רקע מגדרי כנגד הקהילה הטרנסג'נדרית ובדגש על
מספר התלונות שטופלו ומספר התלונות שנסגרו מחוסר עניין לציבור .בנוסף הוועדה מבקשת
לבחון את נושא הפנייה לחברי הקהילה הטרנסג'נדרית בהתאם לבקשתו המגדרית ולא על-פי
הרשום בתעודות הזהות.

-

הוועדה לא תרפה מהנושא ותקיים דיון מעקב בתחילת מושב החורף.

____________________________________________________________________
משכן הכנסת ,קריית בן-גוריון ,ירושלים ,מיקוד 9195016
טלפון ,02-6408526/269 :פקס , 02-6753111 :דוא"לvbikoret@knesset.gov.il :

