
 

21.6.2022 
 באמצעות דוא"ל

 לכבוד: 
 ניצן הורוביץ, שר הבריאותמר 

 שלום רב, 

 זכויות בריאות של אנשים על הקשת הטרנסית הנדון:

זכות לבריאות היא זכות בסיסית והכרחית למימוש זכויות אדם נוספות. בישראל, אנשים על הקשת ה

רפואיות בשל הגבלות משרד הבריאות על הליכים רפואיים הטרנסית מתמודדים עם חסמים למימוש זכויות 

להתאמה מגדרית. הגבלות אלה הופכות טיפולים חיוניים לנשים טרנסיות לבלתי נגישים עבורן ובכך פוגעות 

בזכויותיהן לבריאות, שוויון ואוטונומיה. הצעדים הנדרשים להנגשת שירותי הבריאות לאוכלוסיה הטרנסית 

 כוללים:

כך שישקפו את הגישות  י המנכ"ל המסדירים את פעילות הוועדות להתאמה מגדריתעדכון חוזר ●

 הרפואיות המקובלות כיום

באמצעות הכשרת מנתחים והקצאת שעות נוספות קיצור זמני ההמתנה לניתוחי התאמה מגדרית  ●

 של חדרי ניתוח

. זהו איסור חריג שאינו קיים לגבי ביטול האיסור על ניתוחי התאמה מגדרית בבתי חולים לא ציבוריים ●

 ניתוחים אחרים ולמעשה חל על מבוטחים טרנסים בלבד

הפועלת בשיבא  מגדרית ביזור הסמכויות המרוכזות כיום בוועדה הארצית לאישור ניתוחי התאמה ●

 למרכזים רפואיים נוספים הפועלים מחוץ לאזור המרכז 

 לעבודת הוועדה לאישור ניתוחים  הפנימיפרסום הנוהל  ●

עם דגש על הנושא  הכשרות לאנשי מקצועפיתוח תחום רפואת הלהט"ב, בין היתר, באמצעות  ●

 הטרנסי

. למרות העבודה שנעשתה בנושא במשרד הבריאות, אלה צעדים ליישום לפעול התחייבתכשר הבריאות, 

אנו פונים אליך, כשר הבריאות, בקריאה להפעיל את סמכותך השינויים הנדרשים טרם יצאו אל הפועל. 

 לקידום סוגיות אלה ולהבטיח שירותי בריאות שוויוניים ונגישים.

 רקע

מתמודדים עם הדרה חברתית, אפלייה בתעסוקה, בדיור ובשירותים ואלימות  נשים על הקשת הטרנסיתא

הלימה בין זהותם המגדרית -מצוקה הנובעת מאי –מילולית ופיזית. רבים גם סובלים מדיספוריה מגדרית 

ממדית הזאת יש השפעה הרסנית על חייהם ובריאותם של -לבין המגדר בו סומנו בלידה. למצוקה הרב

ניסו  48%-מהאנשים על הקשת הטרנסית בישראל חשבו על התאבדות וכ 78%-כ אנשים טרנסים:

  1להתאבד.

                                                 
סיגל גולדין, מאפיינים וצרכים של קהילה הטרנס* בישראל בדגש על נושאי בריאות ורווחה: דוח סיכום סגר ארצי, מרפאת  1

 (.2020לשכת הבריאות המחוזית ת"א ) לוינסקי,

https://www.ynet.co.il/health/article/skrjvoijy
https://news.walla.co.il/item/3451945
https://news.walla.co.il/item/3451945
https://news.walla.co.il/item/3451945
https://13tv.co.il/item/news/domestic/health/horovitzpromises-1303780/
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https://13tv.co.il/item/news/domestic/health/horovitzpromises-1303780/
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מנגד,  2מפחיתים מצוקה נפשית ואובדנות. –וניתוחים בפרט  –הנתונים מראים כי הליכים להתאמה מגדרית 

מיים אקונו-ה בתחומים אחרים, מעמיקים פערים סוציוחסמים למימוש זכויות רפואיות מעצימים את האפלי

  3ומגבירים את הפגיעות של נשים טרנסיות לאלימות.

 חסמים למימוש זכויות רפואיות

מדינת ישראל מכירה בהליכים להתאמה מגדרית כטיפולים רפואיים חיוניים; טיפולים רבים כלולים בסל  

לות המדינה מטילה על הניתוחים להתאמה מגדרית שורת הגבהבריאות ומקבלים מימון ציבורי. עם זאת, 

 שאין להן אח ורע ביחס לאף ניתוח אחר. 

