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   מפגשה של הקהילה הטרנסית : צומת דרכי�על

  ע� מערכת המשפט

  מאת

  *עידו קטרי

  ואבמ. א

 במשפט מלא באופ� מומשו שטר
משו
 , חשוב הטרנסית נמצאת כיו
 בצומת דרכי
 משפטי הקהילה
מת הנכונות של חברות ככל שר. נשי
 טרנסי
/ לשוויו� והזכות לאוטונומיה של אהזכות הישראלי

 בביטויי
 לח
י להכדי הדרישה לעשות שימוש בחוק גוברת כ� ,הקהילה לעמוד על זכויותיה� עולה
 דיו� משפטי חדשני ושינויי
 מנהליי
 דרמטיי
 שהתרחשו בעת ,מנגד 1.שוני
 של טרנספוביה

   2. זהבפרק הנדוני
, האחרונה מבשרי
 ג
 ה
 על הזדמנויות לשינויי
 מרחיקי לכת
 שימש והוא,  בחוק לצור� שינוי חברתי הוא פרקטיקה נפוצה בקרב קבוצות מודרותשימוש

אימו� . הומואי
 ולסביות וקבוצות נוספות, נשי
 לא לבני
/א, נשי
 קבוצות מודרות כמו של �במאבק
לגבות ממנה ג
 מחיר כבד , לטענתי, הפרקטיקה הזאת אל תו� מאבקה של הקהילה הטרנסית עלול

 ואסורי
 למבעי
 רי
 קביעת גבולות מותיחייבהעובדה שניסוח המאבק הטרנסי בשפה משפטית בשל 

   3.ולהרחיב  בבד ע
 ניסיונהבד המשפטית להצר את החופש המגדרי הפרקטיקה עלולה בכ� .מגדריי

 מגדריות ודרכי ביטוי יותזהו,  מגוו� פרטי
לתאר נועדש פוליטי נחמו הוא 4נשי
 טרנסי
/ אהמונח
אחד הרכיבי
 המרכזיי
 בתפיסה . דריות החורגי
 מהחלוקה החברתית המקובלת של תפקידי מגדרמג

 
שות� �מייסד, נטוו באוניברסיטת טורבמסלול לדוקטורטנות מגדרית במשפט ותלמיד חוקר שו, די� עור�   *

 .נדרי� למע� צדק חברתי'של פרויקט גילה להעצמה טרנסית ועמותת טרנסג
 שוני� מגדרית הבא לידי �נשי/נשי� טרנסי� או א/סלידה ופחד מא,  כוונתי לשנאה"טרנס פוביה"במונח   1

 מצג מגדרי שאינו תוא� את וכלפי אלהנשי� / או אלימות כלפי את תוקפנו,זלזול, הידחי, פליההביטוי ב
 .הנורמות החברתיות המקובלות

הג� שנעשה במסגרת הבנה , ובפרט ביחס לשאלת הנישואי�, נדרי�'דיו� במפגש שבי� המשפט לטרנסג  2
ל שמעוני שמוא: נער� במאמר הבא,  למשנהודנדרית כמעבר ממי� אונתולוגי אח'צרה של זהות טרנסג

 ). 2012 (311 כח מחקרי משפט" הכרה משפטית בשינוי מי�"
 המאבק הטרנסי וטאקטיקות של משטור מגדרי – לא נחמדות, לא עוברות"  עידו קטריאולדיו� בעניי� זה ר  3

לא "קטרי : להל�) (טר� פורס� , עורכי�וס�עמליה זיו ורז י,  גרוסאייל( אחר סקס" בחוקי איסור הפליה
 .")עוברות

יש סכנה של מחיקת " מטרייה"בעצ� השימוש במונח , נשי� טרנסי�/ אנוחי שאני משתמש במהג�  4
 של נשי� טרנסקסואליות � מסע;המאבקי� הפרטיקולריי� של כל אד� או קבוצה ע� שונות� המגדרית

בשל העובדה שאנו נמצאי� בגדריו של השיח המשפטי . נדרקווירי�'אינו דומה למסע� של גברי� ג
נשי� טרנסי� אינ� רוצי� או יכולי� להזדהות /לא מתבקש מהניתוח לעיל שא, אול�ו. שטה זו מתבקשתהפ
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: שמה
 נגזרי
 שני מגדרי
 מנוגדי
, החברתית המקובלת היא חלוקה דיכוטומית לשני מיני
 מנוגדי
 "מגדר"המונח ,  מתייחס למי� הנגזר מהביולוגיה"מי�"המונח , בהקשר זה. נקבה/זכר ואישה/גבר

והמצג המגדרי מתייחס לתוצר של ההתאמה , תרבותי של המי� הביולוגי�תייחס לתרגו
 החברתימ
   5".גבריות"ו" נשיות"קרי ,  כפי שהוא בא לידי ביטוי באופ� חיצוניהמגדר בי�שבי� המי� ו

 זו הינה תפיסה אידאולוגית שמציבה כל התנהגות מינית ומגדרית ביחס לאידאל נורמטיבי תפיסה
 משו
 ,החלוקה הדיכוטומית היא רכיב מובלע באידאולוגיה זו. ת הטרוסקסואליתשל מיניו

 מהותי הבדל ישבמער� החברתי המקובל . נקבה/זכר לאישה/שהטרוסקסואליות היא מיניות שבי� גבר
 
כלומר כקוד
 , הבדל זה מוצג כטבעי. בתכונותיה
 וביכולותיה
, לכאורה,  שמתבטאגברי
לבי� נשי

) כבני
 או בנות( שמקטלגת אותנו מרגע לידתנו ,זוהי מערכת ערכי
 מורכבת. יותלהבניות תרבות
 
החברה דורשת מכולנו ). ת או גברי�תנשי�(ומלמדת אותנו לאור� חיינו את התפקידי
 שעלינו לגל

 או הטרוסקסואליות�נקבות�נשיות�כלומר להיות נשי
, להתאי
 את עצמנו לאחת משתי הקטגוריות

�גברי
�גבריי
�זכרי
  /נקבה/שהיא.  מי שחורג מקטגוריות צרות אלואתומענישה , הטרסוקסואלי

נשי
 /הטרוסקסואלית עלולה להיות מופלית בשל מקומה הנחות בתו� אותו סדר דיכוטומי ואילו א
    6.טרנסי
 עלולי
 להיות מופלי
 משו
 שאינ
 מצליחי
 או רוצי
 להשתת� באותו מער� חברתי

בי� היתר באמצעות המשמעות שהוא מעניק לחוקי
 , חברתי� בשיח הפוליטי תפקיד מכונ� למשפט
 השלכות בי� בי� משמעויות חברתיות מקובלות ומגשרות אלה פעולות ; שבו הוא מייש
 אות
לאופ�ו


 המשפט מגדיר את 7.חובותיה
 וחופש הפעולה שלה
, זכויותיה
, נורמטיביות על חייה
 של פרטי
והוא המכונ� את הפרקטיקות של , בני האד
 והמדינה, 
 בזירה המשפטית של השחקני
 השוניעמד
מ


יו
 שלה
 בהקצאת כוחות וזכויות לאות
 שחקני
 והסדרת האופ� שבו מיושמות הזכויות �חיי היו
 בכינו� פרקטיקות אלו המשפט נוטל חלק מרכזי ביצירת המשמעות בחייה
 של בני. ומופעל הכוח


   8.האד
 עצמו משתמש המשפט זו בלבד שלא שכ� , החוק מתבקשתרכתטרנסית למע של הקהילה הפנייה

.  שדרכה מנותבת הגישה לטובי� החברתיי
9 בתור קטגוריה מנהליתאותו ג
 מכונ�  הוא אלא,במגדר
 
 נעשה שימוש במגדר כמערכת שבה בה
שבמובני
 רבי
 המשפט הוא אחד משדות השיח המרכזיי

�גברי
 בי�לנקבות �בי� נשי
, משפטית�קד
לכאורה , קיימת חלוקה דיכוטומית
המדינה . זכרי

, שוק התעסוקה, בתי החולי
, בבתי הספר: משתמשת במי� כקטגוריה מנהלית בכל תחומי החיי

במקלטי
 לדרי רחוב , מוסדות בריאות הנפש, הביטוח הלאומי, מערכת הרווחה, מערכות המיסוי

 
 ה�יאלא מדובר באנשי� שהמכנה המשות� בינ, לסביות או סטרייטי�, כהומואי�, ג� כגברי� או כנשי�

או   שנכפתה עליה� בלידת�הגדרהמהמיניות� בשונה /מינ�/היא שאיפת� להגדיר בעצמ� את מגדר�
 .נוס� עליה

5  Candace West & Don H. Zimmerman, Doing Gender, 1 GENDER & SOC'Y 125 (1987).  
 .3 ש"לעיל ה, "לא עוברות "קטרי  6
 ).2008 (45–42, 41  ותרבותמשפט" המשפט הסמוי מ� העי�"מנח� מאוטנר   7
 .ש�  8
 היא לקטגוריה ”Adminstrative Catetogy“המתורג� מ� המונח האנגלי ת מנהלינח קטגוריה וכוונתי במ  9

 .'מצב משפחתי וכו, כגו� דת ולאו�, הנמצאת בשימוש מוסדי תכו� אדמיניסטרטיבית
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נשי
 / הממסדית בזהות
 של אההכרה�  ההכרה או אי בכל אחת מהזירות האלו10.ונפגעי אלימות ועוד
 ואלימות כתוצאה פליהה אות
 ללחשו� מה
 גישה למשאבי
 ולהזדמנויות ולמנועכטרנסי
 עלולה 

 ). אאוטינג( השונות המגדרית שלה
 חשיפת של
באמצעות מת� משמעות לקטגוריות :  המשפט אינו שחק� תמי
 בבואו לייש
 את החוקבית

 שבה
 משתמשת המדינה כדי לקטלג ולסווג את האוכלוסייה 11אוכ� את חוקי המגדרהמשפטיות הוא 
נית� לטעו� כי חוקי המגדר נאכפי
 דה פקטו באמצעות פירוש . ולנתב את חלוקת ההזדמנויות והזכויות

 ומשכ� משטור מגדרי זה ,הפוליטי המכונ� את הקטגוריות המגדריות� הדי� בהתבסס על השיח החברתי
שא באחריות להשלכות י המשפט יביתש מהדרישה אי� בכ� כדי לגרוע ,אול
ו. או מכוו�אינו מודע 

כלומר ג
 את , הקטלוג החוזר ונשנה מעצב את הגבולות המותרי
 של המגדר. הנובעות מפעולותיו
קיומ� הבלעדי של שתי קטגוריות המוגדרות כהפכי
 וג
 את המשמעות של השתייכות לאחת הקבוצות 

ביחס " תפקיד כפול "ממלאתמערכת המשפט .  משטור מגדרי:במילי
 אחרותו, ה�ושל החריגה מ
, מחד) נשית/נקבה/גברי ואישה/זכר/גבר(היא משמרת את ההגדרות הדכאניות :  הטרנסיתיהילאוכלוס

 ה
 זירה פליההחוקי איסור , הלדוגמ. ומתיימרת להג� על הקהילה מהשלכותיה� המפלות מאיד�
 ולהגנה� ו מאפשרי
 לחברי הקהילה לעמוד על זכות
 לשיווילושכ� חוקי
 אמובהקת לקונפליקט זה 

 
 הגדרות דיכוטומיות � חוקי
 אלו נשעני
 על אותומאיד�, אות
מפני אינדיבידואלי
 ומוסדות המפלי
ההגנה המוצעת לקהילה היא , על כ�. של מי� ומגדר המשקפות את המוסכמות החברתיות המפלות

יינת המשתרעת רק עד הגבול אותו בית המשפט מותח בי� אי ציות מגדרי מותר במידה רבה הגנה מדומ
  . ואסור

בשני " בולטת לתפקודו הכפול של המנגנו� נית� למצוא באופ� שבו בית המשפט מדבר הדוגמ
 כפי שמנתח בהרחבה אייל גרוס בפרקו 12,אלקובי למעבר מגדרי בפסק הדי� בפרשת ביחס "קולות

ר כי בית המשפט נכו� לדבר על זכותו של אד
 לנהוג לפי הרגשתו הפנימית כל  גרוס מבהי13.בספר זה
 מבקש להכיר אלקובי י�י המשפט בענבית. עוד התנהגות זו אינה פוגעת בסדר החברתי המיני המקובל

אול
 הוא מוכ� לעשות זאת במחיר של אשרור הסדר החברתי , בזכותו של אלקובי להגדרה עצמית
" נשיות"נשי
 להתאי
 את עצמ
 לנורמות החברתיות של /כולת
 או רצונ
 של אלי,  כ�עקב. המקובל

 כיוו�  אפוא טרנסי
 מופלי
14. שלה
 לזכויות ולמשפטות הנגישיעתיש משקל עצו
 בקב" גבריות"או 
 
 היא ,"כמו כול
"כל עוד הגנת החוק מוענקת למי שמצליח להיות .  לנורמות מגדריותמצייתי
שאינ

,  גדולה יותרלחהבהצ" עובר"ככל שאתה . פגיע יותר להפליה על רקע שונות מגדריתמדירה את מי ש

 
10  DEAN SPADE, NORMAL LIFE: ADMINISTRATIVE VIOLANCE, CRITICAL TRANS POLITICS AND THE LIMITS 

OF LAW 122 (2011) .  
קרי חוקי� המחייבי� אד� , י אי� המדובר בחוקי� הקובעי� את מגדרו של אד� באופ� ישיריובהר כ  11

 המי� כפי שהיא מופיעה תיקטגורילהשתיי� למגדר מסוי� אלא לשורה של חוקי� ותקנות המשתמשי� ב
אלא א� זכה ( התוא� את מינו הביולוגי כלשהובמרש� האוכלוסי� ובכ� כופי� על אד� להשתיי� למגדר 

 .  נגישות לחוקלתולהצהיר על כ� באופ� פומבי כתנאי לקב) כרת המדינה בשינוי מינובה
 ).7.9.2003, פורס� בנבו (אלקובי'  ישראל נמדינת 389/02) 'מחוזי חי(פ "ת  12
גרוס : להל�( בספר זה" ההתחזותבצילה של האשמת : נדרי� והמשפט הפלילי'טרנסג"אייל גרוס   13

 ").ינדרי� והמשפט הפליל'טרנסג"
14  Dean Spade, Resisting Medicine, Re/modeling Gender, 18 BERKELEY WOMEN'S L.J 15, 28 (2003). 

 .בספר זה" לשו� הרע"רבו ט ויהדי ראו .רבוטעל כ� עמד ג� וי
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 על יודעי
 אי�כל עוד ,  במילי
 אחרות15. בשל שונות מגדרית קט� יותרפליהההסיכוי שתסבול מ
 בתור אישה או בשל פליה עשויה לסבול מההיא. ככזו היא לא תופלה ,מישהי שהיא אישה טרנסית

ידע זה יכול .  שונותה זותיוודעבל היא תופלה בשל שונותה המגדרית רק כאשר א, מוצאה או גילה
בשל חשיפה כפויה על ידי מסמכי זיהוי או בשל דרישה , "לא קוהרנטי"להגיע בשל מצג מגדרי 
 טרנסי
 מתרחשת ה� כלפי כלפיההפליה , כ�. י
 וחוזימנהליי
 נהלי
  מגוו�להצהיר על מי� במסגרת

 אווה� כלפי מי שאינו יכול , כלומר כלפי מי שהסביבה אינה מזהה אותו כטרנס, "לעבור"מי שיכול 
   16. לעשות כ�רוצה אינו

 מתקיי
 מפגש בי� בה�ש את עמדת החוק והפסיקה בשלוש זירות מרכזיות סקור אזה פרקב
 התאורטיי
 הרלוונטיי
 עקרונות באפתח.  המשפט והחוקמערכת בי�לנשי
 טרנסי
 / של איותיה
וזכ

 הרפואה בכל הנוגע להבנת הקהילה עול
ל בי� עול
 המשפט בקשר מכ� אדו� בצור� לאחר. לענייננו

ימש
 אמשי� לסקירה של שירותי הבריאות הייעודי.  משפטית הנוגעת לההסדרהלהטרנסית ו 

 המדינה מסדירה בה�ש לניתוחי
 לשינוי מי� והדרכי
 י
 הנוגענהלי
ה של בפרטו, לקהילה הטרנסית

 נהלי
ה את בח�א, לסיו
.  בשוק העבודהפליההב בתעסוקה ודו�אכמו כ� .  ומבצעת אות
אות
  ". מנהליהמי� ה" ונקבע מוכר ה
בש , הפני
 ובמרש
 האוכלוסי�משרדב לקהילה י
הנוגע

 אנתח בהתא
 לרעיונות העומדי
 בבסיסה של אלו אחרונות המצב המשפטי בשלוש זירות את
 ג
 מתו� קריאה יעשהיהניתוח המשפטי .  הקוויריתתאוריהבראי ההתנועה הפוליטית הטרנסית ו

 הטקסט הראשו� הוא חוות .נשי
 טרנסי
/ העוסקי
 באשניי
 משפטיי
 חדטקסטי
 ארבעהצמודה של 
 הפסיקה הראשונה של בית 17,)ת(פלוניפרשת ב המצטרפת לדעת הרוב ,וברא�'דעתו של השופט ג

פרשת ב איצקובי� תד השופט"שני הוא פסק דינה של אבהטקסט ה. המשפט העליו� ביחס לטרנסיות
הפליה מחמת זהות " הזדמנויות בעבודה �שוויו דעתה של נציבות ות הטקסט השלישי הוא חו18.משל

 ,אתייחס בקצרה לקביעתו של בית הדי� הארצי לעבודה,  כמו כ�19".מגדרית בפיטורי� מהעבודה
 בפרשת מחמת מי� הפליהל זהות מגדר היא  בשהפליה כי ,שניתנה במסגרת הערעור בפרשת משל

 תקדימי
 מחייבי
 משפטית מסיבות אינ
 ראשוני
ה הטקסטי
 שלושת 20. לטכנולוגיה חינוכיתהמרכז
 יש בה
 כדי ללמד על האפשרויות הקיימות למימוש הזכות לאוטונומיה ולהגדרה לטענתי א�, שונות

 גו� עדרי בה.ית הדי� הארצי לעבודה כפי שהחלה להתגבש בפסיקת בנשי
 טרנסי
/עצמית של א
הניתוח המוצע הנו ,  הוכרעוטר
 בנושא המרכזיות שהשאלות מאחרו פסיקה משמעותי בנושא

 חדשה להגנה על שונות הבנה מוצעת א� ג
 , הפרקטיקות הקיימות בומתוארות . באופיוטיבינורמ
  . להל�יסקרוימנהליות ש�משפטיות פרקטיקות אות� במסגרתמגדרית 

 
 משפטי בתיאוריה ובפרקטיקה פמיניז�" על אפליה מינית: שוני ושליטה" דומה ראו קתרי� מקינו� עו�לטי  15

 .)2005, עידית שורר מתרגמת, ארז עורכת� ברקדפנה (23
 זעירא, בי� היתר, אליה� מתייחסי�, �שוויוסוגיה זו משיקה לשאלות רחבות יותר של הגדרת המונח   16

בספר " זהות מגדרית והזכות לשוויו�, נטייה מינית: לא שווי� לבד "יות� זעירא וברק מדינהראו ; מדינהו
 .זה

  .))ת(פלוניפרשת : להל�) (12.9.2013 , בנבוורס�פ( מדינת ישראל 'נ) ת(פלוני 5833/12פ "ע  17
  .)13.5.2014 , בנבוורס�פ(מ "המרכז לטכנולוגיה חינוכית בע'  נמשל 791�06�13) א"אזורי ת(ע "ס  18
, דהחוות דעת של נציבות שוויו� הזדמנויות בעבו" (הפליה מחמת זהות מגדרית בפיטורי� מהעבודה"  19

 ).ד הנציבות" חוו:להל�) (28.8.2013
 .)2.6.2015,  בנבוורס�פ( משל'  נמ" לטכנולוגיה חינוכית בעהמרכז 23372�06�14ע "ע  20
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  תאורטי רקע. ב

 תאוריהה בהשראת הסוגיות הרלוונטיות נבחנות של הקהילה הטרנסית טיות המשפזכויותיה ניתוחב
 ה� , פוקו ובאטלרשלכפי שה� באות לידי ביטוי בעבודת
 , מגדר של יקורתיות תפיסות ב21.יריתהקוו

אבי
  הקהילה הטרנסית לגישה למשדרישתלהבסיס להבנה מורכבת יותר של הזהות הטרנסית ו
מ� " סטייה"המבקר את האופ� שבו השיח הרפואי מבנה את ה, בהמש� לעבודתו של פוקו. ולהזדמנויות

 22, המותרת ולמשטר את הפרטי
 בחברהמגדרית הכדר� לסמ� את ההתנהגות"  הבריאהמיניות"ה

 אי� בנמצא גו� ,לטענתה 23. של קטגוריית המי� עצמהשיחני�באטלר מערערת על הנחת הקיו
 הקד

חיתו� , תספורת, לבוש(ביולוגי שלתוכו אנו יוצקי
 את המשמעויות החיצוניות של המגדר �ונטולוגיא
 של קיומ
 באטלר טוענת ל24.אלא הקיו
 של הגו� הביולוגי הוא מצג חברתי לכשעצמו, )דיבור


לבושה ,  כאשר אנו רואי
 אישה ברחוב25.המגדר והמצג המגדרי,  לשיחהקוד
המי� : שלושה רבדי
לפיכ� מסיקי
 שהיא , אנו מזהי
 את המצג המגדרי הנשי, "נשית"ומסופרת בתספורת " נשיי
"די
 בבג

 אלו ה� דדוקציה המבוססת על עקרונות הנחות א�,  המגדרי משק� את המי� הביולוגיהמצגשאישה ו

כדי להנכיח את השקריות של הדדוקציה החברתית באטלר מפנה את המבט אל מופע . חברתיי

 ולפיכ� אנו מזהי
 , מצג מגדרי של אישהעור�ה במופע הדראג אנו רואי
 זכר ביולוגי 26".דראג"ה
הוא בדיוק בידע " מקוריי
 "י
יבפועל ההבדל בי� מופע הדראג לבי� מצגי
 מגדר". חיקוי"אותו כ

 מזאת 27. המגדריהמופע בי� בנוגע למופע הדראג והוא שאי� קורלציה בי� המי� וצופההנוס� שיש ל
הדראג ,  במילי
 אחרות28. של מצג של נשיותמצגולי
 ללמוד שהדראג אינו מצג של נשיות אלא אנו יכ

 את הביולוגיה מחקה אינוהוא , אלא הוא מצג מגדרי של מצג מגדרי, אינו מצג מגדרי של מי� ביולוגי
 לפיכ� .'הדיבור וכו, השיער, האיפור, הבגדי
: אלא את אות
 סממני
 חיצוניי
 שאנחנו מזהי
 כנשיות

� ההבדל בי� מופע הדראג לכל מצג מגדרי ביו
, כאמור". מקורי"לא קיימת סיטואציה של מצג 
 הוא יו
.  ואילו בכל מצג מגדרי אחר החיקוי מוסווה,שבמופע הדראג אנחנו יודעי
 מראש שמדובר בחיקוי

 בנוגעסיקי
 ומכא� מ,  של מצגי
 מגדריי
י
 תמיד מתבונני
 במצגי
 מגדריאנו , של באטלרטענתהל
של המי� " טבעי "תוצר הוא מאות
 מצגי
 ד אח לאא�  של דבראמתולא� , של אד
" מינו הביולוגי"ל

 משמעות עצמאית לקיומו של מי� ביולוגי מחו� למצג המגדרי כי אי� לנו הוכחה  אפוא אי�29.הביולוגי
   30.מלבד המצג עצמו, לקיומו של מי� ביולוגי) כצופי
 מהצד(

 
 מעבר "לימודי� הומו לסביי� ותיאוריה קוורית: פוליטיקהלבי� תיאוריה " גרוס ועמליה זיו לראו איי  21

עמליה זיו ואור� קנר ,  קדריאיר (9 ריתי ותיאוריה קוולסביי�� הומולימודי�ב מבחר מאמרי� – למיניות
 ).2003, עורכי�

 .)1996,  מתרג�שאגבריאל  ( הרצו� לדעת–  המיניותתולדותראו מישל פוקו   22
 "). מגדרלצרות ש"באטלר : להל�) (2001 (206, 202 ב מכא�" צרות של מגדר "רודית באטל'ג  23
 .208 'עמב, ש� 24
 .209 'עמב, ש� 25
 .210 'בעמ, ש�  26
 .ש� 27
 .210 'בעמ, ש� 28
 .209 'בעמ, ש� 29
 ; יכולי� לדעת מה הכרומוזומי� שלה או אי� נראה איבר המי� שלהאיננו רואי� אישה ברחוב כשאנחנו  30

אבל אי� לנו , אנחנו מסיקי� מכ� שהיא לובשת שמלה שיש לה סוג מסוי� של כרומוזומי� או איבר מי�
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שלמעשה , והשיח המדעי,  החלוקה הדיכוטומי בי� המיני
 הוא מנגנו� חברתיגנו�מנ  לכ�בהמש�
 אי� זה פלא שלא קיימת כל הסכמה מדעית בנוגע 31.שיחני� קיומו הטרו
את לכאורה נציחמ, זר לו

 המעמד קריאת תיגר על  בעצ
 היאהטרנסיות שהרי 32,סיתהטרנ" הפרעה"לנסיבות היווצרותה של ה

 מצג אפוא המגדר הוא 33. קטגוריה חברתית ולא מדעיתאמורשהיא כ,  המי�תיורי קטגשל שיחני� הקד

   34.ואי� הוא הופעה שסובייקט בוחר לבצע, לכאורה  עצמו מבטאהמצגשמפני שהוא מכונ� אמת 
 שזהו תפקיד שנית�  הדברפירוש אי� ,"חיקוי" שהמצג המגדרי הוא  שא� על פימציינת באטלר

 יאמ�אחורי החיקוי אי� סובייקט בעל רצו� היכול להחליט איזה מגדר  מ35.ללבוש או לפשוט כרצונ�
 חיקוי ל האפשרות להיות סובייקט מותנית בקיומו של הלי� אינסופי שעצ
 , של דברלאמתו. ברגע נתו�

 של טרנסי
 הדרה,  באטלרלדברי 36.תוהמצג המגדרי תו� היצמדות לנורמות ההטרוסקסואלי
שכ� , ר שה
 משלמי
 על החריגה שלה
 מאותו הלי� של חיקוי המחיהואממשאבי
 והזדמנויות 

  לושזוכי
 לאותו יחס י
כמי שאינ
 ראוי, פחות "סובייקטי
" ה
 נתפסי
 כ37"קוהרנטי" מגדר עדריבה
   38.אוכלוסייה הכללל אלא ,נשי
 טרנסי
/א לבנוגע רק לא נכו� הדבראבל ,  שאינ
 טרנסי
מי

, אנו 39.וא שמייצר את הזהות המגדרית האחידה לכאורה האינסופי של המצג המגדרי ההחיקוי
 מאמ� תמידי של זהו.  מחדש של המצג המגדרי שלנובייצור  כל הזמ�עסוקי
, כפרטי
 בחברה

 של לכאורה" אותנטי"על מנת לייצר מצג " גבריות"או " נשיות" מהתנהגויות חריגות של מנעותיה
 טרנסי
 לאנשי
ש בהקשר זה שאי� הכוונה ובהרי 40.הזהות המעניקה לנו מקו
 כסובייקטי
 בחברה


 ואת גבולותיה אלא שהזכות לקבוע את תוכנ�,  זהויות שיכולות לנבוע מאמת פנימית אי�ולא טרנסי

  .של זהות מסוימת צריכה להיות שמורה לאותו פרט ולא לגרור אחריה מחירי
 חברתיי
 כבדי

 
כגו� ( הרי אלו סממני המי� המשניי� ,שה� כל�י א� אנחנו מבחיני� באלמנטי� ביולוגי.שו� הוכחה לכ�

למשל באמצעות נטילת הורמוני� או (אשר אכ� ניתני� לשינוי באופ� בלתי מסוב� יחסית , )ני�שיער פ
 .)הסרת שיער

