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תוקף

הנדון  :הוועדה לבחינת מתן אישור על שינוי מין ללא ניתוח
.1

רקע:

א ב
ל

עד כה רק מי ששינה את מינו בפעולה ניתוחית יכול היה לשנות את פרט מינו במרשם האוכלוסין.
על מנת לאפשר את שינוי פרט המין במרשם האוכלוסין למי ששינה את מינו מבלי שעבר הליך ניתוחי לשינוי
אברי המין ,הוחלט על הקמת ועדה ציבורית רב-מקצועית [להלן  :הוועדה] שתבחן ותאשר ,בהתאם להוראות
נוהל זה ,את דבר שינוי מינו של אדם שלא עבר ניתוח כאמור.

שינוי הרישום בפרט המין במרשם האוכלוסין יתבצע רק לאחר שהוועדה תאשר שאכן שינה אדם את מינו.
החלטתה תהווה "תעודה ציבורית" הנדרשת על פי סעיף 19ג(א) לחוק מרשם האוכלוסין ,תשכ"ה 1965-לצורך
שינוי הרישום בפרט המין במרשם האוכלוסין.
.2

מטרה:

פירוט תהליכי עבודת הוועדה ובכלל זה הרכבה ,תפקידיה ופעילותה.
.3

תנאי סף למתן אישור בדבר שינוי מין למי שלא עבר ניתוח:
.3.1

לפונה מלאו  18שנים לפחות ביום פניתו הראשונה לוועדה;

.3.2

לפונה עבר מוכח בזהות המגדרית המבוקשת במשך  24חודשים לפחות ממועד פנייתו לוועדה;

.3.3

חוות דעת מקצועיות של חברי הוועדה (הרכב הוועדה יפורט בהמשך) ביחס להליך שינוי מין
שעבר המבקש:
 )1מפסיכולוג הוועדה;
 )2מרופא פסיכיאטר של הוועדה;
 )3מרופא אנדוקרינולוג של הוועדה.

.4

נטילת הורמונים:
סוגיית הצורך בנטילת הורמונים תבחן על פי המלצת חברי הוועדה.

.5

ועדה ציבורית לבחינת מתן אישור על שינוי מין ללא ניתוח:
.5.1

הוועדה תמונה על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות.
 .5.1.1הרכב הועדה:
)1

יו"ר -פסיכולוג קליני;

)2

רופא פסיכיאטר;

)3

אנדוקרינולוג.

תוקף

 .5.1.2תפקידי הוועדה:
)1

אבחון ,מעקב ותמיכה בתהליך שעובר אדם המשנה את מינו;

)2

הנפקת אישור שיהווה תעודה ציבורית המעידה על שינוי מין ללא ניתוח שעבר
המבקש .יובהר ,כי הוועדה תבחן בקשות לקבלת תעודה כאמור רק במקרים בהם

א ב
ל

המבקש פונה לצורך שינוי פרט המין במרשם האוכלוסין בהתאם לסעיף 19ג לחוק

מרשם האוכלוסין.

 .5.1.3הליכי עבודת הוועדה:
)1

הוועדה תדון בפניות טרנסג'נדרים המבקשים לשנות את פרט המין במרשם
האוכלוסין על פי אמות המידה המקצועיות המקובלות ,כגון אלו המפורסמות

במדריך  (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) DSM 5וכן
במדריך  ,)International Classification of Diseases( ICD 10כפי שיעודכנו מעת

לעת.

)2

לכל פונה לוועדה יקבעו ע"י מרכזת הוועדה ,פגישות עם המומחים השונים אשר
חוות דעתם נדרשת לצורך קבלת האישור.

)3

תתקיים לפחות פגישה אחת של הפונה עם כל חברי הוועדה .בפגישה זו ידון הליך
שינוי המין שעבר הפונה ,ותינתן לו הזדמנות להישמע בפני הוועדה.

)4

הפונה יהיה רשאי לצרף מלווה מטעמו – איש מקצוע מהתחום או בן משפחה קרוב.

)5

הפונה רשאי להציג בפני הוועדה כל מסמך ,לרבות חוות דעת מומחה חיצוני.

)6

הוועדה רשאית לפנות לגורמים נוספים מסביבתו של הפונה.

)7

במקרה בו דחתה הוועדה את הבקשה ,תנומק החלטתה בכתב.

)8

הוועדה תפעל לגיבוש החלטתה במקצועיות ובכובד ראש ותוך פרק זמן סביר ממועד
קבלת הפניה.

 .5.1.4דרכי הפניה לוועדה:
הפניה אל הוועדה תעשה באמצעות מזכירות המחלקה לפלסטיקה במרכז הרפואי תל
השומר ,על פי הפרטים המפורסמים באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

ב ב ר כ ה,
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סימוכין 80711315 :

כתו בת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי

מנכ"ל היאwww.health.gov.il - :