ראשית, הניתוח היחיד בישראל שאסור לבצע באופן פרטי הוא ניתוח התאמה מגדרית גניטלי. שנית, ביצוע 

הניתוחים מותנה בקבלת אישורה של ועדה רב מקצועית. ישנה רק ועדה אחת להתאמה מגדרית, בבית 

ל על אישור ניתוחי התאמה מגדרית בישראל. בשל כך, החולים שיבא, והיא למעשה מחזיקה במונופו

מטופלים ומטופלות מכל הארץ נדרשים להגיע לשיבא לצורך תהליך ההערכה. זאת בניגוד לחוק בריאות 

ממלכתי, הקובע כי שירות רפואי צריך להינתן במרחק סביר ממקום המגורים. התהליך מול הוועדה נמשך 

 שנים.  4-אישור, זמן ההמתנה לניתוח מגיע למספר חודשים עד שנה. לאחר קבלת ה

למרות שניתוח גניטלי להתאמה מגדרית כלול בסל הבריאות, בפועל הניתוח לא כתוצאה מהגבלות אלה, 

נגיש ולא זמין לנשים טרנסיות. מציאות זו מייצרת פגיעה חמורה בזכויותיהן החוקתיות לחיים, לבריאות, 

 אוטונומיה.לשוויון ול

עדר שקיפות בעבודת הוועדה. חוזר מנכ"ל משרד יוכלוסייה הטרנסית מתבטא גם בההיחס המזלזל בא

יום. הנוהל לא פורסם עד היום,  45דרש מהוועדה לפרסם נוהל פנימי לעבודתה תוך  2014הבריאות משנת 

 בחלוף שמונה שנים.

מראה כי  בשל החסמים למימוש זכויות רפואיות, רבים פונים לשוק הפרטי. מחקר שהתפרסם לאחרונה

בניתוחי חזה, שאותם ניתן לבצע  4( נערכים במימון פרטי.60%מרבית הניתוחים להתאמה מגדרית )

מהטרנסיות מימנו ניתוח חזה באופן פרטי.  71.7%-מהטרנסים ו 81.4%בישראל, השיעור גבוה אף יותר: 

ל מימון הטיפולים כבד ניתן לבצע באופן פרטי בישראל, מבוצעים בחו"ל. העול ש ניתוחים גניטליים שלא

מהמדגם דיווחו כי הכנסתם נמוכה בהרבה  62.1% –במיוחד לאור ההדרה הכלכלית של הקהילה הטרנסית 

 מתפרנסים מקצבת נכות. 40.3%-מהממוצע, ו

 הצעדים להנגשת זכויות בריאות והתחייבויות משרד הבריאות

טרנסית, מעברים לקשת הטרנסית, ברית פרויקט גילה להעצמה  –, הארגונים הטרנסיים 6.5.2021בתאריך 

בשיתוף עם האגודה למען הלהט"ב, שלחו למשרד הבריאות נייר עמדה בו  –הלביאות וטרנסיות ישראל 

פירטו את הצעדים הנדרשים לשיפור הנגישות לניתוחים: פרסום הנוהל הפנימי לוועדה; ביטול האיסור על 

עדה בשיבא והנגשת התהליך למי שאינם מתגוררים במרכז; וביצוע הניתוחים באופן פרטי; ביטול מונופול הו

 קיצור זמני ההמתנה באמצעות הכשרת מנתחים והקצאת שעות נוספות של חדרי ניתוח.

, ובחודשים פברואר 2021פניות נוספות בנושאי הניתוחים, חוזר מנכ"ל ונוהל הוועדה נשלחו בחודש יוני 

                                                 
2 Johann J. Go, Should Gender Reassignment Surgery be Publicly Funded, 15(4) Bioethical Inquiry 527, 

528 (2018). 
מיכל סטולר, שימוש ברפואה הציבורית לעומת הפרטית לניתוחי התאמה מגדרית בקרב טרנסג'נדרים בישראל, עבודת תיזה  3

 (.2021הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בן גוריון בנגד )לתואר מ.א., המחלקה לעבודה סוציאלית, 
 שם. 4
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 הליך"ב מדובר כי הכרה מתוך דריתמג להתאמה ניתוחים להנגיש מחויבותך על הצהרתכשר הבריאות, 

. בפרט, התחייבת לפעול לצמצום זמני ההמתנה לניתוחים, להקל על אישור הניתוחים ולהכשרות "חיים מציל

 הטרנסית הקהילה לקידום משרדי-הבין בצוותשל צוותי מערכת הבריאות. משרד הבריאות גם השתתף 

 והצהיר על אימוץ מסקנותיו.  בישראל

 להליכים רפואיים להתאמה מגדרית השפעה דרמטית על בריאותם ורווחתם של אנשים על הקשת הטרנסית

 –ועל יכולתם לממש את כישוריהם ושאיפותיהם. החסמים להליכים חיוניים אלה פוגעים בזכות לבריאות 

 זכות יסוד והבסיס לחיים בכבוד.

אנו קוראים לך להפעיל את סמכויותיך כשר הבריאות, להסיר את החסמים למימוש זכויות רפואיות 

 ולהנגיש את מערכת הבריאות לאנשים על הקשת הטרנסית. 

 ,בתודה

 רן גולדשטיין  נועה סתת

 מנכ"ל רופאים לזכויות אדם מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח
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