 .215' בעמ, ש� 31
32 ANDREW N. SHARPE, TRANSGENDER JURISPRUDENCE – DYSPHORIC BODIES OF LAW 17, 31 (2002).  
אלא שהטרנסיות ,  שאיננו טרנסמי של זהות� מפחות "אמתית"נשי� יש זהות / לטעו� שלאדי כדבריי באי�  33

א� בעצ� הבקשה , "טבעיות "�מבקשת לזוז בי� קטגוריות שה� לכאורה מנוגדות ובלתי עבירות משו� שה
 .ורלא פחות מהרצו� לעב" חברתי"של הקטגוריה היא רעיו� " טבעיות"למעבר יש חשיפה לכ� שה

לסביי� ותיאוריה � למיניות מבחר מאמרי� בלימודי� הומומעבר"  מגדריריחיקוי ומ"ית בטלר וד'ג 34
 ").חיקוי ומרי"באטלר : להל�) (2003, עמליה זיו ואור� קנר עורכי�, יאיר קדר (339, 329 קווירית

 .336' בעמ, ש� 35
 .338' בעמ, ש� 36
 .נשית�ישהא�גברי או נקבה�גבר� מתקיי� בו החיבור שבי� זכרכלומר  37
 אינוכלומר מי ש,  ב�אינו בוכהששכ� משתמע ממנו שמי , לכ� דוגמההוא "  בוכי�אינ�בני� "הביטוי   38

א� ,  הזהות הזותי בקטגוריכללימציית לכלל המגדרי שאוסר על בני� להביע רגשות חולשה אינו ראוי לה
פחות , אד�אלא הוא פחות ) ולטעו� כ� זה עלבו� בפני עצמו עבור הילד(הוא אינו הופ� להיות בת 

 .סובייקט
 .339'  בעמ,34ש "לעיל ה, "חיקוי ומרי "באטלר  39
את הפרקטיקה הזאת כל ילד לומד מגיל ינקות באמצעות סטריאוטיפי� מגדריי� על מי הוא אמור . ש� 40

 .  הוא אמור לשחק וע� מי הוא אמור להתחברמהב, להיות
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 מגדר 41".מי� משפטי"ל כוונת
, תמנהלי� חוקיתריהוכקטג" מי�"ב עוסקי
 החוק והמשפט כאשר
 לרגולציה של מנהליהוא ג
 מבנה ,  ביולוגימי� לבנוגע של שפה או הנחות תרבותיות יצוגיאיננו רק 

 
 ובהמש� לטענתי 42. הוא מתבסס על חלוקה דיכוטומית בי� שני מיני
בה
שהבדלי
 מיניי
 באתרי
 נוצקות משמעיות שלתוכוה משקפת מי� ביולוגי  המי� איניתיג
 קטגור,  לעילי
תאורטילעקרונות ה

 לקטגוריית. ת המשפטיות ה� שיוצקות תוכ� למי� ולמגדר בזירה המשפטיתיואלא המשמעו, משפטיות
ג
 , כלומר קטגוריית המי� המשפטית,  המגדרימצג הלשהמי� המשפטית יש משמעות רק בהקשר 

אינה ,  שאינ
 טרנסי
נשי
/ביחס לא מופעלת א טרנסי
 וג
 שהינשי
/כשהיא מופעלת ביחס לא
  .  שנטע� במשמעות רק ביחס למצג מגדרי,"מי� משפטי"שיקו� של מי� ביולוגי אלא של 

 , היותה אישהבשל מועסקת אינהאישה :  מטעמי מי�פליהה טענת אבח� ה להדגי
 את הטענכדי
 בשל העסקה�יא , אחרותבמילי
.  אסורה בקבלה לעבודהפליהה פוסק שהייתה כא� המשפט תובי

 של הסובייקט היותה עובדת דהיינו , עבירה על האיסור להפלות על בסיס מי�יאה" אישה"הסיבה 
". מגדר "בי�ו" מי�" זהות בי� יש  משפטית זובסיטואציה , כ�א
 . בסיס רלוונטי לאבחנהאינהאישה 

 המגדרי משק� את המצג המגדרי ומסיקה שהסובייקט הוא אישה והמצג, לכאורה, העי� המפלה מזהה
שהוא כאמור , העי� המפלה רואה א� ורק את המצג המגדרי של נשיות, דה פקטו, חר� זאת. מי� ביולוגי

של המי� של " אונטולוגיה"באו " ביולוגיה"שהרי העי� המפלה אינה יכולה להבחי� ב, מצג של מצג
 עלכל הזמ� את זהותו הסובייקט מכונ� , �כ 43. הסימני
 שמייצר המצג עצמובאמצעות אלאהסובייקט 

 סממני
 44.'בתפיסת המרחב וכו, בחיתו� הדיבור, תספורתב, בדיבור,  בלבוש–  סימונו כנשיידי
 
 מבחינה היא כאשר לכ�ו , בה
 המפלה יכולה להבחי�העי�שחיצוניי
 אלו ה
 הסימוני
 היחידי

מניתוח זה . ה לזהות שלמדדמי
אי� היא יכולה לזהות דבר מלבד כל המצגי
 הנשיי
 הקו, בסובייקט
 
 על ואהרי שהאיסור ה,  מטעמי מי�פליהה קטגוריה מוגנת על ידי איסור ליאה" אישה"עולה שא

 היא ,כי בכל מקו
 שבו העי� המפלה מבחינה על בסיס מצגי
 מגדריי
,  הנסמכת על מצג מגדריבחנהה
   45.פועלת בניגוד לחוק

 הפוליטית התנועה  אלה צמחה ג
י
טיתאור בשדה האקדמי של רעיונות הופעת
 ע
 בבד בד
 של הקהילה הטרנסית בהתנגדות לנרטיב הרפואי הרואה מאבקה התרכזלאור� השני
 . הטרנסית

 סובייקט הוא הטרנסי הסובייקט , פי השיח הרפואיעל. בטרנסקסואליות פתולוגיה הדורשת תיקו�
.  המגדריתהסטייה של" תיקו�"ח  להבטייכולה כ� רק התערבות רפואית ועל ,"לא נכו�"ה גו�שנולד ב

 
ר בחוקי� הקובעי� במישרי� את מגדרו של אד� אלא בשורה של הסדרי� חוקיי� היוצקי� אי� מדוב  41

משמעות לקטגוריות המי� המשפטיות על ידי שימוש בקטגוריות האלו ככלי לאבחנות שונות בי� פרטי� 
 .ומחייבי� דה פקטו התאמה בי� מי� ביולוגי למגדר

42  2 THE TRANSGENDER STUDIES READER 8 (Susan Stryker & Aren Z. Aizura eds., 2013). 
 .208' בעמ, 23ש "לעיל ה, "צרות של מגדר"באטלר   43
 .342' בעמ, 34ש "לעיל ה, "חיקוי ומרי"באטלר   44
י מי� על מנת להג� על  מטעמפליהה על ילא החוקי� האוסרי� ממנוימהדברי� עולה כי אי� צור� בשי  45

 חוק צעת ה,1741/19/ פק הצעת חוע� זאת ראוי להזכיר כי על שולח� הכנסת מונחת. נשי� טרנסי�/א
בכל  "לפיהש, 2013–ד"התשע, ) על רקע זהות מגדרית או נטייה מיניתפליהה הגדרת –תיקו� (הפרשנות 

יתווס� האיסור על הפליה , מקו� בספר החוקי� ותקנות המינהל שבו יש התייחסות לאיסור הפליה
, 21.10.2013שהוגשה ביו� , הצעת החוק). דברי ההסבר, ש�" (מנימוקי� של נטייה מינית או זהות מגדרית

 15.12.2013 מיו� 525/החלטה חק(קיבלה את אישורה של ועדת השרי� לענייני חקיקה 
www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des1085.aspx.( 
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במסגרת שיח זה הטרנסיות היא מחלה .  במונחי
 של מחלה ותרופהמטבעו שתמשמ הרפואי השיח
 
שמטרת
 להחזיר את ) פסיכולוגי
, גיי
רכירו, י
יהורמונל(שהתרופה לה היא סדרה של טיפולי

 הרפואית הרואה סהבתפי 46.לגדרי הנורמות החברתיות המקובלות, "לינורמ"למרחב ה" החולה"
 שונה מגדרית אינו יכול לקבל החלטות רציונליות אד
ש ההנחה מגולמתבטרנסיות מחלה שיש לרפא 

מי  לע למי לאשר מעבר מגדרי וחליטשת"  הס�שומרת" ועל הרפואה לשמש כ,אוטונומיות על גופו
� את מגוו� שאינו משק,  לנרטיב חיי
 צריצמדנשי
 טרנסי
 לה/ הרפואי מאל� אהשיח 47.לאסור

כמוסד המבוסס לכאורה על מדע ,  שהממסד הרפואי נובע מכ�הדבר. �ומורכבות ה
החוויות של
 לזכות בסמכות לערו� אבחנות המקנות לפרטי
 גישה כדי מוגדרי
 לפרוטוקולי
זקוק , אובייקטיבי

 המשפטי השיח".  ס�שומר" מבקשי
 לעבור ולהצדיק את תפקידו כה
ש הרפואיותלפרוצדורות 
 מבקשת הטרנסית התנועה , זאתלעומת.  בנושאאיבנושא נשע� ומושפע לעתי
 קרובות מהשיח הרפו

א
 ברצוננו לראות במגדר .  המשפטיות והרפואיותרותלטעו� להרמוניה המתקיימת דווקא מחו� לספֶ 
 יכולי
 לבחו� אותו בפרספקטיבות מהותניות איננו ,שדה לרפורמות פוליטיות ומשפטיות

 המגדר ככוח רגולטיבי חברתי ולא כביטוי החברתי של היבטי
 מהותניי
 הצגת 48.תודיכוטומיו
 זאת על ידי הנכחת הנורמות ,כהפרעה ית האנושית מאפשרת הטלת ספק בתפיסת הזהות הטרנסויהבחו

   49. המעוג� בביולוגיה,י� אותה כסטייה ביחס למשופטותההחברתיות 
 החברתי על שונות מהאיסורהטרנסית סובלת  רק הקהילה לאכי  מראה הביקורתית תאוריהה

נשי
 טרנסי
 / סובלי
 אממנהשההפליה , כ�.  נורמות חברתיות�אות לשכפו� מי כל ג
מגדרית אלא 
 כל התנהגות מינית ומגדרית ביחס מציבהה שסוטה מ� המערכת האידאולוגית מי כל כנגדמכוונת 

 שאינ
 שאינ� נשיות בהופעת� או גברי
 כגו� נשי
, לאידאל נורמטיבי של מיניות הטרוסקסואלית

 נכפי
 ניתוחי
 עליה
ש ,נשי
 אינטרסקס/ נוספת הסובלת מדפוס הדרה זה הנה אקבוצה. גבריי

 מאוד להבחי� בי� קשה כ� עקב 50.שתכלית
 לשיי� את האד
 לזהות מינית ומגדרית ברורה ויציבה
ששתיה� נובעות מאות
 תכתיבי
 ביחס  משו
 ,הפליה מחמת זהות מגדרית להפליה מחמת נטייה מינית

,  הומוסקסואליותשג
 זה ראוי לציי� בהקשר 51. ה
 גברי
 ונשי
 ואי� ה
 צריכי
 להתנהגמה קביעהל
 של קיומ
 את שרות זהויות המאפשה� כ�בלסביות וביסקסואליות מערערות על הסדר ההטרוסקסואלי 


�סקסואליותהטרו�פרטי
 ותשוקות מחו� להפרדה הדיכוטומית בי� נשי
�נשיות לגברי


 כקריאת גנאי מתפקד באופ� דומה "הומו"השימוש במילה , במוב� זה. גבריי
 ולהפ��הטרוסקסואלי
 שניה
 נועדו לסמ� את החריגה מכללי המגדר ולמשטר את מי שעובר ;"?את ב� או בת"לשאלה 

 
 בהמש� ראועוד על האופ� שבו השיח הרפואי בנוי ומכתיב את האופ� שבו טרנסי� תופסי� את עצמ�   46

 .הפרק בחלק העוסק בהליכי� רפואיי� ייעודי�
 – אוניברסיטת תל אביב, עבודת גמר לתואר מוסמ�( 11–9?  תקבע א� אני גבר או אישהועדהיעל סיני   47

 ). 2013, הפקולטה למדעי החברה
48 Judith Halberstam, Transgender Butch: Bucth/FTM Border Wars and the Masculine Continuum, 4 

GLQ: J. LESBIAN & GAY STUD. 287, 291–292 (1998).  
 .307–304' בעמ, ש� 49
בספר " נשי� אינטרסקס והמשפט הישראלי/על א: די� זה שאינו אחד"מעי� סודאי ואור שי , ראו שגית מור  50

 "). אינטרסקסנשי�/על א "שיסודאי ו, מור: �להל(זה 
 51  Shannon Price Minter, Do Transsexuals Dream of Gay Rights? Getting Real About Transgender 

Inclusion, in TRANSGENDER RIGHT 141 (Paisley Currah et al. eds., 2006). 
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 הנורמות שלט מנקודות המב, לסביות והומואי
 מופלי
 כאשר הזהויות שלה
 מסמנות. עליה
הגנה על שונות מגדרית ,  כ�על 52.חתירה תחת החלוקה המגדרית המסורתית, החברתיות המקובלות
נשי
 שוני
 מגדרית תרחיב את האוטונומיה וחופש הפעולה של כל מי שחורג /ועל זכויותיה
 של א

 נורמותההגנה זו תאפשר ג
 למי שמיישר קו ע
 , בפועל.  נורמות חברתיות� מאותכלשהיבצורה 
  .  חברתיותסנקציותל מבלי להיות צפוי � לחרוג מה הללוחברתיותה

   בי� משפט ורפואההקשר. ג

 הידע גו� שהנו 53 הבריתארצותה� במשפט המשווה מ,  טרנסי
לזכויות המשפטיות בקשר ההצלחות
 ההגדרות עד כה מאימו� נבעו, בהמש� שיידו� 54)ת(פלוני פרשתהנרחב בתחו
 זה וה� פסק הדי� ב

 דר� יכולתו העוברת ,מגדרית תלשונ� ההכרה החוקית בזכותו של אד
 – הרפואיות של חריגה מגדרית
 הג� בית המשפט על הזכות לשונות בה
שבתקדימי
 ,  אחרותבמילי
 55.פואית רהלזכות בגושפנק

 בספרות הקיימי
 הרפואיי
 נדרטי
מגדרית הוא הסתמ� על אבחנה רפואית המבוססת על הסט
 שזכה לגישה לבית המשפט הוא מי שכבר מי,  אחרותבמילי
. אטריי אבחו� פסיכועלת המקצועי

  . שונותו המגדרית וזכה להכרה בה" אמיתות"לשכנע את הממסד הרפואי ב" הצליח"

 בזכות להגדרה עצמית של המכירה פסיקה של בעול
 גו� התגבש מתחיל ללאחרונה אמנ


 הרפואית ולהגדרותיה כדי למערכת נזקק עדיי�  המשפטביתו,  בסנוניות ראשונותמדובר א� 56,טרנסי
 כאשר בית המשפט מתבסס על האבחו� 57. לכאורהותלעג� את הכרעתו באמות מידה אובייקטיבי

, "אמתית"תופעה ,  מגדריציות� בניגוד לכל מופע אחר של אי,  הוא רואה בטרנסקסואליות,הפסיכיאטרי
,  כ�58.נשי
 להגדיר את עצמ
/רכזי וקריטי ביכולת של אומהווה נדב� מ" חולפת"כלומר כזו שאינה 

בי� לנשי
 טרנסי
 מבחיני
 בי� מי שזכה להכרת הממסד הרפואי /בתי המשפט הדני
 בעניינ
 של א

 
  .145' בעמ, ש�  52
 Smith v. City of Salem, 378 F.3d 566 (6th Cir. 2004); Schroer v. Billington, 577 F. Supp. 2d ראו  53

293 (D.C 2008); Schwenk v. Hartford, 204 F.3d 1187 (9th Cir. 2000); Rosa v. Park West Bank & 
Trust Co., 214 F.3d 213, 214–216 (1st Cir. 2000); Barnes v. City of Cincinnati, 401 F.3d 729 (6th 
Cir. 2005); Etsitty v. Utah Transit Authority, 502 F.3d 1215 (10th Cir. 2007); Creed v. Family 

Express Corp., Cause No. 3:06-CV-465RM (N.D. Ind. Aug. 3, 2007). 
 .17ש "לעיל ה, )ת(פלוניפרשת   54
55  Spade ,28' בעמ, 14ש "לעיל ה.  
 Van וכ� NSW Registrar of Births, Deaths and Marriages v. Norrie, [2014] HCA 11 (Austl.) ראו  56

Kuck v. Germany, 2003-VII Eur. Ct. H.R. 1, 12 694. 
57  Abigail W. Lloyd, Defining the Human: Are Transgender People Strangers to the Law?, 20 

BERKELEY GENDER L. & JUST. 150, 175 (2005).  
 מינית וביתר הידיו� זה מתקשר ג� למרכזיות של שאלת התורשה מול התפתחות סביבתית בכל הנוגע לנטי  58

 שנטייה מינית היא בחירה או מצב מולד שלא הקביעה כלומר מה משמעות ,סקסואליתשאת בקהילה הטרנ
 . נית� לתקנו
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 הנתפסות כמופעי
 59,ית או גבריות סיסית'כגו� נשיות בוצ,  מגדריציות� של איי
 אחרי
מופע
"
  60. שאמורה לשק� אמת פנימית, לטרנסקסואליותניגודב, שרירותיי
 או נטולי הצדקה, "מזויפי


 המבקשי
 לנתק את הזיקה בי� הממסד הרפואי , האחרונה נשמעי
 ג
 קולות אחרי
בעת,  זאתע
 ובפסק )ת(פלוניוברא� בפרשת ' דעתו של השופט גבחוות למשלכ� ,  בהקשר הטרנסימשפטי הלזה

 במקומותמגמה זו באה לידי ביטוי . המש�ב  דברי
 ארחיבעליה
ש, דינה של השופטת איצקובי�

 אפשר הכרה ,2014בפסיקה רדיקלית משנת ,  המשפט העליו� האוסטרליבית,  למשלכ�. נוספי
 בעול

 2012 הזהות המגדרית הארגנטינאי משנת חוק,  לכ�בדומה 61. להיות ממוגדר כלללאש פרט הבזכות
 את האפשרות לשנות את המי� במרש
 נשי
 טרנסי
 ומעניק/ למימוש עצמי של אתמעג� את הזכו

 עמדה זו אומצה ג
 על ידי הסוכנות האירופאית לזכויות יסוד 62.האוכלוסי� בהסתמ� על הצהרה בלבד
)The European Union Agency for Fundamental Rights (בקביעתה כי:  

“there is no reason not to extend the protection from discrimination beyond these 

persons, to cover ‘cross dressers, and transvestites, people who live permanently in 

the gender ‘opposite’ to that on their birth certificate without any medical 

intervention and all those people who simply wish to present their gender 

differently”.63 

 משפטי בסוגיות הנוגעות לדיו� את צעדיו הראשוני
 בכל הנוגע עושהה,  כי במשפט הישראלינראה

 שתוצאותיו ישפיעו ,תאורטית חדשנות לבי� בימי
 אלו מאבק בי� שמרנות משפטית מתחולל, לטרנסי
נשי
 / הגישה של הקהילה הטרנסית למשאבי
 ולהזדמנויות ועל החופש המגדרי של האעל במישרי�

   64.טרנסי
 והלא טרנסי
 כאחדה

 
59  Megan Bell, Transsexuals and the Law, 98 NW. U. L. REV 1709, 1715 (2004).   
 המשפטי בכל הנוגע לשונות מגדרית נית� לשער ממסדלבהתחשב בקשר הבל ינותק בי� הממסד הרפואי   60

המדובר . נגישות לזירה משפטית זוביתקשה לזכות , שמי שלא יתאי� למודל הרפואי הטרנסקסואלי
 גברי� ה�י ובינ,נשי� הסובלי� מהפליה על רקע שונות� המגדרית/ אבקבוצה בלתי מבוטלת של

נשי� /קיימת קבוצה בלתי מבוטלת של א, יתר על כ�". יות'בוצ"נדריות 'ונשי� סיסג" סיסי�"נדרי� 'סיסג
 משו� שהגדרת� העצמית אינה תואמת א� אחת מהקטגוריות ,נדרי� שאינ� טרנסקסואלי�'טרנסג

או משו� שה� מתנגדי� באופ� עקרוני לקיומו של המגדר , רי נשי� וגברי�ק, המגדריות הנורמטיביות
 .נדרקווירי�'כגו� אלו המזדהי� כג, כמוסד חברתי ועל כ� מסרבי� לאמ� לעצמ� הגדרה

 .56ש "לעיל ה, Norrieבהקשר זה ראו את פסיקת בית המשפט האוסטרלי בעניי�   61
62  Law No. 26.743, May 8, 2012 [CXX 32.404] 2 Argentina Gender Identity Law, available at 

http://tgeu.org/argentina-gender-identity-law/) חוק הזהות הארגנטינאי: להל�.( 
63  European Union Agency for Fundamental Rights, Homophobia and Discrimination on Grounds of 

available at , )2008(126   Legal Analysis–Part I , tation in the EU Member StatesrienOexual S
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/homophobia-and-discrimination-grounds-sexual-orientation-

eu-member-states-part-i.   
 המשפט " בי� שמרנות לחדשנות– )ת( הדי� פלונישונות מגדרית בפסק" נרחב בנושא ראו עידו קטרי לדיו�  64

 . )2014 (32 ,26מבזקי הארות פסיקה ,  כתב עת מקוו�– זכויות אד�: ברשת
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בפרשה זו נדו� עניינ
 של שלושה שותפי
 לביצוע .  למאבק זהמאלפת דוגמה הנה )ת(פלוני פרשת
ס אמור " בהתא
 לנוהלי השב65.שהשיגו על חומרת העונש שהוטל עליה
, אחד מה
 גבר טרנס, שוד

טר
 " משו
 ש,ווה תרצה בו בבית הכלא נפגיעההיה המורשע הטרנס להיות מוחזק בהפרדה מחשש ל
 טרנס ערער על העונש שנית� לו לבית אותו 66."עבר ניתוח לשינוי זהותו המינית ומוגדר עדיי� כאישה

,  דינו של השופט הנדלבפסק פורטהשכפי , הסיבה להקלה זו. וזה הקל את עונשו, המשפט העליו�
כגו� , בשל נסיבות המעשהלא ,  עתיד להיות מוחזק בהפרדהשהנאש
 תהיהי, המייצג את דעת הרוב


 קרי קיומה של 67,"נסיבות העושה בגרעי� עולמו הפנימי" בשל אלא, בעניינ
 של אסירי
 ביטחוניי
 השופט לפסק הדי� ש.  הטרנסיתהזהותהיא , אמת פנימית מהותית שאיננה קשורה לעברה שבוצעה


 הורמונליי
טיפולי"הנדל מתמקד בעובדה שהמערער החל כבר בהלי� לשינוי מי� הכולל  ,

אותו עברה לא , אשר היוו הכנה א� לניתוח פיזי ראשוני לשינוי מי�, פסיכולוגיי
 ופסיכיאטרי

 נכונותו של השופט הנדל להכיר בנסיבותיו של המורשע נובעות מכ� שהוא זכה להכרה 68".מזמ�
  . רפואית במצבו

אשר ממשי� ונאחז , נדלחדשנותו וחשיבותו של פסק הדי� אינה נובעת מפסיקתו של ה, אול
ו
 ,וברא�'אלא באה לידי ביטוי בחוות דעתו של השופט ג, משפטיות הנדושות/בפרדיגמות הרפואיות

  :וברא�' אומר גוכ�. המצטרפת לפסק הדי� של השופט הנדל

בדומה לזכות החוקתית לשיוויו� של חברי הקהילה , נדרי
'הזכות לשיוויו� של טרנסג"

 "עע: (ראו(כבוד האד
 וחירותו : מכוח חוק יסוד, גנתהיא זכות חוקתית מו, הגאה

, )14.9.2010( עיריית ירושלי�'  הפתוח בירושלי� לגאווה וסובלנות נהבית 343/09
נדר עומדת הזכות 'לאסיר הטרנסג, משכ�). עמית' י  לפסק דינו של השופט56פסקה 

שיוויו� נפרשת הגנתה של הזכות ל. להיכלא בתנאי
 שווי
 לכל אסיר אחר ככל הנית�
הקשיי
 החברתיי
 והמשפטיי
 . לא רק על מי שהשלי
 את תהלי� השינוי המגדרי

נדר להתמודד אינ
 תלויי
 במידת השלמת תהלי� פיזיולוגי 'שעמ
 נדרש הטרסג
היא , כפי שהוא רואה אותה, עצ
 אי ההכרה בזהות המגדרית של הפרט. לשינוי המי�

 העול
 נקבע שהזכות לשיוויו� כוללת הגנה מפני ג
 במדינות. פגיעה בזכות לשיוויו�
 א
 אינ
 נובעות ממנה �א, פגיעה על בסיס תכונות המשויכות לזהות המוחלשת

  69."בהכרח

 
 הוא מכונה לאור� כל פסק הדי� וכ� בכותרתו , שבית המשפט מכיר בטרנסיות של המערערהג�, במפגיע  65

או /ו" המערער"ליו בלשו� זכר ובכינויי�  אני אפנה א. ובית המשפט כותב עליו רק בלשו� נקבה,"פלונית"
 .)ת(פלונילפיכ� בחרתי לקצר את ש� הפרשה לפרשת ". המורשע"

 ).ס"עמדת השב( לפסק דינו של השופט הנדל 6' פס, 17ש "לעיל ה, )ת(פלוניפרשת   66
 .ש�  67
 .ש�  68
 .וברא�' לפסק דינו של השופט ג5' ספ, ש�  69
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 מגדירה את היא 70.וברא� הנה עמדה פורצת דר� ג
 ביחס למשפט המשווה' ג השופטשל עמדתו
 בזכות
 רה הדעת מכיחוות,  מכ�ובחש. חוקיות� כזכויות חוקתיות עלטרנסי
נשי
 /זכויותיה
 של א

 קובעת מפורשות היא. ולאשעברו הליכי
 לשינוי מי� ובי� ש עצמית בי� הרנשי
 טרנסי
 להגד/של א
 פי חוות עלשמכא� . �שוויו היא פגיעה בזכותו ל, כפי שהוא רואה אותה, בזהותו של אד
ההכרה�כי אי

 בכ�. �שוויו המגדרית על מנת לתבוע תוו בשונכלשהוהדעת אד
 אינו זקוק להכרה של גו� ממסדי 
 על להכרעה הכוח להעברת, הג
 שנאמרת באוביטר, וברא� קריאת כיוו� משפטית' ג השופטקורא

 את הצור� מבטלמשפטי לפרטי
 בקהילה עצמה ו�נשי
 טרנסי
 מ� הממסד הרפואי/ אלזהות
 ש
   71. רפואית כתנאי לקבלת גישה לזירה המשפטיתהקנלזכות בגושפ

ממשיכה לראות את , כפי שנכתבה על ידי השופט הנדל, )ת(פלוניעמדת הרוב בעניי� , כו
לסי
הנדל אינו מכיר בזכותו של הנאש
 .  גבולות המגדר שלבשמירת
 המשפט בית המרכזי של תפקידו

 י
י אובייקטיבקריטריוני
 על ידי המונחי
 אלא מאמ� חוות דעת של אנשי מקצוע ,להגדיר את עצמו
 בכ� ממשיכה פסיקתו של .הג
 שקריטריוני
 אלו משקפי
 עמדות מסוימות בנוגע למי� ומגדר, כביכול

  השופטעמדתו של, לעומת זאת.  למשפטנגישות בי�להנדל לחזק את הקשר שבי� הכרה רפואית 
 את ההכרה ת מייתרובכ�, המשפטי לזה שבי� הממסד הרפואי הקשר לנתק את מאפשרתוברא� 'ג

 לא  שזאת פרשנות מרחיקת לכת ועוד רחוק היו
 שבויתכ�י. יסה לזירה המשפטיתהרפואית כתנאי לכנ
. וברא�'גהשופט  צועדי
 דבריו של בושאול
 זהו הכיוו� , יסתמ� בית המשפט כלל על השיח הרפואי

