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ארגון מעברים – שינוי בר קיימא לקהילה הטרנסית
נייר עמדה לאור תגובת המדינה בנושא סעיף המין
נדרשת הקלה ממשית בשינוי סעיף המין בהקדם האפשרי
אי התאמה בין סעיף המין ברשם האוכלוסין לבין המין בו אנו חיים חושף אותנו לאלימות ולאפליה .מדובר בסכנה ממשית,
בייחוד לאוכלוסיות הכי פגיעות בקהילתנו ,כדוגמת אלו ללא גב כלכלי.
אנו מאמינים שברמה הסימבולית חשוב לפעול לניתוק הקשר בין הכרה בזהותנו לבין אבחונים רפואיים או פסיכיאטריים (דה-
פתולוגיזציה ודה-מדיקליזציה של זהויות טרנסג'נדריות).
עם זאת ,דחוף יותר לפעול ברמה המעשית ,כלומר להנגיש את שינוי הסעיף לכלל האנשים הטרנסג'נדרים ,גם אם לא עברו
ניתוחים ואינם מטופלים הורמונאלית – חשוב שהשינוי יוכל להיעשות בקלות ,ללא ביורוקרטיה מיותרת ,וללא עלות כלכלית.
התגובה המקדמית של משרד הפנים הינה התקדמות ממשית
ההישג של העותרות הינו אדיר .המדינה מכירה בזכות לשנות את סעיף המין ללא ניתוח.
בנוסף ,המדינה מציעה לבחון אפשרות להסמיך את ועדת המומחים של משרד הבריאות (הועדה לשינוי מין בתל השומר)
להנפיק כזו תעודה על פי קריטריונים שיקבעו על ידי הועדה.
יש לנצל את היתרונות שבהצעה כבר היום ,ובעתיד להתמודד עם חסרונותיה
המדינה מכירה בזכות לשנות את הסעיף ללא ניתוח ,ולפני שממשיכים הלאה במאבק ,יש לגרום לה להוציא הצהרה זו לפועל.
הבחירות קרבות ,ואין לדעת איזו מפלגה תקבל את משרד הפנים ,ואת משרד הבריאות .בעוד יש סיכוי ששרי משרדים אלו יהיו
ידידותיים לקהילה הטרנסית ,ישנו סיכוי ששרים אלו יהיו עוינים (משרד הבריאות והפנים הינם משרדים מועדפים בקרב
המפלגות החרדיות).
ההצעה שהקריטריונים יקבעו על ידי וועדת המומחים של משרד הבריאות ,עוקפת משא ומתן עם משרד הפנים ועם משרד
הבריאות – משרדים שבעתיד עלולים להיות עוינים.
ועדת המומחים של משרד הבריאות ,על כל מגרעותיה ,תהיה מקום ידידותי יותר הן ממשרד הפנים והן ממשרד הבריאות ,כדי
היכנס למשא ומתן על הקריטריונים לשינוי הסעיף ,ועלינו לדאוג שנציגת הציבור בוועדה תהיה שותפה לקביעת הקריטריונים.
עמדת ארגון "מעברים"
למרות שהקישור בין שינוי הסעיף לוועדת המומחים של משרד הבריאות מקשרת בין הזהות שלנו ,לממסד הרפואי ,אנו
מאמינים שאסור שהשאיפה לאוטופיה תמנע התקדמות כבר כעת .בחירה בגישה של "הכול או לא כלום" תשאיר אותנו במצב
הנוכחי לעוד שנים רבות של מאבק .יש לגרום למדינה לבצע את שהציעה ,ולאחר מכן נמשיך להיאבק לשיפור מול משרד
הפנים.
 .1אנו מבקשים מבית המשפט הנכבד לחייב את משרד הפנים לתקן את הנוהל לשינוי פרט המין במרשם האוכלוסין כך
ששינוי זה יתאפשר ,בדומה לנוהל שינוי שם ,ללא כל "תעודה ציבורית" ,ובאמצעות בקשה בלבד ,כפי שנעשה במדינת
ארגנטינה .
 .2לחילופין ולמצער ,במידה ולא ניתן להורות כן ,ובעקבות התגובה המקדמית של משרד הפנים ,נבקש מבית המשפט
להורות בצו על ביצוע המתווה המוצע :וועדת המומחים של משרד הבריאות ,לרבות נציגת הציבור של הוועדה ,תקבע
תבחינים בהתאם לתנאים המצדיקים זאת מבחינה מקצועית ,והחלטתה תהווה "תעודה ציבורית" לצורך שינוי הרישום
בפרט המין במרשם האוכלוסין במי שלא עבר ניתוח לשינוי מין.
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