נשי
 טרנסי
 בחזרה לפרטי
 בקהילה ומכירה בה
 / מעבירה את הכוח להכריע על זהות
 של אעמדתו
 פסק.  המסוגלי
 לקבל החלטות מושכלות ומודעות בנוגע לזהות
 ולמימושה,מיי
כיצורי
 אוטונו

משמירה על ,  מלמד על הפוטנציאל הטמו� בשינוי נקודת המבט השיפוטית)ת(פלוניהדי� בעניי� 
גבולות המגדר להגנה על הזכות לחופש מגדרי ועל האוטונומיה של הפרט להגדיר את עצמו ולממש 

  . את זהותו
וברא� תאומ� 'גהשופט  את הכיוו� אליו נושבות הרוחות וא
 חוות דעתו של קבוע לקד
מו עדיי�

 ידונוי ש, להסתמ� על פסק הדי�סיונותילעת עתה מסתמ� כי כבר נעשי
 נ. כדעת הרוב בפסיקה עתידית

 
נשי� טרנסי� אשר זכו להכרת הממסד /המקנות זכויות רק לא, 53ש "עיל הפסיקות הנזכרות בהראו ל  70

 לכ� מובהקת דוגמה. הרפואי ומתבססות על הכרה זו על מנת לעג� את ההכרעה באמת מידה אובייקטיבית
 ומצוטטת בכל הפסיקות שבאו ,53ש "לעיל ה, Smithנית� למצוא בהלכה התקדימית הנזכרת בפרשת 

. נשי� טרנסי�/ אסורה ג� כלפי אפליהה מגדריי� היא יאוטיפי� על בסיס סטרפליהה הקובעת כי ,לאחריה
סובלת '  בשל העובדה שסמית:כגבר שהופלה לעומת גברי� אחרי�' בית המשפט תפס את סמית, אול�ו

 בעובדה מתבטא השינוי,  כ�א�. עבורה היה להתלבש כאישה" טבעי"דבר הה, מהפרעה רפואית מוכרת
אשר בסיטואציה הזאת מוב� כטבעי ,  מגדריציות� מעניקה לגיטימציה לאי" הפרעה"שהוכחת קיומה של ה
על נרטיב צר , כאמור,  מוג� רק מתו� קיומה של אבחנה רפואית המבוססתהציות�אי. והכרחי ולפיכ� מוג�

 Annaלקריאה נוספת ראו . ית והרצו� לממש זהות הטרוסקסואלית באמצעות שינוי המי�של חוויה אנוש
Kirkland, Victorious Transsexuals in the Courtroom: A Challenge for Feminist Legal Theory, 28 

LAW & SOC. INQUIRY 1, 9 (2003). 
וברא� אינו מציע ביקורת 'גהשופט , � המחברכפי שציינה בצדק רב החוקרת ליהי יונה בשיחותיה ע, אול�ו  71

נשי� /בו נתקלי� אש� והשווי�מית של מיניות ומגדר המציירת את איומהותית של המערכת הדיכוט
  אפואהשינוי המוצע משק�. אינה מעמיקה דיה על מנת להציע שינוי מהותיביקורתו  ולפיכ� ,טרנסי�

 .נגישות מוגברת למשפט שאינה תלויה בהכרה רפואית
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נגד משרד  וה� בעתירה שהוגשה מטע
 הקהילה 72ה� בפסיקתה של השופטת איצקובי�, כול
 בהמש�
   73.ישה לבטל את הצור� בניתוח כתנאי לשינוי פרט המי� בתעודת הזהותהפני
 בדר

 של הסדרי
 בשורה הדיו� שאקיי
 להל� את יתוו וברא�' בפסק דינו של השופט גשנקבעו העקרונות
 לשירותי נגישות: אסקורש אחת מהזירות בכל טרנסי
 י
נש/משפטיי
 מהותיי
 הנוגעי
 לחייה
 של א


  . האוכלוסי�ומרש
 קהתעסו, בריאות ייעודיי

   לשינוי מי�יעודיי�י רפואיי� הליכי�. ד

 הרפואי והמשפטי ביחס לאישור ופיקוח על ניתוחי
 המוסד פעלו בוש זה אסקור את האופ� פרק�בתת
 אפרט,  שהיה נהוג עד לאחרונה לאישור הליכי
 אלונוהלאבח� את ה, כ�. והליכי
 אחרי
 לשינוי מי�

 ,אבקר אות
 ואציע נוהל אחר לפיקוח על הליכי
 לשינוי מי�, 2014י את הנוהל החדש שנקבע במא
  . את הגישה העכשווית בעול
 לעניי� זהותוא
 פחות פוגעני הנוש

 מנת לממש ועל,  לחירות ולאוטונומיהאד
 ה לממש זהות מגדרית מצויה בלבה של זכותהזכות
 כ� קבע ג
 בית 74.מגדרו בעצמובאופ� מלא את הזכות לחירות על האד
 להיות מסוגל להחליט על 

 
המשפט האירופאי לזכויות אד
 כאשר פירש את הזכות לאוטונומיה באמנה האירופאית לזכויות אד
 המשפט העליו� כבר הכיר בכ� שנטייה מינית היא חלק מזהותו של בית 75.נשי
 טרנסי
/בהקשר של א

 נטייה בי� להבחנהכי אי� מקו
  נדמה 76.כבוד האד
 וחירותו: יסוד�אד
 והגנה עליה נגזרת מחוק
 שהיא חלק מזהותו של מכ�שהרי ההגנה על הנטייה המינית נגזרת , מינית לזהות מגדרית בהקשר זה


  . חלק מזהותוהוא של אד
 ג
 מגדרו וחומר כי מקל ו,אד

 
 .18ש "לעיל ה, משלפרשת   72
 ).8.9.2014, פורס� בנבו(משרד הפני� ' שקד נ�ליר� 6035/14� "בג  73
74  Laura K. Langley, Self-Determination in a Gender Fundamentalist State: Toward Legal Liberation 

of Transgender Identities, 12 TEX. J. ON C.L. & C.R. 101, 109 (2006). 
75  “Under Article 8 of the Convention in particular, where the notion of personal autonomy was an 

important principle underlying the interpretation of its guarantees, protection was given to the 
personal sphere of each individual, including the right to establish details of their identity as 
individual human beings… In the twenty-first century the right of transsexuals to personal 
development and to physical and moral security in the full sense enjoyed by others in society could 
no longer be regarded as a matter of controversy requiring the lapse of time to cast clearer light on 

))2002(18 . R.R.H.E35 , judgment, .K.U. Christine Goodwin v, ECtHR(” the issues involved . ג�
 עצ� לפיהש,  מתיישבת ע� עמדה זו,17ש "לעיל ה, )ת(פלוניפרשת וברא� בפרשת 'עמדתו של השופט ג

מדבריו עולה כי .  היא פגיעה בזכות לשוויו�, כפי שהוא רואה אותה, בזהותו המגדרית של אד�ההכרה�אי
,  וכי הכרה זו היא זכות,כפי שה� רואי� אותה, נשי� שאינ� טרנסי� זוכי� להכרה בזהות� המגדרית/א

 .כבוד האד� וחירותו: יסוד� מחוקבמישרי� נגזרת היאאשר מתבקש כי 
 לפסק דינה של 2' פס, עיריית ירושלי�'  וסובלנות נלגאווה בירושלי� הפתוח הבית �343/09 "עע  76

 בהשהבחירה של בית המשפט להתייחס לעתירה ,  על כ�יתר .)14.9.2010,  בנבופורס�(השופטת חיות 
ועל כ� ייצגה מפורשות ג� את הקהילה (בי בירושלי� "הלהטייצגה עמותת הבית הפתוח את כלל הציבור 

 מודעות עדרי על העיקרכעתירה הנוגעת לזכות הפרט להגנה על הנטייה המינית מצביעה ב) הטרנסית
נשי� /בחירה מודעת שלא לכלול התייחסות מפורשת לאעל בי ולא " של השיח הלהטי�ילרבדי� סמנט

 .אשר נזכרי� ג� ה� בפסק הדי�, טרנסי�
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 ההסדרה והפיקוח באופ�.  על ידי המדינהרי
 ומוסדחי
 לשינוי מי� מפוקההליכי
 ישראל במדינת
 77נשי
 טרנסי
 לשוויו�/ פגיעה עקרונית בזכות
 של אמשו
 ישדינה על תחו
 זה של המ

 מפקיע מה
 את הזכות להחליט על גופ
 ועל מנהליה נוהלה עקרוני שבאופ� משו
 ,ולאוטונומיה
ובכלל זה לניתוחי
 ,  להליכי
 לשינוי מי�גישה. נתי זו לידי הממסד הרפואי המדיזכותזהות
 ומעביר 

 בישראל במסגרות פרטיות או לאישורה של ועדת מומחי
 בכפו� סל הבריאות במסגרת תאפשרי, כאלה
 לעבור הליכי
 להתאמת בהחליט
,  חברי הקהילה הטרנסיתמרבית זה יש לציי� כי בהקשר 78.ל"ובחו

 בישראל אות
 עוברי
 אינ
, ) מסובכי
 פחות כגו� ניתוחי חזה
יגירהליכי
 כירולבניגוד (איברי המי� 
בי� היתר בשל העובדה ,  למסגרות פרטיות נובעת מסיבות שונותהפנייה 79.ל"מימו� פרטי בחו בלאא

 זמני ג
 בשל א�,  את אישורה של ועדת מומחי
לקבל מסל הבריאות חייב המועמד יהנותשעל מנת ל

   80.ההמתנה הארוכי
 ואיכות הניתוחי

י� וכל הקשור בה
 בחקיקה  הישראלי מעול
 לא הסדיר את הפיקוח על הליכי שינוי מהמחוקק
ועדת מומחי
 מטע
 משרד , חיי
 כה�, בשנות החמישי
 כינס היוע� המשפטי לממשלה דאז. ראשית

 אודותיה שעל,  המומחי
 הקיימת כיו
 בבית החולי
 תל השומרועדתוהבריאות הדומה במהותה ל
שמה בלידה (ת� רינה נ,  התכנסה בעקבות דרישתה של אישה טרנסיתעדהו הו. הפרקאפרט בהמש�

 אבחנה את המבקשת עדהו הו81.לעבור ניתוח לשינוי מי�, )גרשו� נת�היה ובעיתונות התקופה 
 דחה 28.12.1954 וביו
 ועדהו המלצת האת אול
 היוע� המשפטי חיי
 כה� לא קיבל ,כטרנסקסואלית

 שג
 , נת� המתוסכלת82.בכ� למעשה קבע איסור על ביצוע ניתוח מסוג זה בישראל. את הבקשה
 באופ� כזה בעצמההכריעה לבסו� את המערכת לאחר שפגעה , שביתת רעב לא הועילה למאבקה

 
וברא� בפרשת 'אליבא דג, נשי� טרנסי� להכרה בזהות� כפי שה� רואי�/ במוב� של הזכות של א�שוויו  77

 .17ש "לעיל ה, )ת(פלוני
 את הנושא נקבע כי ניתוחי� אלו יבוצעו רק בבית המסדירי� מטע� משרד הבריאות י�באופ� עקרוני בחוזר  78

 האיסור לפיוש ע� השני� התקבע נוהג ,אול�ו.  לבצע� במסגרות פרטיותרינו חל איסודהי, חולי� ציבורי
הגדלת חזה לנשי� ,  ניתוחי� להסרת חזה לגברי� על ולאהמי�חל רק על ניתוחי� להתאמת איברי 

יבוצעו " הניתוחי� העיקריי�" קובע כי רק 2014 מחודש מאי 16/2014חוזר . וניתוחי� פלסטיי� נוספי�
 על עריכת ניתוחי� להתאמת  החוזר היא לאמ� את הנוהג ולאסור רקכוונתש נראה. ולי� ציבוריבבית ח

 .אול� הדבר נתו� לפרשנות, איברי המי� במסגרות פרטיות
 .שידונו בהמש� פרק זה, ניתוחי� אלו מוכרי� על ידי הרשויות הרלוונטיות ג� לצורכי רישו�  79
 בתו� דהיינו( זמ� ההמתנה הממוצע לאחר קבלת האישור ,לדברי סיני. 66–62' בעמ, 47ש " לעיל ה,סיני  80

 ולכ� ,לא היה בישראל מנתח מוסמ� לביצוע הניתוחי�, אול� עד לאחרונה, הוא כשנתיי�) תקופת ההמתנה
� לטענת הקהילה בשל העובדה שלא מבוצעי,  הניתוחי�איכות לאשר. סביר שזמ� ההמתנה התאר�

 שהמנתח המוסמ� בישראל אמור לעשות את כל הניתוחי� ולא להתמקד מאחרבישראל ניתוחי� רבי� וכ� 
איכות הניתוחי� בישראל אינה משתווה לזאת שנית� למצוא , )כפי שמקובל בעול�(בפרוצדורה אחת 

 . ל"בחו
אשר , תל אביב אוניברסיטת להיסטוריה בהחוגר איריס רחמימוב מ"על רינה נת� ומאבקה שמעתי מד  81

 וה� , בזכותההגעתי הנזכרי�אל קטעי העיתונות . כותבת מאמר על הנושא וכ� דיברה עליו בכנסי� שוני�
  . הגדולהתודתי �חלק ממחקרה ועל כ

 26.5.2011  חדשות– האר�" גרשו� נת� מנסה לשנות בעצמו את מינו:  שנה55היו� לפני "ליטל לוי�  82
www.haaretz.co.il/news/education/1.1175288. 
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 בעשורי
 שבאו לאחר מכ� בוצעו בישראל 83.שהרופאי
 נאלצו לנתח אותה ולבצע את מבוקשה
 84.ניתוחי
 לשינוי מי� באופ� בלתי מוסדר ובלתי מפוקח במרפאות פרטיות

 שעברה ניתוח לאחרניאלה תביעה בגי� רשלנות רפואית  השמוני
 הגישה אישה בש
 דבשנות
אשר ,  ועדת בדיקהמונתהבעקבות התביעה .  שנתיי
מש�מי� ב ללא איבר נותרה המי� ובאיברי

 'ר מ" ונחת
 על ידי ד1986שיצא כהנחיה מטע
 משרד הבריאות בשנת , 39/86 חוזר תהיתוצאתה הי
  85).86חוזר : להל�(ראש שירותי אשפוז , משיח
לשינוי מי� אצל " ונושאו הוא ביצוע ניתוחי
 הכלליי
 בתי החולי
 מנהלי כל אל יועד 86 וזרח

Transexuals"של " ו 
 הנוגע לניתוחי
 בכל 86". ודומיה
Hermaphroditismלתיקו� פגמי
 במצבי
 על הקריטריוני
 עונהה אד
לשינוי מי� קובע החוזר כי לצור� הנחיות אלו טרנסקסואל ייחשב כל 

 החוזר קובע כי ניתוחי
 מסוג 87.נטיתוונשי
 טרנסי
 בתקופה הרל/קצועיי
 המקובלי
 לטיפול באהמ
 יבוצעו ניתוחי
 אלה תמונה ועדה שחבריה בוש וכי בבית החולי
 ,זה יבוצעו בבית חולי
 ציבורי בלבד

 עדהודה של הותפקי. אורולוג ואנדוקרינולוג, פסיכולוג קליני, מנתח פלסטי בכיר, יהיו פסיכיאטר בכיר
 בת תקופה 88:בהתא
 לתנאי
 החיוניי
 וההכרחיי
 הקבועי
 בחוזר,  שינוי מי�מבקשי
לבחו� את ה


 טיפול 89, הוא מבקש להשתיי�אליוש המועמד חי במגדר בהש"  חיי
 ממשיסיו�ינ" של שנתיי
הותו  התגובות הגופניות והנפשיות של המועמד לזבחינת, ועדהוהורמונלי במש� תקופה שתקבע ה

דיאגנוסטית על ידי פסיכיאטר ופסיכולוג וחתימה על טופס הסכמה �הערכה פסיכו, המינית החדשה
  . מיוחד לביצוע ניתוח לשינוי מי�

חולי
 תל השומר ה בבית הוועדה היא,  רק ועדה ציבורית אחתחוזר הוקמה מכוחו של הבפועל
ו הוענק לוועדה בתל השומר מעי� קיומה של ועדה אחת בלבד יצר מצב דברי
 שב). הוועדה: להל�(

 נוהלי ג
היו נוצרי
 " מתחרות" ועדות  קמושאילונית� לשער . מונופול על יישו
 ופרשנות החוזר

 
 ?jpress.org.il/Olive/APA/NLI_Heb/SharedView.Article.aspx 14.3.1957 דבר" גרשו� נת� סורס"  83

parm=IHK79XkstulS6pHUIK312rmjuPDih0RfmDf6oyCKAMdHwsjq2delzQDNBjRJOMeYYw 
%3D%3D&mode=image&href=DAV%2f1957%2f03%2f14&page=4&rtl=true.  

 .36' בעמ, 47ש " לעיל ה,סיני  84
 .37' בעמ, ש� 85
 המושג) 86חוזר : להל�) (1986" (ביצוע ניתוחי� לשינוי מי� "39/86 אהו מינהל הרפחוזר  86

Hermaphroditismלביקורת מפורטת על הנוהל ראו שגית מור. נשי� אינטרסקס/ שבנוהל מתייחס לא ,
; )2013 (89 מד משפטי�" ביקורת נוהל ניתוחי� באינטרסקס: כחהמהכחשה להנ "מעי� סודאי ואור שי

  .50ש "לעיל ה, "נשי� אינטרסקס/על א"סודאי ושי , מור
מיו� " 10בריאות " הסעי� וכ� מדבריו המפורשי� בתוכנית מלשו�. 86ש "לעיל ה, 86  לחוזר1' ס  87

 =lifestyle.nana10.co.il/Article/?ArticleID �יו� המלא זמי� בהרא( קפל� ר חיי�" של ד18.6.2009
644572&TypeID=1&sid=129 .(פרסמה בזמנו אגודת הארי אות�ש הטיפוליי� מדובר בסטנדרטי� 

World Professional  The –נדרי� ' לבריאות טרנסגמי אשר הפכה ברבות הימי� לארגו� העול,מי�'בנג
Association for Transgender Health (WPATH) –דרטי� נ שמפרס� ומעדכ� עד היו� את הסט

  .נדרי�'הבינלאומיי� לטיפול רפואי בטרנסג
 .86ש "לעיל ה, 86 לחוזר) ד(1' ס  88
 נית� לפיוש בלתי כתוב טריו�י קבעה קרועדהו הול� א,לוועדהלי מי המינהיהחוזר לא קבע מה גיל הפני  89

ניתוחי�  "' ואחראו חיי� קפל�.  במאמר שפרסמוועדהועל כ� כתבו חברי ה, 21 רק מגיל ליהאלגשת 
 ).2004 (5 ,143 הרפואה" לשינוי מי�
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 נשי
/ חייבי
 א91 ציבורי לניתוחי
 לשינוי מי�ממימו� הנותיכדי ל, בפועל,  כ�א
 90".מתחרי
"עבודה 
 היא פועלת הפכו לאמות המידה ה
 פיעלש דרטי
נ אשר הסט, השומרבתל עדהוטרנסי
 לעבור דר� הו

 פועלת ועדהוה.  במסגרת סל הבריאות
י להכרה בזכותו של פרט לשירותי בריאות ייעודייחידותה
   92. ערעור וביקורת מוסדר הבוח� את החלטותיהו�נ מנגקיי
מתש ומבלי שקיפות בחוסר

 לעבור מי י
 נדרשאותהש ודר� החתחתי
,  עדיי� נתקלי
 בו אל הוועדההפוני
ש הבעייתי היחס
 נמנעי
 מלפנות לוועדה ורבי
 מהפוני
 שרבי
 לכ� מובילי
 ,שמבקשי
 לקבל טיפולי
 באישורה

 מחברי 12.5% רק לפיה
שהדבר עולה משורה של נתוני
 . עוזבי
 את ההלי� לפני אישור הניתוח
 טענה ועדהו של הטריתיא הפסיכ93.שלה
 בתל השומרשינוי המי�  לי�מההקהילה עברו חלק כלשהו 

נתוני
 ,  בהתא
94.גיר א� רק שבעה מתוכ
 מגיעי
 לשלב הכירו, איש בשנה35�שלוועדה פוני
 כ
 
 הקהילה ומתצהירי
 סיו�ימנ 95. ניתוחי
 בממוצע בשנה12� אישרה וביצעה רק כשהוועדהמורי


ובראיית עול נתקלו לעתי
 ביחס בלתי מכבד לוועדה עולה כי הפוני
 בנושא הקהילה מחברישנאספו  
 ועדהושה הוא הקהילה חברי מכשול נוס� שעמד בפני 96. שלה
בותצרה ביחס לחוויות החיי
 המורכ

 באופ� שאיל�, אליה הי הנבחרת טר
 הפניית לכ� שהפוני
 חיו בזהות המגדר97סירבה לקבל הוכחות

הפוגעת , את המבקשי
 לחיות בתנאי
 קשי
 תחת עיניה הבוחנות למש� תקופה ממושכת של שנתיי

ג
 בתו
 תקופת ההמתנה בדר� כלל , כ� לע נוס� 98. הטיפול הרפואי שלו הצלחתובסיכויי 
ברווחת

 
המנתח הפלסטי ו ועדהונשי� הפוני� אל ה/ ה� ג� הרופאי� המטפלי� באבוועדה חברי�ההרופאי�   90

 .הבכיר הוא שמבצע את הניתוחי�
 במסגרת סל התרופות ג� ני�נלי ניתויכי� לשינוי מי� ובפרט טיפול הורמטיפולי� אחרי� הקשורי� בהל  91

 .דר� קופות החולי�
כגו� חובת פרוטוקול והכללת נציג , ראוי לציי� כי החוזר החדש כולל אמצעי� המגבירי� את הנגישות  92

. ימנהל יתר פיקוח תמאפשרוסד הכפו� ישירות למשרד הבריאות ועדה למו עצ� הפיכת הוכ�הקהילה 
 .ביתר שקיפותכיו� ועדה פועלת ו ולכ� מוקד� להגיד כי ה,אמצעי� אלו טר� באו לידי מימוש, בר�

 נפשיתמשאבי תמיכה ובריאות , גורמי לח�: נדרי� בישראל' טרנסגאנשי�לקריאה נוספת ראו יונת� מרטו�   93
) 2013 ,אוניברסיטת תל אביב, "מוסמ� אוניברסיטה בעבודה סוציאלית"עבודת גמר לתואר (

docs.google.com/file/d/0B9wTwg1OIMt2OGxvR1pBM284c1U/edit.  
שנער� " נדרי� ומערכת הבריאות' מפגש� של טרנסג– שאהבה נפשי"ר רויטל עמיעד בכנס "דבריה של ד  94

 השומר בתל גיתר לציי� בהקשר זה כי המחלקה הכירוראוי. 8.12.2011בבית החולי� תל השומר ביו� 
ולכ� מקצה מספר נמו� מאוד של מועדי� ) יותומבחינת סדרי עדיפ(ות בניתוחי� אלו אינה רואה חשיב

נשי� בישראל המבקשי� לעבור ניתוח וא� /שאינו משק� את מספר הא) בהערכה כאחד לחודש(לקיומ� 
כפי שעולה , ל"נשי� שעוברי� ניתוחי� אלו במסגרות פרטיות בישראל ובחו/לא מתקרב למספר הא

 במרכז 9.12.2014כגו� הדיו� הקהילתי שנער� לקראת שינוי הנוהל ביו� , � של הקהילהמדיוני� פנימיי
  .הקהילה בג� מאיר

 2011ע� זאת משלהי שנת . 1.5.2008 לבקשת חופש מידע של עמותת רופאי� לזכויות אד� מיו� התשוב  95
 ניתוחי� תפרט לסדר, ניתוחי� כל במסגרתה התבצעו לא היה מנתח בוועדה ולא 2014 לשנתועד 

 . ל וניתחה מספר מצומצ� של נשי� טרנסיות" על ידי רופאה מומחית שהובאה מחו2014שהתבצעה בשנת 
בר� לאור , � בדרישה לשנות את החוזר"תצהירי� אלו נאספו על ידי הכותב במסגרת כתיבת עתירה לבג  96

 . נגנזה העתירה, כפי שאכ� נעשה, נכונות משרד הבריאות לשנות את החוזר
,  במרש� האוכלוסי�ש�ראיות על שינוי , איש בריאות הנפש המכיר את המטופל, כגו� מכתב מרופא מטפל  97

 . תצהירי� מהמטופל או ממכריו
 בהרחבה ידונויש, 2011נדרית משנת ' לרפואה טרנסגלאומיי�נ השביעית של הסטנדרטי� הביהגרסב  98

וג� זאת א� ורק בהקשר ) תרבזהות המגדר הנבח( חיי� ממשי סיו�י אחת של נ על שנהוברמד ,107ש "בה



   מפגשה של הקהילה הטרנסית ע� מערכת המשפט: צומת דרכי�על  זכויות הקהילה הגאה בישראל

743  

�לא מבוצע הניתוח אלא רק נקבע תארי� לניתוח עתידי בטווח של שנה
 אלו נתוני
 תאריכי
ו, שנתיי

מצוקת  את י
תקופת ההמתנה וחוסר הוודאות שמתלווה אליה רק מעצימ. לשינויי
 שרירותיי


 99.הפוני
רוב הפוני
 לוועדה ,  זמ� זו הכרחית לאבחו� מתעלמת מ� העובדה שמ� הסת
תקופתש הטענה

 נטע� כי פרק הזמ� נדרש על מנת מנגד 100.חיי
 בזהות המגדרית הנבחרת זמ� רב לפני פניית
 לוועדה
מקבילה אינה דרישה , ואול
.  לוועדה אינ
 עושי
 זאת מתו� קלות דעתיגשי
נשי
 הנ/לוודא כי א

וא� לא ביחס ,  אחרי
 שאינ
 הכרחיי
 מבחינה רפואית גרידא
יקיימת ביחס להליכי
 כירורגי
 
 101. קיבהקיצורכגו� המועמדי
 לניתוח ,  בפני ועדה בוחנתלהתייצבנשי
 / נדרשי
 אבגינ
שלהליכי

�
 בגי� פוגעת במבקשי" עדהותחת עיניה של הו" ההמתנה תתקיי
 שתקופת הדרישה, כ� על נוס

 חי המבקשש להבטיח  דרכי
 אחרותשיש משו
 בעיקר , זוה תקופ שלכה שהוזכרו ביחס לאורהטעמי

 ראיות, עצמו אד
ה עדותו של עלכגו� הסתמכות , שנתיי
במש� תחת הזהות המגדרית המבוקשת 
 שההלי� כ�ב בהתחשב , כ� עליתר 102.חיצוניות או חוות דעת של איש בריאות המכיר את המבקש

 בהתאמה 103מתמקדתבדיקה זו , ואי נדרש על מנת להתאי
 בי� זהותו המגדרית של אד
 לגופוהרפ
 
 אשר אינ
 משקפי
 את מלוא החוויה הסובייקטיבית של המבקש אלא כלשה
לסטריאוטיפי
 מגדריי

  104. כתנאי לביצוע הניתוחועדהונכפי
 עליו על ידי ה

  2014 חוזר. 1

 1986.105 משנת חוזר החלי� את האשר 16/2014 חוזר את פרס
 משרד הבריאות 2014 מאי בחודש
 גישה משק� 106, הקהילהציגיאשר נכתב לאחר סדרת פגישות בי� בכירי הממסד הרפואי ובי� נ,  זהחוזר

 
 כמו ניתוחי� להסרת חזה ,של ניתוחי� להתאמת איברי המי� ולא ליתר הפרוצדורות הרפואיות הנלוות

 . עבור גברי� טרנסי� וניתוחי� להגדלת חזה עבור נשי� טרנסיות
99  Idan Segev, Le Desenchantement du Genre, un Regard Critique sur la Clinique du Transsexualisme 

(Work for Masters Degree Psychonalitic, Paris Diderot University 2012). 
, "פרויקט גילה להעצמה טרנסית"נייר עמדה מטע�  (" עמדה עקרונית– פרוצדורות לשינוי מי�"ראו   100

 ,סיני כ� ראו .)נייר העמדה נשלח לשרת הבריאות) (גילהנייר עמדה מטע� פרויקט : להל�) (17.11.2013
  .65–60' בעמ, 47ש "לעיל ה

א� זהו הסבר , יוער כי לכאורה ניתוחי� אלו מבוצעי� רק במקו� שבו יש סכנת חיי� הנובעת ממשקל עוד�  101
 אלא , התערבותי�מצב רפואי הדורש מחלה או ו מבוצעי� א� אכ� התפתחאינ�בעייתי שכ� הניתוחי� 

 נמצא,  כ�א�. כאמצעי מניעה מתו� ההנחה שאנשי� בעלי עוד� משקל פגיעי� יותר לבעיות בריאותיות
מנגד נית� . בה� מדובר במקרה מבוהק של סכנת חיי�שג� לא במצבי� , הסבר מספיק לאישור הניתוח

שיאפשר לה� השתלבות , מצעות ניתוח אפשרות לאנשי� טרנסי� לשנות את מינ� באמת��לטעו� שאי
 ההיבט השלילי ת חושפת אות� לשיעורי אובדנות גבוהי� הנובעי� מהקצנ,מלאה בחברה במינ� החדש

 .)16' בעמ, 93ש "לעיל ה, טו�ראו בהקשר זה את עבודתו של יונת� מר (הנפששל בריאות 
 .97ש "ראו לעניי� זה ה  102
 .61–52' בעמ, 47ש " לעיל ה,סיני  103
 .ש�  104
 HERMAPHRODITISMניתוחי� לשינוי מי� ותיקו� פגמי� במצבי� של  "16/2014חוזר משרד הבריאות   105

 ).2014חוזר : להל� ()12.5.2014" (ודומיה�
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 לעמוד בקנה אחד ע
 המודל הרפואי המקובל כיו
 מבקשו, נשי
 טרנסי
/מתקדמת יותר לבריאות א

 הרופא משמש כשומר ס� אשר בוש,  המודל הסמכותני דר� ארוכה מ�כברת עשה זהמודל  107.בעול


 לטיפול תלעומת אלו שגיש, הזקוקי
 לטיפול רפואי" אמתיי
"תפקידו לקבוע מיה
 הטרנסי
 ה
המודל השולט כיו
 בנורמות . רפואי חסומה כיוו� שזהות
 אינה תואמת את הסדר המגדרי המקובל

 של אוטונומיהעל ה דגש 
#, שי
 טרנסי
 בפרטנ/ובנורמות הרפואיות הנוגעות לא, הרפואיות בכלל
 לראות מעבר מהפרספקטיבה הרפואית  אפואנית�.  לקבלשברצונו הרפואי הטיפול אתהפרט לבחור 
 108".מותאמת לצורכי הלקוח" טיפולית הלפרספקטיבה

 
ר ירו� וינקלר "י מי� ד לשינוועדהוהפגישות נערכו בתחילה ע� שרת הבריאות ולאחר מכ� ע� ראש ה  106

מטע� הקהילה נכחו בפגישות אלו נורה . והיועצת המשפטית למשרד הבריאות מירה היבנר וצוותה
 . ד עידו קטרי"אלישע אלכסנדר ועו, יעל סיני, ר גרסיאלה כרמו�"ד, ר אילנה ברגר"ד, גרינברג

מפורסמי� על ידי האיגוד ) SOC – Standarts of Care(נדרי� ' לטיפול בטרנסגלאומיי�ינהסטנדרטי� הב  107
 World Professional Association of Transgender Health: Eli Coleman)(נדרית 'העולמי לרפואה טרנסג

et al, Standards of Care for the Health of Transsexual, Transgender, and Gender-nonconforming 
People, version 7, 13 INT J. OF TRANSGENDERISM, 165 (2012), available at http://www.wpath.org/ 

uploaded_files/140/files/Standards%20of%20Care,%20V7%20Full%20Book.pdf.) להל� :Standards 
of Care( . זהו מסמ� שמפרס�The World Professional Association for Transgender Health . הארגו�

�ה.  ואנשי� שוני� מגדריתי�נדר'טרנסג, חויבי� לבריאות� של טרנסקסואלי�מורכב מאנשי מקצוע המ
SOCגי ר המפרט את הטיפול באנשי� המבקשי� לעבור טיפול הורמונלי או כירו, הוא פרוטוקול לא מחייב

�קול הוא המסמ� המקי� ביותר בנושא ופורס� לפני שהספרות המקצועית של הוהפרוט. להתאמת מגדר
DSMזאת ג� פרוטוקול זה  ע.טיפול מכבד ואפקטיביבהשמה דגש חלופה  הוא מהווה .ושא התייחסה לנ �
 ההגרס.  למשל ביחס לאינטרסקס, ונטע� כי הוא עדיי� משתמש בשפה פתולוגית,ח� מביקורתאינו 

מכיר בכ�  �SOCה. 2011נדרית פורסמה בשנת ' לרפואה טרנסגלאומיי�נהשביעית של הסטנדרטי� הבי
אמת איברי המי� ונטילת תטיפול בדיספוריה מגדרית כלל שילוב של ניתוחי� להשבעוד שבעבר ה

 עומד על כ� �SOCה. נשי� מסוימי� זקוקי� רק לאחד מהאמצעי� האלו/כיו� מקובל כי א, הורמוני�
 או נשי�כנשי� טרנסי� יכולי� לזהות את עצמ� במגוו� רחב של זהויות מגדריות ומיניות ולא בהכרח /שא

 הנבחרת מגדר ממלי� שעל המועמד לחיות בזהות ה�SOCור� ניתוח לשינוי איברי המי� הלצ. גברי�
כגו� ,  המי�בריי שאינ� נוגעי� לאניתוחי� לבאשר .הכוללת נטילת הורמוני�,  של שנהתקופה במש�

ללא , קובע שה� יכולי� להתבצע בשלב מוקד� יותר �SOC ה,ניתוחי� להסרת חזה עבור גברי� טרנסי�
האבחנה , דרטי� של האיגוד העולמינבמקביל לסט. זמ� המתנה וללא צור� בנטילת הורמוני�צור� ב

 .DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISORDERS (3rd Revהמקצועית מתבססת ג� על 
ed. 1980)) להל� :DSM( ינ ארגו� הפסיכיאטרי� האמריקשל) APA .(ההגדרה המצויה ב �DSM השתנתה 

 החליפה 1995 שנתמ �DSMהמהדורה הרביעית של ה. �SOC שנערכו בשינויי� בבד ע� הבדני� ע� הש
 �DSM החמישית של הדורהבמה. Gender Identity Disorder (GID) במונח "טרנסקסואליות"את המונח 

 �Gender Dysphoriaמייצג ה, �GIDבניגוד ל. �Gender Dysphoria בGID הוחל� המונח 2013ממאי 
 DSM-V To Rename Gender Identity Disorder ‘Gender( לשינוי נת נפשית זמנית שניתמצוקה

Dysphoria’ Advocate.com (23.7.2012) available at www.advocate.com/politics/transgender/2012/ 
07/23/dsm-replaces-gender-identity-disorder-gender-dysphoria .(ל  מאבחנה ש אפואהמעבר הוא

 נתפס כמשק� צעד השינויו ,נדריות עצמה לאבחנה של מצוקה נפשית הנובעת מחוסר ההלימה'הטרנסג
: לפיהש השביעי �SOCהשינוי מתיישב ע� העמדה של ה. זציה של הטרנסיותיפתלוג�נוס� בדר� לדה

“Transsexual, transgender, and gender-nonconforming individuals are not inherently disordered. 
Rather, the distress of gender dysphoria, when present, is the concern that might be diagnosable and 

for which various treatment options are available” )SOC ,6 'עמב.( 
  .23' בעמ, 47ש " לעיל ה,סיני 108
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 אד
 שעונה על אמות המידה המקצועיות והמקובלות בתקופה הוא" נדר'טרנסג" כי קובע החוזר
 השינויי
 אתהיא משקפת ,  על כ�נוס�.  תקופתיתגמישותלשו� החוזר מאפשרת , כ� 109.טיתהרלוונ

 דווקא מתו� שמקורו, "דרנ'טרנסג" במונח "טרנסקסואל"  הרפואיהמונח החלפת עצ
התקופתיי
 ב
 ג
. כולל קשת של זהויות החורגות מהתפיסות המקובלות של מגדרהוא ו, התנועה הפוליטית הטרנסית

 נקבע ,86 חוזראול
 בניגוד ל,  לשינוי מי� יתבצעו בבית חולי
 ציבוריניתוחי
שדש קובע החוזר הח
 ורק א�  היאההתייחסות להסיק כי נית� מכא� 110. בלבד"עיקריי
" מדובר בניתוחי
 הכימפורשות 

על פי ,  להתאמת איברי המי� וכי יתר הניתוחי
 יכולי
 להמשי� ולהתבצע ג
 באופ� פרטיניתוחי
ל

ג שהתקבע במש� השניהנוה .  

אשר כוללי
 שינויי
 רבי
 ביחס לאלו ,  קובע ג
 את התנאי
 לביצוע ניתוח לשינוי מי�החוזר
 חשוב שינוי 18.112 על יו
כ לוועדה ירד ועומד היגיל המינימו
 לפני,  כ� למשל86.111שנקבעו בחוזר 

 של הפונה התאמתוי קבע כבנוהל נו,  לוועדה להגיששאפשרנוס� קשור בחוות הדעת הטיפולית 
פסיכולוג , ס קליני"עו( הנפש בריאות על חוות דעת של איש הסתמ� בהיקבעל יכולהלטיפול המבוקש 

 החוזר ,כ�.  או על ידי מטפל אחרעדהו להתקבל על ידי אחד מחברי הויכולהאשר , )או פסיכיאטר
 התאמתו וכ� על  ע
 אבחנה ממטפל המכיר את הפונה ויכול להעיד עלעדהו להגיע אל הומאפשר

 התקופה הנדרשת קוצרה  לכ� בהתא
113. חי בזהות המגדר הנבחרבהש שעבר ותקופת החיי
 לי�הה
12� חיי
 בזהות המגדרית הנדרשת לסיו�ישל נ
 התקופה  אפשרות לקצר עוד אתוהוכנסה , חודשי

 זהות" חשוב לציי� כי הסעי� מדבר מפורשות על 114.עדהוהאמורה על פי שיקול דעתה של הו
 להמצאת ראיות שונות לכ� שאד
 חי בזהות המגדר המבוקש זמ� לפני ח והוא פותח פת,"מגדרית

� לפעול על פי הלוועדההסעי� ג
 מאפשר .  ולאפשר את קיצור ההמתנהלוועדה היהפניSOC ולאשר 
  . עדהוובטר
 מלאה שנה לפנייה לעוד  שונות רפואיותפרוצדורות 

 את עבודתה של מסיי
 ואה בכ� 115.צית לניתוחי
 לשינוי מי� תמונה ועדה ארכי החוזר ובע קעוד
ולא , אשר ג
 ימנה את חבריה,  החדשה למשרד הבריאותעדהו בתל השומר ומכפי� את הועדהוהו


 ג
 פסיכולוג 86 בחוזר שנקבע להרכב ומוסי� עדהוו ההרכב קובע את החוזר 116.לבית חולי
 מסוי
 פלסטי אשר עבר הכשרה ייעודית בביצוע כירורג להיות עדהור הו"יועל . או עובד סוציאלי קליני

 בדיקת התאמה הכוללי
, ועדהו התפקידי את מפרט א� החוזר 117.ניתוחי
 לשינוי מי� או פסיכיאטר

 
 .105ש " לעיל ה,2014 לחוזר 3' ס  109
 .4' ס, ש�  110
 .4.2' ס, ש�  111
ה מינימלי אול� גיל זה עמד במש� השני� י לא קבע גיל פניהקוד�החוזר , 89ש " בהכאמור. 4.2.1' ס, ש�  112

הממסד הרפואי ביחס לעדכו� החוזר אחת מהמחלוקות העיקריות בדיוני� בי� נציגי הקהילה ו. 21על גיל 
 .  והורדתושאלת הגילל נגעה

 .4.2.2' ס, ש�  113
 .4.2.4' ס, ש�  114
 .4.3' ס, ש�  115
 בתל השומר תזכה למינוי ממשרד הבריאות ועדהו של החוזר השונהבתקופת פעולתו הרא, ע� זאת  116

ד " עו, שרת הבריאותכ� על פי דבריו של עוזר, ותמשי� לפעול בהרכבה הנוכחי ובהתאמה לחוזר החדש
 .22.5.2014חדש שנער� ביו� ה בכנס הקהילתי לכבוד החוזר ,אס� וייס

 .105ש "לעיל ה, 2014 לחוזר 4.3.1' ס  117
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 בשפה משתמש סעי� זה 118.תהלי�תמיכה וסיוע ב, מעקב, אבחו�של המטופל להלי� כמו ג
תמקד באוטונומיה של הפרט וכי תפקידה של  החדש מחוזרהמקובלת כיו
 בעול
 ומלמד אותנו כי ה

 העבודה של להליכי מתייחס החוזר עוד.  לסייע לפונה לממש אוטונומיה זו על גופו וזהותועדהוהו
 119. זה ישתת� נציג הקהילהחוזר פנימי לפעולתה וכי בניסוחו של חוזר תפרס
 יא כי הקובע וועדהוה

 מחויבת לנמק את תהיה יאה וכי עדהו ע
 הולפגישות רשאי להביא עמו מלווה הפונהששינוי נוס� הוא 
   120.החלטותיה

  בוונקבע, דהיינו אינטרסקס, Disorder of Sexual Differentions של מצבי
 עניינו חוזר של ה' בחלק
  121.של הסכמה מדעת" רגיל"כי בעניינ
 לא נדרש אישורה של ועדה אלא חתימה על טופס 

טר
 , טר
 מונתה ועדה ארצית חדשה:  החדשחוזרלואו ה אלו טר
 יוש
 במורות כתיבת שבעת
 של שמנסחיו ניכר. ועדהו הקהילה וטר
 נכתב נוהל פנימי לפעולת הנציג שלהושל
 הלי� האיתור 

 טרנסי
 שי
נ/החוזר החדש ביקשו לשנות באופ� דרסטי את יחסה של מערכת הבריאות כלפי א
ידה המרכזי של המערכת היה לבחו� את  תפקבוש, "סמכותני" העיד�ולהעביר את המערכת מה

 מבקשי
 ה
שלעיד� שבו המערכת מסייעת לפוני
 בהתאמת הטיפול , הפוני
 תובקשהאותנטיות של 
 לשו�מ ה�  עולי
הדברי
.  על חייה
 וגופ
תלעצמ
 תו� הכרה באוטונומיה שלה
 לקבל החלטו

ה� , המשק� קשת של זהויות" נדר'טרנסג"המדברת על התאמת טיפול ומשתמשת במונח הרחב , החוזר
 המוקמת עדהו תפקידיה של הוואת המטרותי מגדיר את חוזרמסעי� הרקע עצמו וה� מהאופ� שבו ה

דרישתה הבסיסית . התמונה העולה מ� החוזר אינה אחידה,  בהרחבה בהמש�רכפי שיוסב, מנגד. מכוחו
 פוגע באוטונומיה של דהעו קיומה של הושעצ
  בטענה, לשינוי מי�עדהושל הקהילה לביטול הו

 לשינוי מי� ובכ� ממשי� לשק� אריי ממשי� להתוות תהלי� הסללה לינחוזרה. נדחתה, נשי
 טרנסי
/א
 .  הסמכותניתהמבטדווקא את נקודת 

מבחינה .  לשינוי מי�ועדהו להערי� באיזו מידה ישנה החוזר החדש את רוח הדברי
 בקשה
 יש לקרוא בזהירות את השינויי
 ולפיכ�, ויי
 מרחיקי לכת שינעדהופרסונלית לא עתידי
 להתבצע בו

 
על פי החוזר . ועדהו החוזר החדש ולהמשי� ולבחו� בעי� ביקורתית את פעולת השמציעהסמנטיי
, הנבחר על ידו, בדיקת התאמת המטופל להלי� ניתוחי מסוי
 לשינוי מי�" על עדהוהחדש אמונה הו
התאמה לזהות " שדיבר על בדיקת ,לי� את נוסח החוזר הקוד
סעי� זה הח. "נפשיתמבחינה גופנית ו
 להתמקד בהתאמתו של אד
 לזהות אמורה אינההשינוי מצביע על כ� שהבדיקה ". המינית החדשה

 בהתחשב ,אול
ו. להלי� רפואי מסוי
, בהתחשב בזהותו המגדרית, אלא בהתאמתו, כלשהימגדרית 

 מאוד יתכ�י,  בי� זהותו המגדרית של אד
 לגופובעובדה שההלי� הרפואי נדרש על מנת להתאי

 בהתאמה לסטריאוטיפי
 מגדריי
 ולא בחוויה 122,כפי שהיה עד כה, שבדיקה זו תמשי� ותתמקד

 
 .4.3.2' ס, ש�  118
 עולה כי עבודתו של) 116ש " הלעיל (לתי מדבריו של עוזר השרה בכנס הקהי, על כ�יתר. 4.3.3' ס, ש�  119

 ימשי� לתוו� בי� הנציגש הקהילה לא תסתיי� ע� גיבושו של החוזר וכי שאיפת משרד הבריאות היא נציג
 . קהילהל ועדהו ובי� הועדהובי� הלהפוני� 

 .4.3.3' ס, ש�  120
א� היא ,  באינטרסקסיפולדרטי� מפורטי� לטנ הוקמה ועדה במשרד הבריאות לקביעת סט2013 בשנת  121

ראו ,  ולביקורת על הנוהל החדש מפרספקטיבה של אינטרסקסוועדהפירוט על הל. טר� סיימה את עבודתה
  .50ש "לעיל ה, " אינטרסקסנשי�/על א "שיסודאי ו, מור

  .99ש "לעיל ה, Segev ראו  122



   מפגשה של הקהילה הטרנסית ע� מערכת המשפט: צומת דרכי�על  זכויות הקהילה הגאה בישראל

747  

 חודשי
 מרגע הפניה 12של "  מוכח בזהות המגדרית המבוקשתסיו�ינ" להדרישהשכ� , הסובייקטיבית
 של שנה את היכולת להציג מצגי
 מגדריי
 התקופ במש� לוועדהא למעשה דרישה להוכיח י הלוועדה

 
 סביר להניח שהמבקשי
 123.'בבחירת העבודה וכו, בדיבור,  המבוקש בלבושמי�ה אתהתואמי
 תי חוויאודות עללעבור ניתוח לשינוי מי� יצטרכו להמשי� ולהציג את אותו נרטיב רפואי מוכר וידוע 

 וברצו� ניתוחי�ק מיני של הפרט במצב הקד
מעוגנת בחוסר חש, שונות מגדרית המתחילה בגיל צעיר
 לא  הוועדה החדשהתחתש חשש יש,  על כ� נוס�124.ניתוחי�לספק מינית את הפרטנר במצב הפוסט

וששוב יסבלו הפוני
 ,  עתידיניתוחאלא רק ייקבע תארי� ל,  חודשי הבחינה12 בתו
 יבוצע הניתוח
 .  את מצוקת
אשר יעצימו, מחוסר ודאות ומהמתנה ארוכה לסיו
 ההלי�

   לשינוי מי�ועדהו עקרוניות וחוקיות בקיומה של הבעיות. 2

 2009125 ניתוחי
 לשינוי מי� משנת לביצוע החוזרר יובל לבנת הגיש לוועדה הציבורית לבחינת "ד
 לפגיעה באוטונומיה של י
 ופעולת הוועדה מובילחוזר בסדר המוהנוהל הוא טוע� כי שבה, חוות דעת

 שהוועדה הפגיעה באוטונומיה של הפרט מתבטאת בכ� שבמודל 126.הפליה אסורהלנשי
 טרנסי
 ו/א
הוועדה היא הגו� היחיד המחליט א
 אד
 יקבל את הטיפול  לפיושנוצר מצב דברי
 ,  פיועל פועלת

גישה זו .  סל הבריאותרתשכ� לוועדה מונופול על הגישה לניתוחי
 לשינוי מי� במסג,  מבקשהואש
 אלא החלטה ,"גרידא"חלטה לעבור ניתוח לשינוי מי� איננה החלטה רפואית מתעלמת מהעובדה שהה

ה� מבחינה חברתית וה� , המכוננת את זהותו של אד
 וקשורה לכל אספקט בחייו ה� מבחינה אישית
הפגיעה באוטונומיה של אד
 מתבצעת כאשר רצונו מתורג
 לצור� ,  כדברי לבנת127.מבחינה משפטית

 כאד
 ,המבקש לעבור טיפול רפואי אינו זוכה לקבל את מבוקשו משו
 שהוא אד
 ,כ�. רפואי גרידא

 
123  DSM ,549' בעמ, 107 ש"ה לעיל. 
124  JAY PROSSER, SECOND SKINS: THE BODY NARRATIVES OF TRANSEXUALITY 108 (1998). 
הג� ,  אל הפועלו הוקפאו ולא יצא,נורה גרינברג'  שבה הייתה חברה מטע� הקהילה הגב,הסכמות ועדה זו  125

 .  מה� הופיעו לבסו� בחוזר החדשותשרב
) 7.1.2009, ר יובל לבנת"חוות דעת של ד" (ניתוח לשינוי מי�האוטונומיה של אד� להחליט על רצונו ב"  126

ר לבנת מתייחסת ג� לעוולות הנזיקיות הנגרמות בשל הפגיעה "חוות דעתו של ד).  לבנתד"חו: להל�(
, חיפה" כרמל"בית החולי� '  נדעקה 2781/93א " בעהעליו� המשפט בית  ידיעלבאוטונומיה כפי שהוכרו 

, לשכת עורכי הדי�'  נכה� 6218/93� " וכ� לפגיעה בזכות החוקתיות כאמור בבג,)1999 (526) 4(ד נג"פ
והיא עוסקת ג� בשאלת עוולות , 86 ביחס לחוזר נכתבה ר לבנת"ד לשחוות דעתו ). 1995 (529) 2(ד מט"פ

 עיכוב הניתוח לתקופה של ,לדברי לבנת.  והחוזרועדהואשר התעוררו בשל פעולת ה" קלאסיות"נזיקיות 
-Selfכגו� במקרה של ( בגי� נזקי גו� , עלול להקי� עוולה בגי� כאב וסבל86 חוזר בשליי� לפחות שנת

mutilation (לכ� מצטרפי� החשיפה לאלימות והפליה תעסוקתית על רקע . ובגי� פגיעה בזכות חוקתית
קל יותר  טיפול רפואי ועל כ� כלנשי� טרנסי� שעדיי� לא עברו / חשופי� יותר אאליהשטרנסופוביה 

 עצמו 86 חוזר לבנת לדעת.  ולפיכ� פרנסת� ואולי שלמות גופ� נפגעי�,לזהות את חריגות� המגדרית
, אול�ו. נשי� טרנסי�/ואת הוועדה לתביעות נזיקיות מצד א, כמי שקבע אותו, חוש� את משרד הבריאות

אשר קיד� ,  אס� וייס,העוזר השר, יתר על כ�. יההחוזר החדש קיצר את תקופת ההמתנה ומאפשר ויתור על
 כי אחת ממטרותיו המרכזיות של 22.5.2014הבהיר במפגש הקהילתי שנער� ביו� , את השינוי בחוזר

 ,ועדהו כי החוזר החדש לא ישנה מהותית את פעולת היתכ�י, בר�.  ייעול ההלי� וקיצורואיהחוזר החדש ה
 .יות במקרי� עתידיי�והעילות הנזיקיות הנזכרות בחוות דעתו של לבנת יהיו רלוונט

 מיו� 29/86ל משרד הבריאות בעניי� חוזר " של עמותת רופאי� לזכויות אד� אל מנככתבה למ2' ס 127
19.5.2008. 
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הגדיר אותו כחולה ואישר , רופא במקרה הזה,  אלא משו
 שאד
 אחר, הביע את רצונו,בוגר ועצמאי
 לממש זהות מגדרית זכות בפגיעה במדוברבהמש� לכ� קובע לבנת כי . למחלתו" תרופה"לספק לו 

  128. לחירות ולאוטונומיהאד
הזכות  בלבה של המצויה מסוימת
 ברחבי המדינה לא אפשרו כלא י הברית קבע בית המשפט כי העובדה ששלטונות בתבארצות


האסורה על " אכזריות בלתי רגילה" טרנסי
 לעבור טיפולי
 לשינוי מי� מבטאת אסירות או לאסירי
 דעתו בחוות,  לכ� בדומה129.
 כי על המדינה לממ� ניתוחי
 אלו לאסיריפסקנ ולאחרונה ,ידי החוקה

נשי
 טרנסי
 היא זכות / של א�שוויו כי ג
 הזכות להובהר )ת(פלוני בפרשתוברא� 'של השופט ג
השופט ,  מכ�היתר.  שהשלי
 את הלי� השינוי המגדרימיל רק מסורה וכי זכות זו אינה ,חוקתית

  כשלעצמההיאמהווה ,  אותהכפי שהוא רואה,  בזהות המגדרית של הפרטההכרה�  איכי הבהירוברא� 'ג
, ונבח� את החוזר החדש לאורה, וברא� הלכה'גהשופט  שנראה בדבריו של ככל. �שוויופגיעה בזכות ל

 בה לא להכיר אונדרי
 'נשי
 טרנסג/ המגדרית של אבזהות מת� המנדט לוועדה להכיר שעצ
הרי 
החובה לכבד את זהותו , י
 אחרותבמיל.  בלתי סביר ובלתי מידתיבאופ� �שוויו פגיעה בזכות
 למהווה

כאשר החוזר .  ועל החוזר עצמועדהוג
 על עבודת הו, מ� הסת
, של אד
 כפי שהוא רואה אותה חלה
פוגע  הוא ,מפקיע את זכותו של אד
 לממש את זהותו ומעניק אותה באופ� בלעדי לממסד הרפואי

  .בזכות לשוויו�
 חוות ללא ג
  נית� להגיעיעה בזכות לשוויו� לוועדה מהווה פג� הבלעדי שניתהמנדטש למסקנה
 ההגבלה פסקתבאמצעות ניתוח חוקתי הבוח� את עבודת הוועדה לפי , וברא�'גהשופט הדעת של 

 בערכי
 המוגני
 בחוק היסוד רק פגיעה מתירהפסקת ההגבלה . כבוד האד
 וחירותו: יסוד�בחוק

 ראויה וא
 היא תכלית לש
 תשי סבירה א
 היא נעחשבי תפגיעה 130.בהתקיי
 תנאי
 מסוימי

קשר רציונלי בי� : שנבחני
 באמצעות שלושת מבחני המשנה למידתיות,  אמצעי
 מידתיי
עלמבוססת 
 מידת הפגיעה אל מול התועלת שתצמח בחינת ופחותה שפגיעתו האמצעי בחירת, האמצעי למטרה

   131.ממנה
מעניק , כאמור, החוזר. גבלה החוזר החדש מובילה למסקנה שזה איננו עומד בפסקת ההבחינת

הג
 שהחלטה כזו משפיעה ,  הרפואי את הזכות הבלעדית להחליט על ביצוע הליכי
 לשינוי מי�לממסד

בכ� פוגע החוזר באוטונומיה של הפרט וביכולתו לקבוע את זהותו . על כל אספקט בחייו של אד

וע בוועדה בוח� את התאמת נית� לטעו� כי ההלי� הקב, לעניי� מבח� התכלית הראויה. המגדרית

 זאת בשל החובה המוטלת על המבקש להוכיח לאור� שנה כי הוא ,המבקש לכללי המגדר הראויי

"
 על חוקי שמירה לאוטונומיה נעשית לש
 ות בזכשהפגיעה לטעו� ג
 נית� 132.למי� החדש" מתאי
רפואיי
 מסוג מסוי
  יהיה לטעו� שהמטרה היא רגולציה של הליכי
 קל. מטרה שאינה ראויה, המגדר

 
    .2' בעמ, 126ש "לעיל ה, ד לבנת"חו  128
 Kosilek v. Spencer, 889 F. Supp. 2d וכ� Wolfe v. Horn, 130 F. Supp. 2d 648 (E. D. Pa. 2001) ראו 129

190 (D. Mass. 2012) . הטיפול הראוי על פי דרטנסט יכולה ללמד על ,וגעת לזכויות אסירי�הנ, זו החלטה 
 החוקה מעניקה זכות לבריאות , זכות חוקתית לביטוח בריאות ממלכתיעדרי בהשכ�, יתנהחוקה האמריק

 . רק לאסירי� באמצעות הסעי� האוסר על עינויי�
 ).2010 (41  הפגיעה בזכות החוקתית והגבלותיה–  במשפטמידתיותאהר� ברק   130
 .ש�  131

 132  Segev ,99ש "לעיל ה. 
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 מדובר במטרה כ�ועל )  היק� החורגות מתחו
 הרפואהחבותהג
 שיש להליכי
 אלו השלכות ר(
  . ידתיי
 מבוסס על אמצעי
 מואינ בחוזר המותווה נוהלה שהרי,  זהטיעו�ג
 א
 נקבל . ראויה

זר מקיי
 את  שהחווו�כי, מתקיי
, הבוח� קשר רציונלי בי� האמצעי למטרה,  המשנה הראשו�מבח�
הוא מבח� , החוזר כושל במבח� המשנה השני, אול
ו.  הוא מסדיר את ההלי� הרפואי– המטרה

 ה� י
 המאפשרי
 אחרפיקוח נוהלישכ� נית� בקלות להעלות על הדעת , האמצעי שפגיעתו פחותה
ל  הוועדה והסתמכות עביטול לכ� יהיו דוגמאות 133.רגולציה וה� שמירה על הזכות להגדרה עצמית

 הגישה להליכי
 לשינוי מי� בחוות דעת של איש בריאות הנפש התניית למצעראו , תהסכמה מדע
 במקרה הסכמה(אד
 לית� הסכמה מדעת של ה במקרה שיש ספק בדבר יכולתו ,המכיר את המטופל

 המשנה מבח�). זה צריכה לשק� את הבנת ההשלכות המסועפות של ההלי� על כלל האספקטי
 בחייוכ
,  בזכות אל מול התועלת שהפגיעה מצמיחההפגיעהמהבוח� את מידת הנזק הנגר
 כתוצאה , השלישי
 באוטונומיה של הפגיעה לעומת מתגמדת היא, כלשהי א
 קיימת תועלת ג
. מתקיי
 אינוג
 הוא 

ובפרט הפגיעה בזכותו של אד
 לממש את זהותו באופ� עצמאי ,  באוטונומיה של הפרטהפגיעה. הפרט
נשי
 טרנסי
 / היא פגיעה בזכות
 של א, במתכונתה הנוכחיתועדהול יוצא של עבודת האשר היא פוע

מובילה לכ� שכדי לממש את , כפי שתואר לעיל,  הוועדהעבודת 134. המגדריתזהות
 במימושלשוויו� 
 כי חיצוני טרנסי
 נדרשי
 לקבל את אישורו של גור
 אנשי
, פטית מהכרה רפואית ומשיהנותזהות
 ול

 
 שבה,  לתקופה של שנה לפחותועדה תחת עיניה הבוחנת של הולעמוד נאלצי
 ה
 ;"ותנטיתא"זהות
,  מגדרי
 כאלו ואחרי
יאוטיפי
בדר� של התאמה לסטר
 זהות" אמיתות" להוכיח את י
 נדרש
ה

, יריו� להפסקת הועדה הדבר מקביל במידה מסוימת לעבודת הו135.הלי� אשר נחווה כמשפיל ופוגעני
 המדובר בפגישה אי� זאת ע
 136,בת משפילה ופוגענית ומושפעת מנורמות חברתיותשג
 היא נחש

 שיתו� פעולה והסכמה רק יודעי
 שלוועדה והפוני
, "מבחני
"אחת אלא בסדרה שלמה של פגישות ו
 תיי
 אינו מסההלי�, ואול
.  זקוקי
 לושה
 לה
 לקבל את הטיפול יאפשרו" לשחק את המשחק"

במהל� השני
 הרבות האלו .  ארוכההמתנה יש תקופת וועדהקבלת אישור הבשנה משו
 שג
 לאחר 

אחד הדברי
 הראשוני
 שה
 , למשל .ה
 נמצאי
 באמצע ההלי�. חייה
 של הפוני
 אינ
 נעצרי

 של הפוני
 חייה
 137. הוא טיפול הורמונלי המשנה את סממני המי� המשניי
ועדהמקבלי
 מ� הו
 
 באופ� בלתי סביר וגור
 למצוקות נפשיות וכ� תאר� הפיזי מהלי�הת בעוד,  בלימהעל אפואתלויי

 
 .'נספח א, 100ש "לעיל ה,  עמדה מטע� פרויקט גילהניירראו בהקשר זה   133
 של מי שאינה טרנסית אי� צור� בהתערבות רפואית ועל כ� יש נית� לטעו� שעל מנת לממש את זהותה  134

נשי� שאינ� טרנסי� מבקשי� להתאי� את מצג� המגדרי /ג� במקרי� שבה� א, אול�ו. הצדקה לרגולציה
או ) גניקומסטיה(הקטנת חזה לנשי� או הסרת חזה לגברי� /כגו� ביחס להגדלת, באמצעי� כירורגיי�

 אי� ה� , לעיבוי איבר המי� הגברי או שחזור קרו� הבתולי��גו� ניתוחיאפילו ניתוחי� באיברי המי� כ
 ספציפית כלפי טרנסיות נובעת כוונתמה ומכ� נית� ללמוד כי הרגולציה ,נדרשי� לעבור רגולציה זהה

משרד הבריאות מקל מאוד , יתר על כ�.  והאופ� שבו נית� לחרוג ממנומגדר לבנוגעמתפיסה אידאולוגית 
 ראו ." הביולוגימי�" על פי שבשניה� נדרשת התערבות רפואית בא�חי� עבור אינטרסקס בגישה לניתו

 .50ש "לעיל ה, " אינטרסקסנשי�/על א "שיסודאי ו, מור
� נגד משרד הבריאות שלא הוגש בשל פרסו� "כפי שעולה מתצהירי� שנאספו מחברי הקהילה במסגרת בג  135

  .מרי� נמצאי� אצל המחברהחו, הנוהל
 /www.haaretz.co.il/news 15.11.2013 האר�" חקירהלעבור הזכות לבצע הפלה בלי "גנ� �רוני לינדר  136

health/.premium-1.2166226.  
 .'מבנה גו� וכד, כגו� שיעור  137



  זכויות הקהילה הגאה בישראל  עידו קטרי

750 

על . פרטיות רפואיות למסגרות משגת פונה שידו מי 138.לקשיי
 קונקרטיי
 לשוב ולהשתלב בחברה

 להעמיד דרישות רבות יותר ליחס מכבד יה להניח כי היה בידית�שנ, לגיות בקהילהווי הפריבעלי, כ�

רק חלק קט� מהקהילה פונה , כאמור, בפועל. ועדהושל ה" הלקוחות" נמני
 על קהל אינ
, והוג�
 את להוציאנשי
 נאלצי
 /במקרי
 רבי
 א, יתר על כ�. ממשמעותו אפוא הציבורי מאבד והפ�, לוועדה

 
הדבר מוביל ג
 לכ� שנשי
 .  הלוואות גדולותונוטלי
חסכונותיה
 על מנת לשל
 על הליכי
 פרטיי
   139.ל"מי� על מנת לממ� הליכי
 פרטיי
 בחוצעירות פונות לעבודות 


כ� שה
 מאפשרי
 , ההליכי
 המבוצעי
 במסגרת החוזר משפיעי
 על מצגו המגדרי של אד
על כ� נית� לטעו� כי הפגיעה המגולמת . נשי
 טרנסי
 להתאי
 את מצג
 המגדרי לזהות
 המגדרית/לא

אול
 בהמש� . ר של הזהות המגדריתדתית משו
 שלכאורה מצג מגדרי משק� רק פ� ציבחוזר הינה מ
יתר ". המי� המשפטי"המצג המגדרי משחק תפקיד מרכזי בכינו� , למשנתה של באטלר שתוארה לעיל

נדרי
 שמצג
 המגדרי אינו קוהרנטי חשופי
 יותר לאלימות ולהפליה ממי שמצגו 'טרנסג, על כ�
החוזר אינו עומד במבח� , כ�על  .שה
 טרנסי
" יודעי
 עליה
"בדיוק משו
 ש. המגדרי קוהרנטי

משו
 שהפגיעה המגולמת בחוזר אינה עומדת ביחס ישיר לתועלת העולה , המשנה השלישי למידתיות
הליכי
 לשינוי מי� ה
 הכלי המרכזי , למרבה הצער. פיקוח ממסדי על הליכי
 לשינוי מי�, ממנו

החוזר מחייב . וכלוסי�ומשנה את רישומ
 במרש
 הא" מעבר מגדרי"שבאמצעותו המדינה מכירה ב

החוזר , דהיינו. הקמת ועדת מומחי
 ואוסר על קיו
 ניתוחי
 להתאמת איברי המי� בבתי חולי
 פרטיי

ועדה והחוזר מעניק ל. מאפשרי
 הכרה ממסדית, אשר נכו� להיו
, עדה מונופול על ההליכי
ומעניק לו
נשי
 טרנסי
 באופ� בלתי /של אאת הסמכות לפקח על המגדר וחצייתו ובכ� שולל את האוטונומיה 

החוזר , לטענתי, על כ�, מבח� המשנה השלישי הוא החשוב והמרכזי שבי� השלושה, כידוע 140.מידתי
  .נשי
 טרנסי
 באופ� בלתי מידתי/פוגע אפוא בא

נשי
 הטרנסי
 אינ
 רוצי
 / האכל שמניחה אינה להדגיש כי הביקורת על קיומה של הוועדה חשוב
 את הממסד הרפואי לשכנע כדי אלא ש141,ספציפיי
התאי
 לסטריאוטיפי
 מגדריי
  ליכולי
 אינ
או 


 שאינמאנשי
 יותר" נורמלי
"נשי
 טרנסי
 נדרשי
 להיות /א, בנחיצות הטיפול
קרי ,  טרנסי
, דיבור
, ולבטא זאת בהופעת
, הסקסיסטית והצרה,  את כללי המגדר בצורת
 הקיצוניתלהחצי�


 שכ� היא מעניקה לממסד ,ועדהותנהלות זו נגזרת מעצ
 קיומה של ה ה142.שאיפותיה
 ומיניות
נשי
 טרנסי
 והסמכות הבלעדית לאשר החלטות /הרפואי את הסמכות הבלעדית לידע בנושא א

 
 ראו .תלב בשוק העבודהשנשי� טרנסי� מתקשי� עוד יותר לה/א, בהיעדר נגישות להליכי� להתאמת מי�  138

-PULSE Canada http://transpulseproject.ca/wpבהקשר זה את ממצאי קבוצת המחקר 
content/uploads/2012/08/Trans-Health-Advocacy-Summit-2012-Results-vFINAL.pdf.  

: זרקור" רעות גיא ראו ;העובדת ע� נשי� טרנסיות בזנות, �"כ� עולה מדבריה של רעות גיא מעמותת על  139
 "משפטיי� והתמודדות ע� התופעה בעשור האחרו� בישראלוהיבטי� חברתיי� : בי"קרב נוער להטזנות ב

  .בספר זה
  .51' בעמ, 47ש " לעיל ה,סיני 140
 Nuttawut & Sam Winterנשי� טרנסי� ראו /לקריאה נוספת על השימוש בסטריאוטיפי� מגדריי� בקרב א  141

 OF .JL 'NTI 6 ,Underlying Elements:der Stereotype and Self Among TransgendersGen, Udomsak
)2002( 2RANSGENDERISM T.  

142  Spade ,28' בעמ, 14ש "לעיל ה; THOMAS HAMMARBERG, HUMAN RIGHTS AND GENDER IDENTITIY §3.4 
(Council of Europe Comm'n H.R., 2009) available at https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp? 

id=1476365#P167_40284) דוח מועצת זכויות האד� האירופאית: להל�(. 
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,  לסנ� את הפוני
אינו ועדהו של הדה החדש תפקיוזרהתנהלות זו נגזרת מכ� שג
 בח. הנוגעות לגופ
  .  וסיועוויי ממד של לג
 לו נוס� אלא, וד
קבדיוק כפי שהיה בחוזר ה

, עדהומשו
 שקיימות חלופות פרטיות למרבית הפרוצדורות המפוקחות על ידי הו, יתר על כ�
עבודת הוועדה עצמה היא שיוצרת מצב  143.מיה של הפרט תלויה ג
 במצבו הכלכלינווטהפגיעה באו

בלח� גבוה הצינור : ר מי
עבודת הוועדה משולה לצינו: "שבו מרבית הקהילה אינה מגיעה אליה
. מתאפשרת זרימה של מי
 לאפיקי
 אחרי
 והצינור נשמר, אול
 כאשר יש חורי
 בצינור; מתפוצ�

הוועדה בתל השומר מאפשרת ולמעשה מעודדת במדיניותה את המעבר של בעלי האמצעי
 אל 

   144."אפיקי
 אחרי


אלו אות
 .  של קופות החולי
חלק מההליכי
 לשינוי מי� מכוסי
 על ידי הביטוחי
 המשלימי
; באפיקי
 הפרטיי
 אי� דרישות מקבילות לדרישות הוועדה. הליכי
 אשר המדינה מממנת מכוח החוזר


ולרוב די במכתב מאיש בריאות , ה
 אינ
 מחייבי
 תקופת המתנה וביצוע מבחני
 פסיכולוגיי
 כלשה
מרבית ההליכי
 . ההורמונליהנפש המאבח� את המבקש כדי לאפשר את הניתוח או את הטיפול 

אינ
 מצריכי
 , הכירורגיי
 הממומני
 על ידי הקופה הציבורית ושנית� לבצע
 ג
 ברפואה הפרטית

ההבדל בי� . הלי� ארו� ומיוחד לאישור
 ונבדלי
 זה מזה בעיקר בעלות
 ובזמ� ההמתנה לה

הנעשי
 ברפואה הפרטית ה
 ההליכי
 הפרוצדורליי
 לשינוי מי� הנעשי
 ברפואה הציבורית לבי� אלו 
, הנית� למי שכיסו מאפשר לו, האחד. נראה שמדובר בשני הליכי
 שוני
 לחלוטי�. קיצוניי
 במיוחד

אינו מטיל נטל כלכלי על המבקש א� הוא , ההלי� השני. הוא הלי� מהיר שפגיעתו באוטונומיה מוגבלת
קות את יכולתו לבצע באופ� ארו� באופ� משמעותי ומכפי� את המבקש לנורמות ארכאיות הבוד

לאמתו של דבר נוצר מצב שרק אלו הסובלי
 מאמצעי
 כלכליי
 פחותי
 נאלצי
 . את מגדרו" נורמלי"
בעוד בעלי אמצעי
 נהני
 מחירות המוענקות , להתייצב בפני הוועדה ולהצדיק את בחירת
 בניתוח

  . לה
 בשל עדיפות
 הכלכלית
 על פרוצדורות המתבצעות מחו� לישראל במסגרת שירותי  החוזר החדש חל ג
 לא ברור א
עדיי�

 
אחת ובדרכי
 שונות , מנסות  כ� חשוב לציי� כי קופות החולי
בתו�. )�"שב(הבריאות הנוספי
 בקשות למימו� של אקראיתא
 באמצעות שלילה ,  חוצנ� ממימו� הליכי
 לשינוי מי�לנער, לתקופה

 לממ� פרוצדורות � אותמחייב אינוטענות שהחוק א
 בול מהביטוחי
 המשלימי
 "ניתוחי
 בחו

 
ל מבוצעי� ניתוחי� "בחו .73ש "לעיל ה, שקד�ליר�� " לכתב העתירה בבג73' לטענה דומה ראו ס  143

 ועדהוה� מתבצעי� באישור ה ואילו באר� ה� אסורי� אלא א�) תחתוני�ניתוחי� ( המי� בריילהתאמת א
 נוגע� ב"יצוי� כי מתצהירי� שנאספו מחברות הקהילה לצור� הגשת עתירה לבג. שמינתהועל ידי המנתח 

עולה שהניתוחי� לשינוי איברי המי� עבור נשי� טרנסיות , שלא הוגשה בשל עדכונו של החוזר, לחוזר
 נופלי� באיכות� באופ� ,עדהו שעמד בראש הו,ר חיי� קפל�"ד לפרישתו של דשבוצעו בישראל ע

.  הבריתוארצותתאילנד ,  ובפרט במדינות מערב אירופה,משמעותי מהניתוחי� המבוצעי� ברחבי העול�
, ות מאפשר� ותוצאות הניתוחי� אינ,ות מעודכנ� השתמשו בתל השומר אינבהשהטכניקות והטכנולוגיה 

הג� שכיו� קיימות , ג� טופס ההסכמה לניתוח כולל ויתור על הנאה מינית. יני תקי�תפקוד מ, לרוב
 והוא ,שצפוי לעמוד בראש הוועדה,  לתחו� מנתח חדשכנסיבקרוב עתיד לה. טכנולוגיות המאפשרות זאת

 הטכנולוגיה של ניתוחי� ,ביחס לגברי� טרנסי�. משתל� בביצוע ניתוחי� אצל מומחי� בעלי ש� בעול�
 ולכ� ניתוחי� אלו דורשי� ניתוחי המש� רבי� ובמקרי� ,נוי איברי המי� טר� השתכללה ברחבי העול�לשי

Female and Male , .Joz Motmans et alלקריאה נוספת ראו . רבי� אינ� מאפשרי� תפקוד מיני תקי�
)1201( 743 .EDM .EXS .J 9 ,Socioeconomic and Medical Differences: Transgender Quality of Life. 

 .75' בעמ, 47ש " לעיל ה,סיני  144
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 מימו�,  מכא� עולה סוגיה נוספת הנוגעת לשאלת הניתוחי
 לשינוי מי�145. הוועדהאישרהש רפואיות
שאלה א
 הליכי
 אלו נכללי
 במסגרת סל הבריאות נדונה ה 146.הטיפולי
 והכללת
 בסל הבריאות
ה כנגד קופת חולי
 בשל סירובה לממ� את  במסגרת תביע1997בבית הדי� האזורי לעבודה בשנת 

 לאחר הגשת התביעה הסכימה .ת של הקופה/ההליכי
 לשינוי מי� שאישרה הוועדה עבור מבוטח
   147." בית חולי
 ציבורי ובכפו� לנוהלי משרד הבריאותרתבמסג"הקופה לממ� את עלויות הניתוח 

 148מלכתי של משרד הבריאותחוק ביטוח בריאות מפי  זה הגיע ג
 לנציבות לקבילות לעניי�
 במקרה זה ביקש מבוטח של קופת חולי
 מאוחדת לעבור ניתוח לשינוי מי� 2001.149בחודש יוני 

המבוטח פנה לקופה וביקש את מימו� .  בסיומו של מעקב שנמש� שנתיי
,לאחר שזכה לאישור הוועדה
ת קבילות הציבור קבעה כי נציבו.  אינו נמצא בסל הבריאותהניתוחש א� הקופה סירבה בטענה ,הניתוח

 �שירותי הבריאות "בסל הבריאות נכללי
 כל , לחוק ביטוח בריאות ממלכתי) 1)(א(7בהתא
 לסעי
שנתנה קופת חולי
 של ההסתדרות הכללית של העובדי
 באר� ישראל לחבריה במועד הקובע לרבות 

תה לקופת חולי
  הנציבות פנ150".שניההכל כמפורט בתוספת ה, תשלומי
 מיוחדי
 ששיל
 החבר
כלומר מימנה הליכי
 , היא פעלה על פי החוזר) 1994 ינוארב 1( וזו השיבה כי במועד הקובע ,כללית

א
 .  חוברת סל השירותי
 של קופת החולי
 במועד הקובע שלה ג
 עלה מבדיקתוכ�, מי�לשינוי 
. ללי
 בסל הבריאות נכה
 פי החוק על הרי ש,הכללית מימנה את ההליכי
 לשינוי מי� במועד הקובע

 צריכה הרפואית אשר טענה כי על פי החוק הפרוצדורה , לא היה די לקופת חולי
 מאוחדתבכ� שאלא
 השירותי
 הניתני
 היק� בדבר ועל כ� התעוררה שאלה פרשנית ,להופיע בתוספת השנייה לחוק

עובדה  לכי, היועצת המשפטית של משרד הבריאות, ד מירה היבנר" על כ� ענתה עו151.בחוק
ג
 א
 לא פורטו מפורשות , שההליכי
 לשינוי מי� מומנו במועד הקובע יש משמעות נורמטיבית

 ועל כ� , לכוונה מפורשת של המחוקק להשמיט שירות רפואייקציה אי� אינד,לטענתה. בתוספת לחוק

 בסל  לשינוי מי� נכלליהליכי
ש מכא�.  על היעדר חובה לספקותוספת המ� עדרוילא נית� ללמוד מה

 בה מעמדתה ולממ� את זורד היבנר החליטה מאוחדת לח" לחוות הדעת של עובהתא
 152.הבריאות
אחת .  ניתוחי
 לשינוי מי� נכללי
 בסל הבריאות,בהתא
 לחוק בריאות ממלכתי, לסיכו
. הניתוח

 
 .הכוונה היא לביטוחי� המשלימי�  145
שאלת ההכללה בסל הבריאות קשורה לא רק להליכי� המאושרי� במסגרת החוזר לביצוע בבית חולי�   146

ח המשלי� מכילי� רמות שונות  משו� שחוזי הביטו,�" אלא ג� להליכי� שמתבצעי� במימו� השב,ציבורי
ל או על ידי רופא מומחה רשאי " ואד� המבקש לבצע� בחו,של כיסוי לניתוחי� הכלולי� בסל הבריאות

 . לעשות זאת ג� א� אינ� כלולי� בסל
 .www.globes.co.il/news/article 5.11.1997 גלובס"  מסכימה לממ� ניתוח לשינוי המי�כלליתה ח"קופ"  147

aspx?did=144788.  
–ד"התשנ, נציבות הקבילות היא הגו� המסייע לציבור במימוש זכויותיו לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי  148

עובד , נות� שירותי� שלה,  לחוק נית� להגיש לנציבות קבילה נגד קופת החולי�45' מכוח ס. 1994
 .בכל הקשור למילוי תפקידיה� לפי החוק, מעובדיה או כל פי שפועל מטעמה

 /www.health.gov.il )2004 (2003–2002 קבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי לשני� נציב של 5' ס מדוח  149
PublicationsFiles/NK2002_2003.pdf.  

 .39' בעמ, ש�  150
 . 40' בעמ, ש�  151
 . 42 'בעמ, ש�  152
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 ל א
 אי� אפשרות לבצע" זה היא החובה לכאורה לספק מימו� לניתוחי
 אלו בחו�יההשלכות של עני
  153.בישראל

   הסכמה מדעת–  מוצעמודל. 3

המשכו בטיפול , שראשיתו באבחו�,  לשינוי מגדריאריימסלול לינ ,כאמור ,ג
 הואמתווה  החדש החוזר
.  המי�ברייקרי להתאמת א, "עיקרי"הורמונלי ותקופת חיי
 בזהות המגדר הנבחרת וסופו בניתוח 

 המגדירה דר� אחת להתאמה פרספקטיבה האת זה מוכר בספרות האקדמית ותוא
 ארייתהלי� לינ
� ב154. מגדר ומבע מגדרי,מגדרית הקושרת בי� מי�SOCלא מופיעה דרישה לקיומה של ועדה  ,

 אשר תתמקד ביכולתו לית� , פסיכולוגיתבדיקה כי המבקש יעבור דרוש כיו
 בעול
 למקובל ובמקומה
 הנפשיות והגופניות של פעותיו להש ובמודעותולעבור עומד הואשהסכמה מדעת לניתוח הספציפי 

ולבדוק א
 קיימת מניעה רפואית השוללת את האפשרות שאותו אד
 יעבור בהצלחה את , הלי� זה
�ה 155. הניתוחי הספציפיההלי�SOC,א 
נשי
 טרנסי
 / בהנחיותיו לאנשי בריאות הנפש המלווי

 איש בריאות הנפש  קובע כי נית� לבצע את הניתוח על סמ� המלצתו של,בהלי� השינוי המגדרי
כגו� ,  אישורו הנוס� של גור
 חיצוני שאינו מכיר את המטופלנדרש א
המלווה את המטופל וכי 

 אכ� הייתה הסכמתוש לוודאועליו לבחו� את יכולתו של האד
 לית� את הסכמתו מדעת , פסיכיאטר
  156.מדעת
התפתחות אישית וקובע  לחוק הזהות המגדרית הארגנטינאי מעג� את הזכות ל11 סעי�, דוגמה לכ�

 בכל הטריטוריות הקנדיות 157.כי לצור� גישה להליכי
 רפואיי
 הדרישה היחידה תהיה הסכמה מדעת
�הגישה לניתוחי
 מבוססת על הSOC,158 כלומר על בסיס בקשה הנבחנת מתו� פרספקטיבה של 

 מתו� 159.ול
נדרי
 ברחבי הע'מודל זה מקובל ג
 במרפאות קהילתיות לבריאות טרנסג. הסכמה מדעת
,  ובמקרה הצור�, די להסתפק בהסכמה מדעת�שוויונשי
 טרנסי
 לאוטונומיה ול/ בזכות
 של ארההכ

  .  את הסכמתו מדעתלתת כשיר המבקששאישור מאיש בריאות הנפש , כאשר מתעורר חשש סביר

 
ל " בחו כי שירותי בריאות מסוימי� יכולי� להינת�הקובע,  לחוק ביטוח בריאות ממלכתי11' זאת מכוח ס  153

 לכ�בהתא� .  כגו� במקרה שאי� אפשרות לקבל את הטיפול בישראלמסוימי�במקרי� , מכוח סל הבריאות
 כי על קופות החולי� לממ� הליכי� לשינוי מי� 2014 ס ראש מינהל רפואה הנחיה בחודש מרהוציא

ביצוע " רפואה  מינהל–משרד הבריאות ( כל עוד אי� מנתח בישראל שמבצע אות� עדהושאושרו על ידי הו
 .)www.health.gov.il/PublicationsFiles/SRS_instructions.pdf) 24.3.2014" (ניתוחי שינוי מי�

 .48' בעמ, 47ש " לעיל ה,סיניראו   154
 . 12' בעמ, 126ש "לעיל ה, ד לבנת"חוו 155
156  SOC ,183 'בעמ, 105ש "לעיל ה. 
 .62ש "לעיל ה, חוק הזהות הארגנטינאי  157
 .'נספח א, 100ש "לעיל ה, נייר עמדה מטע� פרויקט גילה  158
–49' בעמ, 47ש " לעיל ה,סיני במסגרת מחקרה של ,קולסקו מהמרפאה הגאה�ר גל וגנר"ראו דבריו של ד  159

 SHERBOURNE HEALTH CENTRE, GUIDELINES AND PROTOCOLS FOR COMPREHENSIVE PRIMARYוכ� ; 50

HEALTH CARE FOR TRANS CLIENTS (2009), available at http://sherbourne.on.ca/wp-
content/uploads/2014/02/Guidelines-and-Protocols-for-Comprehensive-Primary-Care-for-Trans-
Clients.pdf; FENWAY COMMUNITY HEALTH TRANSGENDER PROGRAM, PROTOCOL FOR HORMONE 

THERAPY (2007), available at http://fenwayhealth.org/documents/medical/transgender-resources/ 
Fenway_Protocols.pdf. 
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 בשני
 1996.160–ו"תשנה,  לחוק זכויות החולה13 ההסכמה מדעת קבוע בסעי� תוואי בישראל
ג
 ביחס לניתוחי
 ,  פותחה דוקטרינת ההסכמה מדעת באופ� נרחבזהפו מאז נחקק חוק שחל


 מדעת נדרשת כיו
 בישראל ביחס לפרוצדורות רפואיות אחרות שעיקר� הסכמה 161.אלקטיביי

 פלסטיי
 להגדלת חזה לנשי
 או ניתוחי
כגו� , התאמת המצג המגדרי של המבקש לסדר מגדרי מסוי

 כגו� ניתוח לשחזור קרו
 הבתולי� או ניתוחי
 , ניתוחי
 באיברי המי�162,לגברי
ניתוח גניקומסטיה 
 ונית� ,מודל מיוחד עבור ניתוחי
 לשינוי מי�" המצאת" אי� צור� בלפיכ�. לעיבוי איבר המי� הגברי

  .נשי
 טרנסי
/ של אעניינ
 על מדעת המקובלת במשפט הישראלי ג
 ההסכמהלייש
 את דוקטרינת 

  תעסוקה. ה

נשי
 / של אסיונ
ימנ.  בתעסוקה היא מכשול מרכזי בדרכה של הקהילה למשאבי
 ולהזדמנויותפליהה
 
טרנסי
 עולה שרוב מקומות העבודה בישראל אינ
 מכבדי
 את זהות
 ודורשי
 מה
 להתנהג בהתא

י  יונבחודש. הדברי
 מעוגני
 בסקרי
 מעטי
 שנערכו לאחרונה. לנורמות החברתיות של מיניות ומגדר
 שערכה נציבות סקר הראשוניי
 של ממצאיו בתעסוקה של הכנסת �שוויו הוצגו בפני השדולה ל2014
נשי
 המזדהי
 / מהא95%� עולה כי כ163 הממצאי
 הראשוניי
מ�.  הזדמנויות בעבודה�שוויו

.  העבודה ובחיפוש העבודהבמקו
ביחס ,  כנגד
 בקבלה לעבודהפליהה כי קיימת דיווחו י
כטרנס
, עסקוו הובש � האחרועבודה המקו
נשי
 הטרנסי
 שענו על הסקר נתקלו ביחס מפלה ב/הא מ67.9%
.  הופלו בקידו
 בעבודה60.3%�  הופלו בקבלה לעבודה ו66.2%,  הופלו בשלב חיפוש העבודה64.1%

 טרנסי
 סובלי
 מסוגי
 רבי
 יותר של התנהגות פוגענית בשוק 
נשי/א זו בלבד שלאעוד נמצא כי 
. אלא שה
 סובלי
 מכ� בשיעורי
 ובתדירות גבוהי
 יותר, ב"יחס לכלל אוכלוסיית הלהטהעבודה ב


 מקצוע אנשי ידי על , הטרנסיתבאוכלוסייה א� ורק תמקד המ, אלה נער� סקר נרחב יותרבימי
  ." גילה להעצמה טרנסיתפרויקט"ומומחי
 במסגרת 

 
 . פרק זהתלא א� כ� נת� לכ� המטופל הסכמה מדעת לפי הוראו יינת� טיפול רפואי למטופל אלא )א.(13"  160

כדי לאפשר לו , באורח סביר, ימסור המטפל למטופל מידע רפואי הדרוש לו,  קבלת הסכמה מדעתלש� )ב(
והָסכ�ת ) הדיאגנוזה (האבחנה )1( –לרבות , "מידע רפואי", לעני� זה; להחליט א� להסכי� לטיפול המוצע

התועלת הצפויה , המטרה, ההלי�,  המהותתיאור )2( ;בו הרפואי של המטופלשל מצ) הפרוגנוזה(
כאב ואי , לרבות תופעות לוואי,  הכרוכי� בטיפול המוצעהסיכוני� )3( ;והסיכויי� של הטיפול המוצע

 היות עובדת )5( ; טיפול רפואיעדרי וסיכוני� של טיפולי� רפואיי� חלופיי� או של הסיכויי� )4( ;נוחות
, בשלב מוקד� ככל האפשר,  ימסור למטופל את המידע הרפואיהמטפל )ג.(ל בעל אופי חדשניהטיפו

ובאופ� שיאפשר למטופל מידה מרבית של הבנת המידע לש� קבלת החלטה בדר� של בחירה מרצו� ואי 
   ."תלות

� כרמי אמנו; )2008 (1996–ו"תשנ,  מדעת בחוק זכויות החולההסכמה הדוקטרינתאייל �קרקוראו נילי   161
 ).2003 (1127–943 ומשפט בריאות

ניתוח להסרת רקמות שומ� מהחזה המבוצע בגברי� ומקביל לפרוצדורה של ניתוח עליו� עבור גברי�   162
 .  גברי� טרנסי� בעלי חזה קט� מוגדרי� ג� ה� כגניקומסטיהשללמעשה במקרי� רבי� הניתוחי� , טרנסי�

ב "שו� מסוגו בישראל בנושא תחושות וחוויות אפליה של להט ראסקרנציבות שוויו� הזדמנויות בעבודה   163
-www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0241B64F )2014( תמצית ממצאי� ראשוניי� – בשוק העבודה

3256-41AA-8E07-27180CA835A6/0/aflialhatav.pdf . 
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ה
 סובלי
 .  ויחס מבדלפליהה של  סוגי
 שוני
נשי
 טרנסי
/ א חווי
 רקע שונות
 המגדריתעל
 נדרשי
 לספק רבי
ו זוכי
 לקידו
 אינ
,  לעתי
 קרובות יותרמפוטרי
, מיחס מפלה בקבלה לעבודה


�לא לעומת זאת, מידע אינטימי ורפואי על חייה
 וגופ
.  לעשות זאתמתבקשי
 שאינ
 ,טרנסי

אי� זה נדיר , כ�. ימות בשוק העבודה יותר מאוכלוסיות אחרות להטרדות מילוליות ואלחשופי
 טרנסי

 חבריה
 לעבודה והממוני
 מצדנשי
 טרנסי
 נדרשי
 לענות שוב ושוב לשאלות המופנות אליה
 /אש
 
 האווירה.  המיניתת
 הנוגעות לחיי המי� שלה
 או לנטיישאלות או, "זהות
 הקודמת" לבנוגעעליה

 
 על מקומ
 ובשמירה בו בהשתלבות, ההעבוד מקו
 למצואהעוינת במקו
 העבודה מקשה על רבי
 הממצאי
 הראשוני
 של הסקר של נציבות מ� 164. בכבודולהתקיי
 השתכרבאופ� שמאפשר לה
 ל

 ציינו 75%,  בתעסוקהפליהה עלנשי
 הטרנסי
 שדיווחו / הזדמנויות בעבודה עולה כי מבי� הא�שוויו
בעוד , במצב
 הפיזי או הנפשי חלה הידרדרות וכי , שה
 טרנסי
כשנודע בעבודה נפגע 
תפקודש

   165. העבודהו
 סברו כי האווירה העוינת פגעה בשביעות הרצו� שלה
 ממק82%

   אפשריי� לפרשנות החוקמודלי�. 1


 נדונה אפליית טרנסי
 בישראל הסתמכו התובעות ובית הדי� לעבודה על בה
 שהמעטי
 בתיקי
 של שבעי
נשי
 טרנסי
 כבר משנות ה/א ית נדונו סוגיות של אפליבהש,  הבריתארצותפסיקה משווה מ

 הפסיקה בארצות הברית את 166.אסקור בקצרה את עיקרי ההתפתחויות בפסיקה זו. המאה העשרי

 מודלי
 עיקריי
 לדיו� במקרי
 של הפליית טרנסי
 במסגרת איסור ההפליה שלושה לסווג לנית�
  167".מי� הוא ג
 שינוי מי�"ומודל " מי� הוא ג
 מגדר"מודל ; " אינו מגדר�מי"מודל : מטעמי מי�

 בשאלת הפליה מטעמי מי� כלפי הפדרלי המשפט הראשונה של בית ההכרעה –  אינו מגדרמי�
1977.168�אישה טרנסית ניתנה ב �זכויות ה לחוק 7 העותרת טענה כי פוטרה שלא כדי� בהתא
 לסעי

 מחמת"ע כי למונח  בית המשפט דחה את הטענות וקב169. מטעמי מי�פליהה האוסר על ניהאמריק
נדחתה תביעתה של קר� , Ulane בפסיקה בעניי� 170". והצרהמסורתית" צרי� לית� את המשמעות ה"מי�

שהועסקה כטייס ופוטרה מתפקידה לאחר ששבה מחופשת מחלה שבמהלכה עברה ניתוח לשינוי , אול�
 או נשי
 שה�בית המשפט קבע שההגנה המוענקת בחוק מוענקת לנשי
 שהופלו משו
 ). MTF(מי� 


   171.נשי
 טרנסי
 אינ
 נכנסי
 לא� אחת משתי הקטגוריות/אבעוד , גברי
 שהופלו משו
 שה
 גברי

 
 .93ש "לעיל ה, טו�מרלקריאה נוספת ראו   164
  .5' בעמ, 163ש "לעיל ה,  הזדמנויות בעבודה�שוויוקר נציבות ס  165
נורמות החברתיות המקובלות של ל קתיותילקריאה נוספת וניתוח מעמיק של הקשר בי� ההתפתחויות הפס  166

 . 3ש "לעיל ה, "לא עוברות "קטרי ראומי� ומגדר 
אפליית� של :  משווהמשפטראו ליאור בכר (טגוריות אלו שאולות מעבודת הסמינר של ליאור בכר ק  167

הוגש במסגרת ( הסדרי� משפטיי� בדי� האמריקני ובדי� הישראלי – נדרי� בשוק העבודה'עובדי� טרנסג
 _/www.law.tau.ac.il/heb ,)2010,  הפקולטה למשפטי�– אוניברסיטת תל אביב, "הסמינר"פרויקט 

Uploads/dbsAttachedFiles/lior14-11-10.pdf.  19 ש"לעיל ה, ד הנציבות"נזכרות ג� בחווקטגוריות אלו, 
  .3ש "ובמאמרי הנזכר לעיל בה

168  Holloway v. Arthur Andersen & Co., 566 F.2d 659 (9th. Cir. 1977). 
169  Civil Rights Act, 42 U.S.C §7 (1964). 
  .168 ש"לעיל ה, Hollowayפרשת   170
171  Ulane v. Eastern Airlines, 742 F.2d 1081, 1085 (7th Cir. 1984).  
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 חל שינוי 1989 עד אשר בשנת , עמד בתוקפו זמ� ארו�Ulane �י בעניהתקדי
 –  הוא ג� מגדרמי�
ו� עניינה  נדה זובפרש Price Waterhouse.172המשגתי בחוק עצמו בעקבות התקדי
 שנקבע בפרשת 

 אשר טענה כי ההחלטה שלא לקד
 אותה למעמד של שותפה בחברה נעשה משו
 ,של א� הופקינס
בפסיקתו פורצת הדר� . ואישיותה לבושה, שהממוני
 עליה מצאו שהיא אינה נשית דיה בהליכותיה

 המשפט הפדרלי כי ההחלטה שלא לקד
 את הופקינס אכ� עומדת בניגוד להגנה המוענקת ביתקבע 
 כי הבהיר המשפט בית, יתר על כ�.  בשל העובדה שהופקינס הופלתה על בסיס המגדר שלה,7סעי� ב

 
הופקינס הופלתה משו
 שלא פעלה בהתא
 לסטנדרט הנשיות כפי שהוא נתפס על ידי השותפי
  .  בסטריאוטיפי
 החברתיי
 בנוגע להתנהגות מגדריתמשתק� ולמעשה כפי שהוא ,הבכירי
 בחברה

 Smith בעניי� קבע בית המשפט הפדרלי לערעורי
, Price Waterhouseפרשת  בעקבות ,2004 בשנת
נשי
 / מטעמי מי� ג
 ביחס לאפליהה מהווה 
 בסטריאוטיפי
 מגדרייעמידה� בשל איפליההכי 

 וג
 ממגדר 
י המי� מורכבת ג
 מהבדלי
 ביולוגיתיבית המשפט קבע שקטגורי 173.נדרי
'טרנסג

 התאמה�כ� נאסרת הפליה ה� בשל הבדלי
 ביולוגיי
 וה� בשל איועל , כתנאי
 מצטברי


לפי גישה זו טרנסי
 וטרנסיות זכאי
 , במילי
 אחרות. חלופיי
כתנאי
 , לסטריאוטיפי
 מגדריי

  .נקבות שאינ
 פועלי
 על פי הנורמות החברתיות המקובלות/להגנה משו
 שה
 זכרי

 ותשה ניסיו� ראשו� של של בית המשפט להכיר בטרנסי נעSchoroer בעניי� –  הוא ג� שינוי מי�מי�
, שרואר התקבלה לעבודה בספריית הקונגרס 174.או בטרנסקסואליות כקבוצה מוגנת כשלעצמה

, א� עוד לפני שהתחילה לעבוד, לאחר שנתקבלה לעבודה.  כגברעצמה את ציגהוה, בהצלחה יתרה
 את הממונה בכ� שהיא מתכוונת שרואר שיתפהבפגישה זו .  עליה לעתידממונהביקשה להיפגש ע
 ה

 הקונגרס מ� ספריית בתגובה חזרה בה.  אשר בסופו תהא אישה,להתחיל בקרוב בהלי� לשינוי מי�
�ו Price Waterhouseבהסתמ� על הלכות , בית המשפט. ההצעה להעסיק את שרוארSmith , התחבט

�גבר שאינו גברי דיו או בשל אי, בשאלה א
 שרואר הופלתה בשל העובדה שהיא אישה לא נשית דיה

א� טע� ששרואר הופלתה , בית המשפט סירב להכריע בי� האפשרויות.  מגדרית באופ� כלליהתאמה
. Price Waterhouse הלכת אתבשל העובדה שהיא טרנסקסואלית ולכ� לא נית� להחיל במקרה זה 

לפרשנות המילולית של  משו
 שהיא מתאימה , בית המשפט את תביעתה של שרואר קיבל זאתלמרות
" מי� "נחו מלהכריז כי המנמנע באופ� זה בית המשפט. קרי היא הופלתה בשל מינה,  המי�תיקטגורי

 , אלועי�אי� זה בסמכותו להכריע בשאלות מ, לדידו של בית המשפט. כולל בתוכו ג
 זהות מגדרית
  .ינה של אישה טרנסית מטעמי מי� ישירות על עניפליהה הסתפק בכ� שהחיל את האיסור על אוהו


 כמה עברנדרי
 ' בתעסוקה של טרנסגפליה לסוגיית ההני בית המשפט האמריקשל היחס, לסיכו

 של שוויו� המבוסס על הכרה בשתי ממושגמהדרה מוחלטת של זהויות טרנסיות :  מובחני
שלבי

נת של התנהגות  זהויות טרנסיות תחת הקטגוריה המוגהכנסת דר�, זהויות מיניות דיכוטומיות בלבד
ע
 . ועד הכרה בטרנסי
 כקבוצת זהות מינית הזכאית להגנה בפני עצמה, סטריאוטיפית�מגדרית לא

, כדי להוכיח הפליה על בסיס מיני: כל השלבי
 הללו היו מבוססי
 על נקודת מוצא אחת חשובה, זאת
כפי שמגדיר אותה ( של מושא ההפליה , מגדריתומינית א, יש צור� להראות כי קיימת זהות מהותית

 
172  Price Waterhouse v. Hopkins, 490 U.S 228, 109 S. Ct. 1775, 104 L. Ed. 2d 268 (1989). 
 .53ש "לעיל ה, Smithרשת פ  173
 .53ש "לעיל ה, Schroerפרשת   174
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 סוגי
 אחרי
 של זהויות מיניות או לעומת והיא זו שמשמשת כקריטריו� מפלה ,)השיח הרפואי
הצור� לעג� את הזכות למצגי
 מגדריי
 שוני
 בקיומה של זהות יציבה מסייע . מגדריות מהותיות

רחב  המי� ומצמצמות את מתי את קטגורימכוננותהלהמש� הסתרת� של הנורמות החברתיות 
 את לעג�כדי לזכות בתביעה משפטית נדרשי
 טרנסי
 ,  אחרותבמילי
 175.האפשרויות הנורמטיביות

 
 עלבכ� נמנעת מה
 האפשרות לערער .  החברתיתהגדרהלזהות
 בקיומו של מי� הטבוע בגו� וקוד
מנגנו� המייצר את , ברגע לידת
,  האנשי
 לקטגוריה מינית דיכטומיתכל שיו� של הלגיטימיות

 שה
 נמצאי
 , המפלה של נורמות חברתיות מקובלות של מי� ומגדרכיתרירימערכת ההה
  176.בתחתיתה

   הישראלית בעניי� הפליה בשוק העבודה הפסיקה. 2

בשני
 האחרונות הגיעו לבית הדי� לעבודה שלושה תיקי
 של נשי
 טרנסיות שתבעו את מעסיקיה� 
ובתיק השלישי נית� פסק די� בבית , תיימו בפשרהשני התיקי
 הראשוני
 נס. בשל פיטורי
 שלא כדי�

 את מיעוט התביעות . אשר כנגדו הוגש ערעור לבית הדי� הארצי ונית� בו פסק די�,הדי� האזורי לעבודה
במצב כלכלי , נשי
 טרנסי
 בישראל בגי� הפליה בתעסוקה נית� להסביר בהדרת
 משוק העבודה/של א


 מנגנוני
 קהילתיי
 עדריבה,  מודעות בקרב הקהילהיעדר בה,שאינו מאפשר פתיחה בהליכי
 משפטיי
במהל� ההלי� ובחוסר אמו� ) אאוטינג(בחשש מחשיפה , להפצת ידע משפטי ומת� ייצוג משפטי

פוליטית שחווה הקהילה �נוכח ההתעוררות הקהילתית, ע
 זאת. פתרו� לתתביכולתו של בית המשפט 
עה לגישה למשאבי
 ולהזדמנויות בדר� של עמידה על  במרכזה תביאשר, הטרנסית בשני
 האחרונות

 רחוק היו
 שבו יגיעו תיקי
 רבי
 לא ו, כי קיימת נכונות גבוהה יותר לפנות לבית המשפטנראה, זכויות
  .  זה לערכאותמסוגיותר 

 ולאחר מכ� אציע ניתוח ,פליהה שנדונו עד היו
 בהקשר של התיקי
 אסקור את שלושת להל�
 על החופש שמירה אגב המאפשר הכרה בשונות , מטעמי שונות מגדריתפליה התינורמטיבי לסוגי


א� מכתבי ,  בפשרהנסתיימו אמנ
שני התיקי
 הראשוני
 . לשונות מגדרית במסגרת החוק הקיי
 העובדה שתיקי
 בשל, כ� כמו.  אלו בבית המשפטטענות נטענוהתביעה נית� ללמוד על האופ� שבו 

הרי שאלו טענות שנית� לשקול ,  של פשרהבדר� א
ג
 , פליההספי בשל  אכ� הובילו לפיצוי כאלו
התיק השלישי נסתיי
 בפסק די� שעליו הוגש ערעור לבית הדי� , כאמור.  עתידיותבתביעות לטעו�

   .2015שנית� בו פסק די� בקי� , הארצי לעבודה
עסיקיה בטענה  את מ, אישה טרנסקסואלית177, דינהתבעה, 2005�שהוגשה ב,  הראשונהבתביעה 

 טענותיה של התובעת התבססו 178.שחוזה העבודה שלה לא חודש לאחר שהחלה בהליכי
 לשינוי מי�
 ובכתב התביעה הובהר כי התובעת התקבלה להלי� שינוי ,על התאמתה להגדרות הרפואיות המקובלות

 
175  Andrew Gilden, Toward a More Transformative Approach: The Limits of Transgender Formal 

Equality, 23 BERKELEY J. GENDER L. & JUST. 83 (2008).  
176  Laura Grenfell, Embracing Law's Categories: Anti-Discrimination Laws and Transgenderism, 15 

YALE J. L. & FEMINISM 51, 94 (2003).  
 .ש� בדוי  177
נדרס 'הביסקסואלי� והטרנסג, הלסביות,  ההומואי�אגודת'  נפלונית 7035/05) א"אזורי ת(א "בש  178

 7035/05א "בש: להל� ()28.7.2005, הוצא צו איסור פרסו� ()ת הפרטהאגודה לשמירת זכויו(בישראל 
 .)פלונית
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 להלכה ניההפ אגבהתביעה עוגנה בחוק שוויו� הזדמנויות בעבודה . המי� הרשמי של משרד הבריאות
�ו Price Waterhouseת ו הברית בפרשארצות בית המשפט בקבעשSmith,179 הפליה" שלפיה המונח 

 הפלייתה נעשתה על בסיס סטריאוטיפי
 , התביעהכתבב כנטע�.  מתייחס ג
 למגדר"מחמת מי�

היא  נטע� כי ההגנה המוענקת בחוק כנגד הפליה מחמת נטייה מינית א�  על כ�נוס�. מגדריי
/מיניי

לא רק את המשיכה המינית , א
 כ�, תחת כנפיה הרחבות של הנטייה המינית נמצא"רלוונטית משו
 ש
 זו נסתיימה בפשרה בטר
 הובאה תביעה 180".אלא ג
 את הנטייה המגדרית גופה, למגדר זה או אחר

  . חסויי
פרטי ההסדר .  והנתבעי
 פיצו כספית את הנתבעת,להכרעת בית המשפט
 הועסקה במסעדה בתל עדי 182. ג
 היא אישה טרנסקסואלית181, המקרה של עדי השני הואהתיק

 היא החלה להגיע לעבודה מאופרת ובציפורניי
 משוחות  עבודתהתחילתשלושה חודשי
 לאחר . אביב

כאשר הגיעה . לבושה בלבוש נשי,  מחו� לשעות העבודהמספר בלק וא� ביקרה במסעדה פעמי

המנהלי
 . מעסיקיה דרשו ממנה להחלי� את בגדיה לאלתר, יהיבחזלראשונה לעבודה לבושה בשמלה ו
תו� הפגנת זלזול בוטה ,  לעבוד לבושה בבגדי
 נשיי
 והתעקשו לדבר אליה בלשו� זכרליהאסרו ע
 התירו ש על פיא�, אסרו עליה המנהלי
 ג
 להתאפר, משהמשיכה להגיע לעבודה מאופרת. בזהותה

מעסיקיה הודו שה
 מודעי
 להלי� שינוי המי� שעדי . ת זאת במקו
 לעשוועסקותלנשי
 אחרות שמ
לאחר שעמדה עדי על זכויותיה והבהירה כי ". מצחיקה" א� טענו שהופעתה החיצונית כאישה ,עוברת

 בכתב א
 ברצונה 
היא הושעתה מעבודתה ומעסיקיה הודיעו לה כי עליה להודיע לה, מדובר בהפליה
ויסכימו , "שהיכא" ה
 הבהירו כי יפטרו אותה א
 ברצונה לעבוד ".כגבר"או " שהיכא"להגיע לעבודה 

 כתב התביעה של עדי התמקד בכ� שהיא ."כגבר"לשקול את המש� העסקתה א
 תתחייב לעבוד 
לתביעה צורפה חוות הדעת של . לבוש ונטילת הורמוני
, הכולל שינוי ש
, נמצאת בהלי� לשינוי מי�

 רבות בייעו� ותמיכה פרטנית לאנשי
 המתלבטי
 בסוגיות של המתמחה זה שני
, נורה גרינברג' גב
וכי הופעתה ולבושה ה
 " צור� עמוק לראות עצמה נשית"בחוות דעת זו נקבע כי לתובעת . זהות ומגדר

 183". על ידה כאמיתיתיתשנחוו, פירוק ואינטגרציה של זהות חדשה"רכיבי
 נחוצי
 בהלי� של 
 כי עדי נהנית מהגנה  בהנטע� . הזדמנויות בעבודה�שוויו חוק על, בי� היתר, התבססהתביעתה של עדי 

נציבות שוויו�  וזאת בהסתמ� על משפט משווה ועמדת ,"נטייה מינית" איסור ההפליה מחמת מכוח
 על עניי� הסתמכה א� התביעה. לפיה שינוי מי� הוא חלק מנטייה מיניתהזדמנויות בעבודה 

Schoroer184
 תביעה זו נסתיימה ג
. היא ג
 הפליה מחמת שינוי מי�" ת מי�מחמ" לטעו� כי הפליה כדי 

 . אשר מחקה את תביעתה ללא הכרעת בית המשפט,תובעת את ההנתבעי
 פיצו מסגרתהבש ,בפשרה

  .פרטי הפשרה המלאי
 חסויי

   מודל חדש לפרשנות החוק–  משלפרשת. 3

 ,רית ולא הבשילו לכדי פסק די� לעיל הסתמכו על המודלי
 הקיימי
 בארצות הבשנדונו התיקי
 שני

ביות י על האפקט,כאמור, א� משו
 שנסתיימו בפשרה כספית לטובת התובעות נית� ללמוד מה

 
 .172 ש"לעיל ה,  Price Waterhouseפרשת  179
 .178ש " לעיל ה,פלונית 7035/05א " התביעה בבשכתב  180
 .ש� בדוי  181
 ).29.11.2010,  פורס�לא (פלוני�'  נפלונית 57199�11�10) א"אזורי ת(ע "בס תביעהה כתב  182
 .178ש " לעיל ה,פלונית 7035/05א " התביעה בבשכתב  183
 .53ש "לעיל ה, Schroerפרשת   184
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 ת הדי� בתיק שידו� להל� מציע מודל נוס� לפרשנופסק. דרכי פרשנות לדי� הקיי
על בשימוש בטענות ו
מרינה משל בקשה לצו ' הגישה גב 2013 יוני בחודש.  על רקע שונות מגדריתפליההחוק בהקשר של ה

זמני להשבה לבית הדי� האזורי לעבודה בתל אביב בגי� פיטורי
 שלא כדי� על רקע היותה אישה 
 על ידי המרכז לטכנולוגיה חינוכית במסגרת פרויקט שני
 שלוש המבקשת הועסקה במש� 185.טרנסית

י
 בענייני
 אקטואליי
 הנוגעי
  שניהלה ע
 תלמידותיה דיונ נודע עליהממוני
ל. של הוראה מקוונת
 דמנויות הז�ו לחוק שווי2 המשפטי עוג� בסעי� הטיעו�.  עבודתההופסקה זאת ובעקבות, ג
 למגדר

 המעסיקי
 עבודתה הופסקה לטענת.  מחמת מי� ומחמת נטייה מיניתפליההבעבודה ובפרט באיסור על 
 בתכני
 שלא עסקה שמאחרו, נכת בתדמיתה כמחפגעו דיברה ע
 תלמידיה עליה
 שנושאי
המשו
 ש


יהוכשרה לעסוק בה
 ולא היו רלוונטי 
  . מתמטיקה –אותו התבקשה ללמד ש לתחו
  הנציבות186. את עמדתהציג בעבודה להויות הזדמנ�ו הדיוני
 בתיק נתבקשה נציבות שוויבמסגרת

 הפליה אלא להתמקד בשאלות המתייחסות לק שלא להכריע במחלוקות העובדתיות שבתיבחרה
 פליהההחוק הקיי
 אוסר על " כי הנציבות קבעה דבריהבמרכז .  רקע שונות מגדריתעלבתעסוקה 

 כ� נקבע כי 187". מחמת זהות מגדריתפליהה מינית ומקי
 ג
 הגנה מפני נטייהמחמת מי� ומחמת 
שבחוק אינו מוגבל למינו הביולוגי של אד
 אלא מתייחס ג
 לזהות המגדרית ולחריגות " מי�"המונח 

 יתי מעמדת הנציבות עולה שקטגור188. המקובל של התאמה בי� מי� ביולוגי לזהות מגדריתפוסמהד

יהמי� אינה מורכבת ג
 מהבדלי
 ביולוגי
אלא אוסרת הפליה ה� בשל ,  וג
 ממגדר כתנאי
 מצטברי

 הנציבות עמדת .פיי
וכתנאי
 חל,  לסטריאוטיפי
 מגדריי
התאמה�הבדלי
 ביולוגיי
 וה� בשל אי

ניי נעצרה בשלושת המודלי
 האמריקלא א� היא 189,האמריקנית הפסיקה גו� ע
  בבירורתיישבתמ 

המצביעה על הקשר בי� הנורמות ,  פרשנות נוספתהציעה היא .לפרשנות האיסור על הפליה על רקע מי�
נשי
 טרנסי
 מופלי
 /אש הראתההנציבות .  על רקע שונות מגדריתהדרה בי�להחברתיות המקובלות 

 על בסיס פליה וכי הפליה מטעמי מי� היא ה,שמזהי
 שה
 חורגי
 מהגבולות המותרי
 של המגדרכ

 הברית ארצות לאחרונה נציבות השוויו� בנקטהש בהסתמ� על עמדה וזאת ,סטריאוטיפי
 מגדריי

   190.במסגרת תביעה בבית משפט פדרלי

 
 . 18ש "לעיל ה, משלפרשת   185
 .19ש "לעיל ה, ד הנציבות"חוו  186
  .22' ספ, ש�  187
 .29' פס, ש�  188
ש "לעיל ה, Schroerפרשת ; 53ש "לעיל ה, Smithפרשת ; 172 ש"לעיל ה,  Price Waterhouse פרשתראו  189

פסיקה מקבילה התקבלה בבית הדי� האירופאי לצדק אשר קבע ש� כי איסור ההפליה בעבודה המעוג�  .53
 ,P. v. S. and Cornwall County Council (Case C-13/94) . מגדריתבדירקטיבה האירופית חל ג� על זהות

1996 I.R.L.R 347 (1996). 
190  “When an employer discriminates against someone because the person is transgender, the employer 

has engaged in disparate treatment “related to the sex of the victim” See Schwenk, 204 F.3d at 
1202. This is true regardless of whether an employer discriminates against an employee because the 
individual has expressed his or her gender in a non-stereotypical fashion, because the employer is 
uncomfortable with the fact that the person has transitioned or is in the process of transitioning from 
one gender to another, or because the employer simply does not like that the person is identifying as 
a transgender person. In each of these circumstances, the employer is making a gender-based 
evaluation, thus violating the Supreme Court’s admonition that “an employer may not take gender 



  זכויות הקהילה הגאה בישראל  עידו קטרי

760 

ת הדי� השופטת עידית  ביב א.פליהה של ה נחלק בדעתו בשאלת התקיימותה העובדתיתהמותב
 המותב לא נחלק באשר ,אול
ו.  דעתהעל חלקו ונציגי הציבור ,איצקובי� סברה כי היא אכ� התקיימה

השופטת איצקובי� אימצה את .  השופטת ואשר עליו ג
 לא נחלקו הצדדי
הציעהשלניתוח המהותי 
כלומר אל , "רגד�ִמ "ה את המבט השיפוטי אל הלי� הישירה ובכ� 191,וברא�'חוות דעתו של השופט ג

המנגנו� הכופה שבתוכו נוצרות הזהויות המיניות והמגדריות התואמות את הנורמות החברתיות 
 השופטת את  חשפה על רקע שונות מגדריתפליההעל מנת לזהות את ה. טבעיותהמקובלות ומוצגות כ


 כ� בשלו, שתני
 שנתפסי
 כטבעיי
 ובלתי מותרבותיי
חברתיי
 , השימוש במאפייני
 ביולוגיי

בהתא
 . כגו� השימוש בסטריאוטיפי
 מגדריי
,  לגיטימציה להיררכיות בי� קבוצות ואנשי
מעניקי

הא
 שיחה על נושאי זהות היתה נאסרת " לשאלה דרשיכאשר הנציבות מבקשת מבית המשפט לה, לכ�
 וכאשר 192,"? על רקע מי�אפליהאו שמא דרישה זו מהווה מסווה ל, ג
 על מי שהוא הטרוסקסואל

 :משתנה בסיס ההשוואה, טרנסקסואללהשופטת מתייחסת להבדל ביחס בי� חונ� הטרוסקסואל 
. ליחס כלפי אנשי
 בעלי מצג מגדרי קוהרנטי לכאורה,  הקלאסית בי� נשי
 לגברי
אהמההשוו

 א
 המופלה זכה ליחס שונה מאד
 שהמצג המגדרי שלו עולה בקנה אחד ע
 בחנההשופטת 
 נקבה ג
 יא שהאישה ת לזה שמקבלית טרנסאישה ה את היחס שקיבלוהשוותה, ברתיותהמוסכמות הח

 לשאלה  אפוא לא נדרשההשופטת. הטרוסקסואלית נשיות על פי הנורמות של ת וג
 מתנהלביולוגית
 החריגה מהסדר החברתי המקובל א
אלא בחנה , א
 ראוי להג� על השונות המגדרית של התובעת

רטי
 דקרי התאמתה לסטנ, ניית המבט מהאותנטיות של זהותה של משל בהפ.הביאה לפיטוריה

 על כ� שזכותה של משל לחרוג מהסדר החברתי המורה מובלע מסר יש, אל היחס שקיבלה, רפואיי
 הטיעו� באופ� הזה יתהבני. וכי אי� להפלותה בשל כ�, בלי קשר לקיומה של הבחנה רפואית, המקובל

משל ואחרות במצבה יכולות להסתמ� על האופ� שבו ה� רואות עצמ�  אותנו שבאופ� עקרוני תמלמד
 המשפט בית של דבר לאמתוהג
 ש( להכרה מצד גור
 חיצוני זקוקות ואינ�,  החוקבהגנת לזכות כדי

 את ניתקה 193,וברא�' השופט גשל דרכו את השופטת המשיכה בכ�). משמש כגור
 חיצוני בהקשר זה
 את זכות
 של פרטי
 בקהילה הטרנסית לקבל החלטות חיזקה ומשפטיתלהקשר שבי� הכרה רפואית 


זהות בדבראוטונומיות  .  
 זאת.  מחמת שונות מגדריתפליהה באופ� תקדימי כי החוק אוסר על ה קבעהשופטת,  מכ�יתרה

כפי שעלה ,  למי� גרידא אלא לדבריה איננו מתייחס, הזדמנויות�שוויו המצוי בחוק ,"מי�"המונח , ועוד
ג
 לזהות מגדרית וא� לחריגות מהדפוס המקובל של התאמה בי� מי� ביולוגי לזהות , הנציבותמעמדת 
 "מי�" המונח לפיהו 195, יש להעניק לחוק פרשנות רחבהכי קבעה השופטת , יתר על כ�194.מגדרית

 תיקרי כל תכונה או מאפיי� נטרלי הנוס� על רכיב המי� ובהתייחס לאפלי, "מי� פלוס"מתייחס ל
את הזהות המגדרית השונה מהמי� , יכול לייצג את ההלי� לשינוי המי�" "פלוס"ה, טרנסי
נשי
 /א

 
into account in making an employment decision”; Macy v. Holder, 2012 W.L. 1435995 (E.E.O.C. 

Apr. 20, 2012). 
 . איצקובי�פטת לפסק דינה של השו8' פס ,18ש "לעיל ה, משלפרשת   191
 .49' ס, 19ש "לעיל ה, ד הנציבות"חו  192
 . איצקובי�ת לפסק דינה של השופט8' פס, 18ש "יל הלע, משלפרשת   193
 .ש�  194
 ).1998 (624–622 כר� ב  הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודהשוויו�ישראל �בהקשר זה ראו רות ב�  195
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 יהא ביטויה אשר – 'גברי
'ו 'נשי
' של המוכרותהביולוגי ואולי את עצ
 החריגה מהקטגוריות 
   196".יהא

 ייחסש וזאת משו
 , הנתבע ביסס את החלטתו על סטריאוטיפי
 אסורי
כי הסיקה השופטת
 לשימוע כי השימוע נדרש משו
 שהנתבעת סירבה �נדה מסוימת והבהיר במכתב הזימו'לתובעת אג

 ועלו טענות על שבומטיעוני הנתבע . לחדול מלדו� ע
 בני הנוער בנושאי זהות המגדר ונטייתה המינית
על כ� .  הוכחלא זה עניי�הג
 ש, ותכ� שהתובעת לכאורה עודדה את תלמידותיה להתנסויות מיני

לצערי לא אוכל לפסול את האפשרות שאילו היה מדובר בחונכי
 שאינ
 : "פטתאמרה השו
היה הנתבע נזהר יותר טר
 העלאת טענות ,  הומוסקסואליי
 בנטיית
 המיניתנ
טרנסקסואלי
 ואי

 שלה ההבחנה בסיס כי קבעההשופטת ,  במילי
 אחרות197". על מיניותשיחות 'ייזו
'ו 'עידוד'בדבר 
היא ובכ� ,  אלא בי� מי שהוא הטרונורמטיבי למי שאינו כזהגברי
ל� נשי
  בבחינת היחס ביאינו

 אינה היא. גיה אלא על נורמות חברתיותומשקפת את התפיסה כי המי� המשפטי אינו מבוסס על ביול
הטרו אשר הייתה משוחחת על �נקבה�אלא א
 אישה, טימיישואלת א
 השיח שעוררה משל הוא לג

" דנותחש"הייתה נתונה לאותה ,  כגו� בעיות בחיי הנישואי
,"סטרייטית"נושאי
 הקשורי
 למיניות 

  . מצד המעסיקי

 השופט הול� בעקבות פסק הדי� של איצקובי� שופטתהלהצביע על כ� שפסק הדי� של אפוא  נית�
 ת שאינו דורש הכרה חיצונית בשונות המגדרית על מנת לזכו,"רפואי�חו�"וברא� ומאמ� שיח 'ג

 וכ� , אסורה מחמת מי�פליהה מחמת שונות מגדרית היא הפליהטת קובעת בפסיקתה שהשופ. בהגנה
 198.כלומר במנותק מהמצג המגדרי,  המי� אינה מתקיימת באופ� עצמאייתיהיא חושפת כי קטגור

 צריכה להיות נסי
עולה שטענת הפליה כנגד טר,  לא סתרו נציגי הציבוראותהש, בהסתמ� על עמדה זו
 העובדה בעצ
, לטענתי.  על בסיס מצג מגדריפליהה על בסיס מי� היא לעול
 פליההמבוססת על כ� ש

 את השאלות שעלו בתביעה אבחנה אהי, וברא�' גהשופטאימצה את עמדתו של  איצקובי�שהשופטת 
זהות המתיישבת ע
 כללי המשטור , מתו� התפיסה שאי� משמעות לשאלת קיומה של זהות קוהרנטית

 לפרט את הזכות העניק אכ�וברא� 'גהשופט  דינו של פסק.  הצר הנכללי
 בה
המגדרי וטווח הסטייה
מבלי להיות תלוי בהגדרות חיצוניות הדורשות בחינה לאור� זמ� של , הבלעדית להגדיר את עצמו

 המבט שאימצה בנקודת. והטיל על החברה חובה לכבד הגדרה עצמית זאת, התאמה לנורמות מסוימות
 הזהויות לצור� טענת הפליה על בסיס מי� ה� תמיד זהויות שכלל  להבחי�נית�איצקובי� השופטת 
  . הלי� מתמש� של בניית אותו מצג מגדריבאמצעותהמושגות 

 הג
 שלא חלקו על קביעותיה העקרוניות של השופטת, נציגי הציבור, כאמור בפתח הדברי
, אול
ו
 שאכ� לטתה והפכו את החבעתהתו אתלא השתכנעו כי הנתבע אכ� התכוו� להפלות , איצקובי�
 ובהתא
 להלכה 199, שכאמור בעמדתה של השופטתעמדת
 זו נתקבלה א� על פי. פליהההתקיימה 

 
 . לפסק הדי�8' פס, 18ש "לעיל ה, משלפרשת  אור  196
 .14' פס, ש� אור  197
נדרי� 'טרנסג" גרוס ראולדיו� נרחב בטענה כי המצג המגדרי הוא שטוע� את קטגוריית המי� במשמעות   198

 .13ש "לעיל ה, "והמשפט הפלילי
  . לפסק דינה של השופטת איצקובי�12' פס, 18ש "לעיל ה, משלפרשת ראו   199
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 הציבור נציגי כי יצוי� 200.הפליה נמדדת לפי תוצאות המעשי
 ולא לפי כוונת המפלה, הפסוקה
 ערעור על הגיש הנתבע .ח"בניגוד לטענת מט, מעביד– בי� הצדדי
 יחסי עובדהתקיימוש נעוהשתכ

ביו
 . פליה ערעור בשאלת ההה הגישהתובעתואילו  ידמעב–פסק הדי� העוסק רק ביחסי עובד
יות וטר
 הדיו� הגישה נציבות שוויו� הזדמנ.  נער� דיו� בתיק בבית הדי� הארצי לעבודה2.6.2015

ל עיקרי בה היא מחזקת את פסק דינה של השופטת איצקובי� וחוזרת עשבעבודה חוות דעת נוספת 
לפיו פסק די� של ש בהמלצת בית הדי� הגיעו הצדדי
 להסדר פשרה 201.אשונההטיעו� מחוות דעתה הר
  הוסי� כיאול
, בית הדי� לא יביע את דעתו בשאלות שמעורר פסק הדי�. בית משפט קמא יבוטל

" 
 על פי סעי�  מחמת מי� ונטייה מיניתהפליהמעבר לזה יאמר כי בית די� זה אכ� סובר שעל פני הדברי
 הסדר 202". על פי חוק שוויו� הזדמנויות בעבודה כוללת בחובה ג
 הפליה מחמת זהות מגדרית2

רלוונטית ג
 לאחר '  דעתה של השופטת איצקובי�חוות,  לטענתי203.הפשרה קיבל תוק� של פסק די�
כי
 ע
  הסהוא,  שבית הדי� הארצי ביטל את פסק דינו של בית הדי� קמאהג
שכ� , מת� פסק הדי�

כי החוק מג� ג
 על ) שכאמור נהפכה על ידי נציגי הציבור(איצקובי� השופטת קביעתה החדשנית של 
מחמת זהות " רק"או " פלוס" מחמת מי� הפליהג
 א
 החוק מג� על , מכל מקו
. זהות מגדרית

  . שינתה את כללי המשחקמשלפרשת , מגדרית

   סיכו�. 4

.  על רקע שונות מגדריתפליה ההייתמודלי
 שוני
 לדיו� בסוג בפסיקה המשווה ובישראל קיימי
 אכ�
.  ופרשנותו של החוק הקיי
 טר
 הוכרעה באופ� סופי,החוק עצמו נותר דומ
 לעת הזו ביחס לסוגיה זו

 ית שהצגתי בתחילת פרק זה הנה פרשנות אחת לאופ� שבו יש להבי� את קטגוריפליה ההיתניתוח סוגי
א� כפי שעולה מהמודלי
 השוני
 שהוצגו זו , כללי ביחס לשונות מגדרית ובאופ� פליההמי� ביחס לה

 לשונות לחופש הפרשנות אשר תעניק הגנה מרבית זוהי ידעתל, ע
 זאת.  הפרשנות היחידההנאי
שכ� היא אינה תלויה , נשי
 טרנסי
/המתבטא בזכות לאוטונומיה ולהגדרה עצמית של א, מגדרית

 מוצבי
ה מחסומי
ל מתייחסת אלא , מגדרית מותרת או אסורהתשונוב ,מסוימתבהגדרה משפטית 
 הטרוסקסואלית שאינה טרנסית שהיא. בפני מי שמבקש לממש את זכותו לאוטונומיה בהקשר זה

 במעמד גברי
 המציבהררכיה י משו
 שבמער� החברתי המקובל קיימת הי,עלולה להיות מופלית לרעה

 נורמטיבית כאישה המגדרי מצג�. נשי
לטי בי� גברי
 שבבסיסה הבדל אינהרנ, גבוה מזה של נשי

מאשרר וכופה את אותה , כמסמ� אפוא ג
 נקבה מבחינה ביולוגית וג
 הטרוסקסואלית מתפרש שהיא
 להשתת� רוצי
 אינ
 או מופלי
 משו
 שאינ
 מצליחי
 טרנסי
 .היררכיה המציבה אותה כנחותה

 בעמדת הנציבות ,)ת(פלוניוברא� בפרשת 'גופט הש של דעתוכאמור בחוות , על כ�. באותו מער�

 
 ומיכל שמיר רונ�  ראוכ� .)1997 (481 לג ע"פד ,מ"בע אייזנברג אחי� – פלוטקי� 3�129/ע נו" דבראו  200

 משפט שנתו� "המשפטי ההלי� של סוציולוגיה לקראת: לעבודה הדי� בבית הזדמנויות שוויו� "שטראי
 את וכיחי�מ כיצד – בעבודה אפליה של החמקמק המקרה "מרגליות רבי� שרו�; )1996( 287 ו העבודה

 .)1999( 529 מד הפרקליט "?קיומה
, חוות דעת של נציבות שוויו� הזדמנויות בעבודה" (הפליה מחמת זהות מגדרית בפיטורי� מהעבודה"  201

2.4.2015.( 
 .  לפסק הדי�1' פס ,20ש "לעיל ה,  לטכנולוגיה חינוכיתהמרכזפרשת   202
 . לפסק הדי�2' פס ,ש�  203
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 פליהה מפני המצג המגדרי הטרנסי כבר נכלל בהגנה המעוגנת בחוק, איצקובי� ובפסיקת השופטת
 דה פקטו ג
 על מי שאיננו תסר הגנה זו על שונות מגדרית נפ.הגנה מפני הפליה מטעמי מי�, בעבודה

 . 1988–ח" התשמ, הזדמנויות בעבודה�יוק שוו ובכ� היא מרחיבה את ההגנה המעוגנת בחו,טרנס

   מיניותהטרדות. 5

 לשוק התעסוקה וטר
 נוסה בפועל הוא השימוש בחוק למניעת הטרדה הקשור נוס� פעולה מרחב
 אציג 205.נשי
 טרנסי
 במקו
 העבודה/ במקרי
 של הטרדות מילוליות ואלימות כלפי א204מינית
  . ק קצרה של אפשרויות השימוש בחוסקירה להל�

 מהתייחסותנשי
 הטרנסי
 סבלו / מהא58% בעבודה מצא כי הזדמנויות שוויו� נציבות סקר
 מצד עמיתי
 יי
 סבלו מכינוי גנאי או איומי
 מילול39%, מילולית משפילה מצד עמיתיה
 לעבודה

� ביוזמת ה2006 שנער� בשנת לאומינ בימחקרב 206. סבלו מהטרדה מינית בעבודה27%�ו לעבודה 
Equlity Reviewמהא72% כי נמצא  בבריטניה /
 207.נשי
 הטרנסי
 סבלו מהטרדות על רקע שונות

 קרובות לעתי
נשי
 טרנסי
 נדרשי
 לספק מידע אינטימי ורפואי על חייה
 וגופ
 ונקלעי
 /א, כאמור
) 5)(א(3 כאלו נראה שיש תחולה לסעי� במקרי
 208. השמועות במקו
 העבודהושתלמרכזה של חר
 מבזה או משפילה התייחסות"היתר  הקובע כי הטרדה מינית היא בי� ,הטרדה מיניתלחוק למניעת 

  ".לרבות נטייתו המינית, המופנית לאד
 ביחס למינו או למיניותו
 המאפשרת לבית , על סעי� זה אינה רק עבירה פלילית אלא ג
 מקימה עוולה אזרחיתרהיעב


 ברי כי סעי� זה רלוונטי 209. שקלי
120,000 בגובה של עד, ללא הוכחת נזק, המשפט לפסוק פיצויי
 
 ביחס 210 אלא בכל מקרה של התייחסות מבזה ומשפילה, מתקיימי
 יחסי עבודהבושלא רק במקו

החוק מחייב את מקו
 העבודה לנקוט אמצעי
 סבירי
 כדי למנוע הטרדה . נשי
 טרנסי
/ של אמינ
ל

 
 .1998–ח"נהתש, חוק למניעת הטרדה מינית  204
 נעשה שימוש בחוק בהקשר של שונות מגדרית ועל כ� הכתוב לעיל הנו מחשבות ראשוניות בנושא טר�  205

לדיו� מעמיק יותר בשאלות חוקיות של הטרדות מיניות של . אשר יוכלו להוות בסיס לפעילות עתידית
�הצעה פרשנית לחוק: ב בהקשר התרבותי הישראלי"כבוד האד� של להט" קמיר אורית –ב ראו "טלה

דיבור שטנה " גדרו� וחיי� אברה� תמר ; בספר זה"כבוד האד� וחירותו ולאיסור הטרדה מינית: יסוד
  .14ש "לעיל ה ,רבוט וי; בספר זה"ב"וקהילת הלהט

נה כא� היא לא למכלול האפשרויות המכוסות על ידי החוק אלא להצעות בעלות אופי ככל הנראה הכוו  206
 . מיני

207  Stephen Whittle et al., Engendered Penalties: Transgender and Transsexual People’s Experiences 
Engendered/pdf/uk.org.pfc.www://http available at, )2007 (of Inequality and Discrimination 

Penalties.pdf. 
 לבוולאחר תקופה מסוימת שבה אישה טרנסית עבדה כזבנית בחנות כ,  שהגיע לטיפוליבמקרה, דוגמהל  208

 עלחברותיה לעבודה וכ� הממוני� עליה החלו לרמוז לה . החלו להגיע שמועות כי היא אישה טרנסית
שלה וכ� " תמונות ישנות"ודה  תביא לעבהיאשבי� היתר באמצעות בקשה ,  שמועות אלואודות

 ה שהיא התלוננ על פיא� ו,המקו� העבודה הל� ונעשה עוי� כלפי. בהתייחסויות שונות לקהילה הטרנסית
פרויקט גילה להעצמה " מטע�  די�עור�. לא נעשה דבר להבטחת שלומה, על כ� בפני הממוני� עליה

. יר כי מדובר בהתנהגות אסורה עבדה והבהבהשפנה בשמה של האישה אל הנהלת הרשת " טרנסית
 . חשה בטוחה יותרבוש ,להעביר אותה לסני� אחר, בהסכמת העובדות,  הרשתהבתגובה החליט

  .לחוק למניעת הטרדה מינית) ב(6, )א(5' ס  209
 . לחוק למניעת הטרדה מינית4' ס  210
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 להחיל ג
 ביחס לחוק זה נית�, דעתיל 211.ית אזרחבאחריות א� הוא אייש ומעביד שלא עשה כ� ,מינית
 איצקובי� בפרשת השופטת נציבות שוויו� הזדמנויות בעבודה ואומצה על ידי שהציעה פרשנותאת ה
 מדובר בפרשנות תכליתית של שכ�, יתבחוק כולל ג
 זהות מגדר"  מי�מחמת" המונח לפיהש, משל

בר בדעת מיעוט ובחוות דעת שאינה הג
 שמדו.  בעבודהפליהה מוגבלת א� ורק לשאינה המונח
אמנ
 . הפרשנות המוצעת בה� לא נסתרה ג
 בפסק דינו של בית הדי� הארצי לעבודה, מחייבת משפטית

א� הוא קבע ג
 כי אפליה מחמת מי� כוללת בחובה ג
 אפליה מחמת , בית הדי� קבע כי פסק הדי� בטל
 נראה 212.בוד השופטת איצקובי�זהות מגדר ובכ� אימ� את עמדת� הפרשנית של הנציבות וכ

 של אד
 כי יכירו בזהותו המגדרית זכותוש ,)ת(פלוניוברא� בפרשת 'ג השופט דינו של פסק בהקביעהש
 העמדה. נשי
 טרנסי
/ביחס לא) 5)(א(3 מחזקת את תחולתו של סעי� ,כפי שהוא עצמו רואה אותה

 ג
 אומצהה על רקע זהות מגדרית  על הטרדאיסור ג
 האיסור על הטרדה מינית כולל במשתמע לפיהש

 לטעו� שהטרדה מינית אינה ינסו המתנגדי
 כי תכ�יי אמנ
 213.בבית המשפט האירופאי לזכויות אד

 של היררכיה הא� נדמה שהחוק עצמו נחקק מתו� הכרה בקיומ, נוגעת למגדר אלא למיניות עצמה
והוא ,  הפוגע לצד הנפגעהצד חסהתיי היא כיצד  בו המרכזיתהשאלהש  ניכרוחו ניסמאופ� 214;מגדרית
מינו או  "–  נית� ג
 ללמוד מהניסוח הרחבזאת.  שונות פחות בהגנה על קטגוריות משפטיותמתרכז

  . "לרבות נטייתו המינית, מיניותו
 כי בהקשר של הטרדה מינית יש משמעות שולית לשאלה א
 אד
 עבר או עובר נראה,  כל זאתלאור

 ,לפיכ�. למינו נוגעב להוכיח כי זכה ליחס משפיל או מבזה ליכולת ע הנוגבכלהליכי
 לשינוי מי� 
יש .  בתעסוקה רלוונטי עוד יותר בהקשר של הטרדה מיניתפליההניתוח הנורמטיבי שהצעתי ביחס לה

 א
 לבדוקלבחו� את היחס שקיבל המוטרד ביחס לנורמות החברתיות המקובלות של מי� ומגדר ו
 עברה של אודות על לתחקר סיונותינ, במוב� זה.  נורמות� מאותההטרדות שספג מתקשרות לחריגה

 פרשנות דר�. יכולי
 לעלות לכדי הטרדה על פי החוק" להוציאה מהארו�"אישה טרנסית במטרה 
 שכ� הסטת ,נלמד מ� המצג המגדרי"  המשפטימי�" על הטרדה מינית מתחזקת ג
 הטענה כי האיסורה

קרי מצג , שפט להתמקד במה שאותו צד רואה לנגד עיניוהמבט אל הצד הפוגע מאפשרת לבית המ
  . מגדרי

 המצג הזה בה
שההטרדה המינית על רקע שונות מגדרית מתרחשת במקומות , פליה ביחס להכמו
 ידי בחינה של מסמכי על, על ידי שמועה(בי� בשל מידע חיצוני שהגיע לידי המטריד , אינו קוהרנטי

, את המוטרד" מסגיר"ובי� בשל פרט במראה החיצוני ש)  המוטרדזיהוי או על ידי גילוי עצמי מצד
נית� להסיק ,  האמורלאור". לעבור"בי� מבחירה ובי� משו
 שקשה , "עוברי
"היא אינ
 /כלומר שהוא

 או מבזה בשל מצג מגדרי שאינו ה משפילהתייחסות על הטרדה מינית הוא ג
 איסור על האיסורכי 
 תשובה נחרצת � המשפט טר
 נדרשו לדיו� בשאלות אלו ואי� להבתישבשל העובדה , ואול
. קוהרנטי

עוד מוקד
 להערי� באילו מקרי
 נית� יהיה ,  מגדריתלזהות במישרי� תייחסשכ� הוא אינו מ, בחוק
 . ק� היובאיזה לעשות שימוש בחוק להגנה על שונות מגדרית

 
   . לחוק למניעת הטרדה מינית7' ס  211
  . לפסק הדי�2' פס, 20 ש"לעיל ה,  לטכנולוגיה חינוכיתהמרכזפרשת   212
 .75ש "לעיל ה, Goodwinפרשת   213
  .205ש "לעיל ה, ראו קמיר  214
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   האוכלוסי�מרש�. ו

 בחברה מחיי
  נפרדבלתי חלק ה
, שיו� נהיגהיתעודת לידה ור,  תעודת זהותכגו� זיהוי מסמכי
 מדוברש ובי� כה במנוי לספרייה או לברֵ מדוברשבי� , יומי� משתמשי
 בה
 באופ� יו
אנחנו. מודרנית

 נקלב להוביל יכול אלה מסמכי
 מכילי
 שהמידעעבור אנשי
 טרנסי
 . בקבלה לעבודה חדשה
 , לשמש כאות קלו�עלולי
 א�מסמכי הזיהוי .  קיצוניי
י
 ישירה במקראלימותל וא� הטרדה, להפליה

  215. את המצג המגדריתוא
אינו " נקבה "וא" זכר"כאשר הסימו� 
נשי
 טרנסי
 / אתגר בסיסי שעל אאי המגדרי המצגה את תואמי
ה אמצעי זיהוי ותיעוד השגת

 של הרשויות הכרה  עלמעידהזיהוי  הש
 וסעי� המי� במרש
 האוכלוסי� ובאמצעי שינוי. לעבור
 חורגת מהמישור הדקלרטיבי של הכרת  הזההשינויאלא שחשיבות . נשי
 טרנסי
/במגדר
 של א

 עולה כי שינוי אמצעי הזיהוי הקטי� הברית צות שנער� בארמסקר .הרשויות בזהות המגדרית של הפרט
 להתמודד ע
 רשויות יכולתה 216. ולאלימותפליההנשי
 טרנסי
 ל/ החשיפה של אאת ניכרבאופ� 

 אפוא ההמדינה ולשנות את אמצעי הזיהוי כ� שיתאימו לזהות המגדרית שנבחרה על ידי הפרט חשוב

 פרטי
 אלו במרש
 האוכלוסי� לשינוי נהלי
ה שלהל� אסקור את בחלק . הממשי של הפרטטחו�י לבג

  . ת לשוויו� ביחס לזכות להגדרה עצמית והזכווואעמוד על הבעייתיות בהסדרי
 אל
בי� מצג� המגדרי ל) זכר או נקבה (ת� הושמת בלידאליוש להניח כי קיימת הלימה בי� המי� מקובל

 מגלי
 את ה
שכ� , נשי
 טרנסי
 חושפי
 את חוסר ההלימה/אמצעי הזיהוי של א). נשיות או גבריות(

 את זהותו של  חושפיכ� ועקב,  שבי� המצג המגדרי למי� הביולוגי הרשו
 באמצעי הזיהויהפער

א� תעודת הזהות שלו קובעת כי הוא , נדר' במקרה של גבר הנראה כסיסגלמשלכ� . נדר'כטרנסגהפרט 
. למשל" משה"כמו ,  טרנסית ששמה במרש
 האוכלוסי� הוא גברי במובהקאישה של במקרהאו , אישה

מתרחשת באופ�  כפויה זו חשיפה.  בכל פע
 שהיא מציגה תעודה רשמיתטינגו חשופה לאאזואישה כ

בכל הטפסי
 שאנו ' או נ' כולנו נדרשי
 לסמ� ז. נשי
 טרנסי
 ע
 הממסד/ בכל מפגש של איומי�יו

 
,  קבלה לעבודהפסיובט וכ�,  שיש למידע זה קשר ישיר לנושא המדוברמבלי ג
ממלאי
 מדי יו
 לויממינשי
 טרנסי
 חוששי
 /א. פתיחת חשבו� בנק או בקשה למלגה, בקשה להנפקת רישיו�

  .  שכ� באמצעות
 נית� לחשו� מידע מעבר
,הטפסי
 האלו

 
 Andrew N. Sharpe, Endless Sex: The Gender Recognition Act 2004 and the Persistence of A ראו  215

Newborn , .Van Anders et al. Sari M; )2007(57  .TUDSEGAL LEMINIST F 15 ,Legal Category
Sex Designations on State Identity /Logics and US Legal Requirements for Changing Gender/Bio

ENDER GL EGAL ,.OHLER ET ALKICARD R; )2014( 172 .SYCHOLP &EMINISM F24  ,Documents
 a is Rose A“ ,Meadow Tey; )2013(UROPE ERANSGENDER T – TGEU ,UROPEEECOGNITION IN R
 ;)2010( 814 Y'OCS &ENDER G 24 ,Classifications Gender Legal of Production the On :”Rose

National Center for Transgender Equlity and National Gay and Lesabin Task Force, Injustice at 
Every Turn: A Report of the National Transgender Discrimination Survey 138 (2011) available at 
http://www.thetaskforce.org/static_html/downloads/reports/reports/ntds_full.pdf; Harper Jean 
Tobin, Fair and Accurate Identification for Transgender People, 1 LGBTQ POL'Y J. 63 (2011), 

available at http://hkslgbtq.com/wp-content/uploads/2014/11/LGBT_3-14-11_Final-110.pdf.  
216  Injustice at Every Turn: A Report of National Transgender Discrimination Survey  ,215ש "לעיל ה, 

 .154' בעמ
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, עלול לשמש כזרז ליחס פוגעני, נשי
 טרנסי
/ המאפשר חדירה מידית לפרטיות
 של א, זהמידע
כפי שאכ� קורה כדבר שבשגרה לחברי הקהילה במגע
 ,  על רקע טרנספובי ולהשפלה פומביתפליההל

.  הקהילה למשאבי
 ולהזדמנויותשל  גישהפני בממשי שולמכ היאהחשיפה הכפויה . ע
 הרשויות
אנשי
 (המצוי בי� ל)  לשני מיני
תמנהליביטול החלוקה ה (הרצוי אלו נמצאות על המרחב שבי� טענות

  ).  בתו� מערכת המבוססת במידה רבה על חלוקה זוהחיי

הילה הטרנסית  שלמי
 מהקחלקי
 שלכ� אחת הסיבות או בהשגת אמצעי זיהוי מתאימי
 ההקושי
 ג
 עולה כ� . המי�תעשייתבפשע וב, "בשחור"מתקשי
 להשתלב בשוק העבודה ונאלצי
 לעבוד 

אשר התגלגל לפשיעה לאחר שלא הצליח , )ת(פלוני פרשתשעניינו נדו� במסגרת ', מסיפורו של ר
ות להזדה חוקית ישראל יש דרישה במדינת,  על כ�יתר 217".נורמטיביות"להשתלב במסגרות עבודה 

 על חוזה חתימהב מדוברש בי�,  במגוו� התקשרויות בספרה הציבורית218באמצעות תעודת זהות
  .  בשוטר ברחובתקלותיהב או לקר� פנסיה הצטרפותב, לדירה
 הקהילה הטרנסית יש חשיבות גבוהה להשגת אמצעי זיהוי אשר ישקפו את זהות
 של עבור , לכ�אי

 בהקשר זה י
 העיקריי
הרלוונטי נהלי
ה 219.
 המגדרינשי
 כפי שה
 רואי
 אותה ובהתא
 למצג/א
 הברית ארצותהנתוני
 מ, מישראל דומי
 כי אי� בנמצא נתוני
 א�. ה
 שינוי הש
 ושינוי סעי� המי�

 ברי כי 220.
 לשנות את כל מסמכי הזיהוי שלהו מהקהילה הטרנסית הצליח21%מצביעי
 על כ� שרק 
וכי כל עוד המערכת ,  כנגד הקהילהפליההה באחת את פתורת אמצעי הזיהוי לא לשינוי נהלי
ההקלת 

 החסמי
 המערכתיי
 המהותיי
 בפני גישתה של , על חלוקה דיכוטומית של מי� ומגדרתמושתת
לשינויי
 אלו יש כאמור השפעה ישירה על איכות , אול
ו. סרווהקהילה למשאבי
 ולהזדמנויות לא י

  . אי� ומתי להזדהות כטרנסי
 ועל זכות
 להחליט קהילהחייה
 של חברי ה
 שינוי 221. בישראל אינ� מורכבותוהמי� האפשרויות של שינוי הש
 , יחסי למשפט המשווהבאופ�

 
 /ynet 17.9.2013 www.ynet.co.il/articles" נדר לפני מאסר' טרנסג– ' אשרוד כלאלא'"אביאל מגנזי   217

0,7340,L-4430773,00.html. 
שיו� הנהיגה הישראלי וכ� צדה הקדמי ייוער כי ר. 1982–ג"תשמה,  והצגתה לחוק החזקת תעודת זהות2 'ס  218

בא� עברת מבח� , ועל כ� באופ� עקרוני" �מי"ינה כוללי� סעי� של תעודת הזהות הביומטרית החדשה א
עוד יוער כי . נהיגה או בחרת להוציא תעודת זהות ביומטרית תוכל להזדהות מבלי לחשו� את פרט המי�

כגו� קרנות הביטוח הפנסיוני והבנקי� אשר מחייבי� הזדהות באמצעות תעודת זהות ולא , ישנ� מוסדות
 .באמצעי� חליפיי�

 .56ש "לעיל ה, Norrieבהקשר זה ראו את פסיקת בית המשפט האוסטרלי בעניי�   219
220  Injustice at Every Turn: A Report of National Transgender Discrimination Survey  ,215ש "לעיל ה ,

 .5' בעמ
 אשר דורשות כתנאי לשינוי מסמכי הזיהוי שלושה תנאי� , מדינות אירופהוזאת בהשוואה למרבית  221

עבר מ) 2( ; קרובות בפיקוח מדינתילעתי�,  הלי� מפוקח רפואית של שינוי מגדרי שלעברמ) 1(: מצטברי�
ח מועצת זכויות האד� דולקריאה נוספת ראו (עבר טיפול הורמונלי מ) 3( ;עיקור/לסירוסהלי� רפואי 
ש� נדרש אד� להתייצב ,  הבריתארצותוכ� בהשוואה למרבית מדינות  ,)142ש " לעיל ה,האירופאית

 של המצב הלסקיר(אשר יכול לאשר את הבקשה או לסרב לה , ולהצהיר על השינוי בפני בית המשפט
 ידי על סקירה שנערכה  הברית וכ� בעשרות מדינות נוספות ברחבי העול� ראוארצותבמדינות המשפטי 

 Ministry of Justice (United Kingdom), Table of Gender Recognition :הבריטימשרד המשפטי� 
Systems in Approved Countries and Territories Under the Gender Recognition Act 2004 (2011), 
available at www.justice.gov.uk/downloads/tribunals/gender-recognition-panel/list-of-approved-

countries-or-territories/table-approved-countries.pdf.  
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 לעיגונ
 של 222.נשי
 טרנסי
 מוסדרי
 בנהלי
 של משרד הפני
 ולא בחוק/לאהש
 ושינוי המי� 
ינויי
 מבלי צור� בכ� שהוא מאפשר ש, ההסדרי
 בנוהל יש יתרונות של גמישות מנהלית יחסית

 לשינוי מי� ושינוי הסדרי
 שההעובדה, אול
ו.  יחסיתותבהתערבות המחוקק ומביא ליישומ
 ביעיל
 
 תמנהלישכ� הפעולה ה,  טרנסי
נשי
/א של זכויותיה
 את פגיעות מגבירה ג
ש
 מעוגני
 בנהלי

 של שיקולי
 זרי
 יסת
לכנ לסירוב שרירותי ולעתי
 מובילה חוק על על נהלי
 פנימיי
 ולא בוססתהמ
   . א
 לאשר את בקשת השינוי או לדחותההחלטהל

   האוכלוסי�במרש� מי� הסעי� שינוי. 1

 –ה"התשכ, לחוק מרש
 האוכלוסי�) ד(19מלבד הקבוע בסעי� ,  בחוק� מעוגו מי� אינלשינוי נוהלה
ל פי תעודה לא יתוק� רישו
 במרש
 אלא לבקשת התושב שהרישו
 מתייחס אליו וע "לפיוש, 1965

 שכותרתו 2.6.0001 מוסדר בנוהל מי� סעי� הרישו
 שינוי. "ציבורית המעידה שהרישו
 היה לא נכו�
הנוהל מפריד בי� תיקו� פרט רישו
 המי� ובי� שינוי פרט רישו
 ". תיקו� פרט רישו
 מי�/נוהל שינוי"

 על סמ� תעודה יעשהיוי  השינ, לנוהל2על פי סעי� . נשי
 טרנסי
/ שינוי הוא הרלוונטי לא;המי�
 כל שנדרש שלכאורהעולה מכ� .  משרד הבריאות באר� ידיעל אושרה אשר על ניתוח המעידהרפואית 

לשכת הבריאות ( לשינוי מי� ניתוחה את ביצעשמהמבקש הוא תעודה מרופא ישראלי המעידה על כ� 
 ע
 זאת חלק .) את התעודהצריכה לאשר,  על ידי רופא רשו
יתנה התעודה אכ� נכי וודאתהמ, המחוזית

ל יש " א
 בוצע הניתוח בחולפיהש, חלופה קובע 2.1.סעי� ג.  יותרמורכב הלי� לנוהל מפרט 2.ג
 קובע כי 2.2.סעי� ג.  רופא מטפל באר� המעיד על השינויאישור ולצר� אישור רפואי לניתוח לדרוש

  . יש לבדוק א
 נית� אישור מבית חולי
 מוכר בישראל

  והל  בנבעיות. 2

 רשות האוכלוסי� מיישמת את הדרישות הקבועות בנוהל ; מיוש
 באופ� אחידאינו הנוהל, ראשית
נוסח המכתב הנדרש ג
 הוא אינו מעוג� בנוהל ומשתנה . באופ� שרירותי המשתנה מפונה לפונה

 במקרי
 מסוימי
 נתקלו פוני
 בדרישה כי במכתב יצוי� ,כ�. מלשכה אחת לאחרת ומפונה לפונה
 הוצבה דרישה למכתב לעתי
 223. ובמקרי
 אחרי
 היה די בתיאור כללי,ובר בניתוח בלתי הפי�שמד

 ולאחרונה א� הובא לידיעת , המטפלמהרופא הסתפקו במכתב לעתי
מהרופא שער� את הניתוח ו
 האחידות חוסר של מלי היעדר תיעוד פור. לשינוי מי�ועדהוהכותב כי פונה נתבקש להביא אישור מה

 פרטניות פניות של תיעוד נוהל המחייב היעדר של תוצאה ככל הנראה הוארשות האוכלוסי� בדרישות 
 ותוא
 הל� רוח כללי שתועד ביחס לנהלי
 מפתיעהשוני ביחס לפוני
 איננו ,  זאתע
. ללשכות


  224.אחרי

 
 /www.piba.gov.il )1.11.2010" (כללי – שינוי ש� "2.10.0001 נוהל רשות האוכלוסי� וההגירה ראו  222

Regulations/18.pdf( ; תיקו� פרט רישו� מי�/ינוהל שינו "2.6.0001וכ� נוהל רשות האוכלוסי� וההגירה "
)1.10.2008( www.piba.gov.il/Regulations/13.pdf.  

 . כ� עולה מעדויות של חברי הקהילה שנאספו של ידי הכותב  223
האגודה לזכויות (  הפרת זכויות אד� בידי מינהל האוכלוסי�– סטריו�יהמינראו בהקשר זה עודד פלר   224

 .www.hamoked.org.il/files/2010/7130.pdf )2004,  בישראלהאזרח
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 נשי
 טרנסי/ א,ואול
.  מי�לשינויהזכות בי� ל ,קרי ניתוח, גיתר קושר בי� התערבות כירוהנוהל
 ואי� הדבר מוריד מזכות
 להגדרה עצמית וא� ,גיותרלא תמיד יכולי
 או רוצי
 לעבור פרוצדורות כירו

 מי� לשינוי ניתוחי
.  לרבדי
 הנסתרי
 מהעי�לעתי
 נוגעות גיותרשכ� התערבות כירו, ממצג
 המגדרי

איזה שלב נית�  מפרט באינו ג
הנוהל .  בניתוח אחד
 מתמצי
 סדרה של טיפולי
 שבדר� כלל אינה

או לנשי
 ) הסרת חזה(הא
 די בניתוח עליו� לגברי
 : לפנות ולבקש את שינוי המי� בתעודת הזהות
 פחות ה� מבחינה הרבה ניתוח שהוא נגיש( חובה לבצע ניתוח תחתו� יש מא או ש,)הגדלת חזה(

 אחרי
 מנטי
לההתמקדות דווקא בניתוח ולא בא). רפואית וה� מבחינה כלכלית לנשי
 וגברי
 כאחד
  .  לעבור פרוצדורות כירורגיותלי
 כל הטרנסי
 רוצי
 או יכולא שכ� , קושימעוררתבתהלי� השינוי 

 אימצה אספת 2010 אפרילב 29�ב.  לציי� כי המשפט המשווה מורה על יחס אחר לנושאראוי
ומכירה  מינית וזהות מגדרית הי על רקע נטיפליהה האוסרת 1728 החלטה את האירופאיהפרלמנט 

 הזיהוי שלה
 מבלי שהדבר יהיה מסמכיב טרנסי
 תהיה אפשרות לשינוי נשי
/בצור� להבטיח כי לא
 העולמי הארגו� פרס
 2010ביוני ,  כמו כ�225.מותנה בדרישה לעבור עיקור או כל הלי� רפואי אחר

 פומבית הצהרה, נדרי
' המרכזי של אנשי מקצוע בנושא טרנסגהארגו� שהוא, נדרי
'לבריאות טרנסג
 הארגו� העולמי בהצהרתו מפציר. כלשהו אי� להתנות הכרה בזהותו של אד
 בביצוע ניתוח לפיהו

 אחרי
 לבטל את הדרישה לעבור ניתוח כתנאי 
מנהליי גופי
בנדרי
 בממשלות ו'לבריאות טרנסג
 226.להכרה בזהות מגדרית

 של �ו הזכות לשוויולפיש, )ת(פלוני פרשתוברא� ב' גהשופט לפרש את הנוהל לאור פסק דינו ראוי
 בזהות ההכרה�וכי עצ
 אי,  לא רק על מי שהשלי
 את תהלי� השינוי המגדריתסנדרי
 נפר'טרנסג

 התעקשותו לטעו� שנית� 227.ו�היא פגיעה בזכות לשווי,  אותההכפי שהוא רוא,  של הפרטהמגדרית
רה כירורגית מהווה פגיעה  שעברו פרוצדומי עבור המי� רק פרט שינוי רישו
 של אפשרשל הנוהל ל

 את ממשי של רבי
 להקטי� באופ� דרכ
 אתשכ� הוא חוס
 ,  בלתי מידתיבאופ� בזכות חוקתית
יש לציי� כי .  וזאת מבלי שיש לכ� סיבה עניינית מובהקת,הטרדות ואלימות, פליהההחשיפה שלה
 ל

קרי קיו
 מרש
 , חוק של התכליתושעיקרה הגשמת , אי� בפרשנות זו כדי לסתור את מטרת הנוהל
  . אוכלוסי� מהימ�

 לוטיב שעניינה כנגד משרד הפני
 2014 בחודש ספטמבר הוגשהש אלו הועלו בעתירה טענות
נשי
 ,  לטענת העותרות228.ניתוחי� שינוי פרט המי� טעו� הלי� רפואילפיהשהדרישה הקבועה בנוהל 

שכ� על , �שוויולהורות ול, מות גופ�להגנה על של, הנוהל הקיי
 פוגע בזכות� לאוטונומיה, טרנסיות
 ומיותר י
רווי סיכונ,  סבו�גירהלי� כירו, בניגוד לרצונ�,  ה� נדרשות לעבורתמנהלימנת לקבל הכרה 
מדובר , ראשית.  מטעמי
 שוני
מידתיות אינ� פגיעות אלו , לטענת העותרות229.מבחינה רפואית

 
225    EUR. PARL. ASS. DEB. Res. 1728 (Apr. 29, 2010) http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/ 

Documents/AdoptedText/ta10/ERES1728.htm .  
 �16.6.2010 מה�World Professional Association for Transgender Healthראו הצהרה של ה  226

www.wpath.org/uploaded_files/140/files/Identity%20Recognition%20Statement%206-6-10%20 
on%20letterhead.pdf.  

 .וברא�' לפסק דינו של השופט ג5' פס, 17ש "לעיל ה, )ת(פלוניפרשת   227
 .73ש "לעיל ה, שקד�ליר�� "בבגכתב עתירה   228
 .ש�  229
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 הפוגענית הדרישה. יעשות בחקיקה ראשיתשכ� פגיעה בזכויות יסוד אמורה לה,  כחוקא שלפגיעהב
דרישת , לפיכ�. הדורש הוכחה באמצעות תעודה ציבורית ותו לא, ואיננה נוכחת בחוק, קיימת רק בנוהל

 לפיהשפרשנות החוק . מציבה תנאי מרחיק לכת ופוגעני) בניגוד לכל תעודה ציבורית אחרת(הניתוח 
 משו
 ,עידה על ניתוח לשינוי מי� היא בלתי סבירהתעודה ציבורית בהקשר זה היא תעודה ציבורית המ

�ב תואמת את האמור איננהשDSM V ,לפיוש, אחד מעמודי התוו� של הממסד הרפואי העולמי 
   230.כלשהי רפואיתטרנסקסואליות קשורה בזהותו של אד
 ולא בהכרח בפרוצדורה 

 כי תכ�יו כי הג
 שי התייחסו לתכלית החקיקה וטענהעותרות,  ההגבלהפסקתשב הדרישה לעניי�
  על החוק היא לקיי
 מאגר מידע מהימ�של הספציפיתשכ� מטרתו ,  תכליות ראויותמשק� הנוהל

 אינו עצמו הנוהל, אודות התושבי
 ונית� לשער כי תכליתו הכללית היא לשמור על הסדר הציבורי

בי� התכליות ל) והלהנ( רציונלי בי� האמצעי שנבחר שראי� ק,  לטענת העותרות231. תכליות אלומגשי

 רוב
 אינ
 מבצעי
 ; בו שימושעושי
 אינ
נדרי
 ' טרנסגנשי
/נוכח העובדה כי א, וערותהמש
 ולפיכ� המתועד במרש
 אינו משק� , אול
 חיי
 במגדר
 באופ� מלא232ניתוחי
 להתאמת איברי המי�

ביחס  233. באפשרות להשתמש במרש
 על מנת לזהות
פוגע ה
 חיי
 ולמעשה בהשאת המציאות 
 התכליות שביסוד המאגר ת אגי כי נית� להשטוענות העותרות, לבחירת האמצעי שפגיעתו פחותה


 להסתמ� על הצהרת רופא או עובד סוציאלי כי המבקש אכ� מזדהה על פי נית�, כ�.  אחרי
באמצעי
ו�  רבות אחרות כגמדינותוזאת בדומה לקבוע בחוקיה� של ,  הוא מבקש להשתיי�אליושמגדר /המי�

 טענו עוד. זילנד וניו 234ארצות הברית, שוודיה, פינלנד, גרמניה, אוסטריה, בריטניה, ספרד, פורטוגל
,  יתרה מזאת235. כפי שנעשה בארגנטינה, כי נית� להסתמ� על הצהרת המבקש בלבדהעותרות
דה  המעיכזו דווקאולא ( בכל תעודה ציבורית להסתפקיש ,  הציעו כי בהתא
 ללשו� החוקא�העותרות 
 236לפקודת הראיות) 2(29 סעי� וזאת בהתבסס על ,כגו� הצהרה חתומה בפני נוטריו�, )על ניתוח

בית , רשות מקומית,  משרדי הממשלה]...[" ציבורית הנה רשומה שנעשתה על ידי תעודה כי הקובע
 נוטריו� או כל גו� רשמי אחר של מדינת, גו� אחר בעל סמכות שיפוטית או מעי� שיפוטית, המשפט
 ולפיכ� אי� לכ� ,טענת� העקרונית היא כי מדובר בשינוי באופ� שבו אד
 מגדיר את עצמו". ישראל

 יהווה" גמר אומר לשנות את מגדרו "המבקשש אישור מגו� מוסמ� .כלשהינגיעה לפרוצדורה ניתוחית 
נסי
  טרנשי
/ באשר ליחס בי� התועלת שבנוהל לנזק שנגר
 לא237. תעודה ציבורית על פי החוקאפוא

 א� הוא אינו משרת את ,נשי
 שוני
 מגדרית/בא מביא לפגיעה חמורה לטוענות העותרות כי הנוה

 
 .73ש "לעיל ה, שקד� ליר��"בבג לכתב העתירה 83–81' ס  230
 . לכתב העתירה89–85' ס, ש�  231
 מבצעי� הקהילה מורבי�  בזוזויוזכר כי הלי� לשינוי מי� הוא למעשה סדרה של פרוצדורות שאינ� תלויות   232

שכ� הניתוחי� להתאמת איברי , ונטילת הורמוני�) זהניתוחי ח( כגו� ניתוחי� עליוני� ,רק חלקי� ממנה
 ,יתר על כ�.  בתל השומרעדהו הות יותר ולא נית� לבצע� בישראל אלא רק באמצעו הרבההמי� יקרי�

דורשי� לוותר על האפשרות להבאת ילדי� לעול� , גיתרהניתוחי� האלו מסובכי� יותר מבחינה כירו
 . של הטלת מי�" יומיומי "תפקודבית או למצער  מינהנאהבומובילי� פעמי� רבות לפגיעה 

 .73ש "לעיל ה, שקד�ליר�� " לכתב העתירה בבג94' ס  233
 .ביחס לדרכו�  234
 .73ש "לעיל ה, שקד�ליר�� " העתירה בבגלכתב 98' ס  235
 .1971–א"התשל, ]נוסח חדש[פקודת הראיות   236
 .73ש "לעיל ה, שקד� ליר��"בג לכתב העתירה 100–99' ס  237
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התכלית שבמהימנות המרש
 משו
 שהוא יוצר מצב שבו המרש
 אינו משק� את האופ� שבו אנשי
  . מגדירי
 את עצמ
 או מציגי
 את עצמ
 כלפי חו�

 להתנות שינוי מי� בהלי� שאי�דה העקרונית  המקדמית לעתירה קיבלה המדינה את העמבתגובה
 גרסה כי החוק מחייב כי תינת� המדינה, ואול
 238.ומשכ� לטענת המדינה התייתרה העתירה, רגיכירו

  מציעהבתשובתה 239. אישור מאת מומחי
 לדבריינת� כיועל כ� עמדה על הדרישה , תעודה ציבורית
 וועדתשנות את מינ
 לפנות לקבלת אישור ל המבקשי
 ליידרשו נוהל חדש ובו ייכתב כי המדינה

 240.תקבעאשר תית� תעודה כאמור על בסיס תבחיני
 ש, ) בתל השומרועדההו(המומחי
 לשינוי מי� 
עותרות ביקשו פירוט נוס� בנוגע לנוהל המוצע ונענו כי הנוהל יהא דומה במהותו לחוזר מינהל ה

דרוש מ� המועמד לעמוד תחת בחינתה של קרי הוא י,  בדבר הליכי
 לשינוי מי�16/2014הרפואה 
כי החלטת הועדה כי אד
 שינה את מינו לא "עוד נכתב . הוועדה לשינוי מי� לתקופה של שנה לפחות

חוות , ועדהוהמשמש כיושב ראש ה, תינת� אלא לאחר שהונחו בפניה חוות דעת מטע
 פסיכולוג קליני
בתגובת העותרות . ועדהווקרינולוג חבר ה מטע
 אנדדעתות וחועדה ו הורכיאטר חבידעת מטע
 פס

נשי
 טרנסי
 וטענו כי יש /קבלו על כ� שהנוהל המוצע מערי
 קשיי
 רבי
 על אה� להודעה המעדכנת 
 בית המשפט נעתר לבקשת העותרות  241."להותיר את העתירה תלויה ועומדת עד לפרסומו של הנוהל

 
 והורה 29.10.2015 מעדכנת עד ליו
  דרש מ� המדינה להגיש תגובה3.8.2015ובהחלטתו מיו
  242.לעותרות להגיש את עמדת
 המפורטת ביחס לנוהל

 שינוי לש
 עותרות כיטענת האפשר למשל להשיב ל. הדיו� בעתירה מעלה מספר סוגיות נוספות
וכי התעודה , ג לחוק מרש
 האוכלוסי�19 וזאת מכוח סעי� ,במרש
 האוכלוסי� נדרשת תעודה ציבורית

 לסטות תמנהליוכי אי� אפשרות , "סופי"היחידה בהקשר זה היא תעודה המעידה על הלי� הרלוונטית 
 נית� להסתמ� א� ורק על הצהרתו על לא תמנהלימכלל זה מהטע
 שלש
 שינוי מצב משפטי מבחינה 

 
 ולא ברור מדוע אי� לראות באופ� 243, זו קיימת באשר לשינוי ש
אפשרות, מנגד. עצמו לבנוגעאד
הצור� ,  על כ�יתר. פחות מכל קביעה של תעודה ציבורית" סופית"גדיר עצמו החלטה שבו אד
 מ

 שלפיה, "קוהרנטית"לזהות ,  בתעסוקהפליה לעיל ביחס להמתקשר לדרישה שדנתי בה" סופיות"ב
 האופ� בעוד, שאי� בו סטיות" אחיד"נשי
 טרנסי
 צריכי
 לספר את סיפור
 מילדות בתור סיפור /א

 סיפורו : הוא נמצא בחייובהש בהתא
 לנקודה שתנה שיסביר טרנס מספר את סיפורו שבו אד
 שאינו
  .  על אותה התקופה30 ילדותו אינו בהכרח סיפורו של ב� על 20של ב� 

 
 .12.1.2015 מיו� המדינה תשובת, ש�  238
 . לתשובת המדינה5' ס, ש�  239
 . המדינהבת לתשו5' ס, ש�  240
  .2.7.2015 לתגובה מטע� העותרות מיו� 5' ס, ש�  241
  .3.8.2015החלטת בית משפט מיו� , ש�  242
 עתר בוש ,)27.9.2011,  בנבופורס� (שר הפני�'  נקניוק 25477�05�11) א"מחוזי ת(פ " האושר זה רבהק  243

 את סעי� הדת במרש� האוכלוסי� תוהסופר יור� קניוק נגד החלטת משרד הפני� שלא להתיר לו לשנ
בע בית עוד ק. בית המשפט קיבל את עתירתו והורה על שינוי הרישו�". חסר דת"ל" יהודי"נו מנבעניי

. הסמכות נתונה לבית המשפט,  ישונה הרישו�לפיהשלית� תעודה ציבורית   גו� שיכולעדריהמשפט כי בה
בדרישה כי )) 25.12.2011 , בנבופורס� (י�פנשר ה'  נקניוק 7489/11� "בג(� "עתירתו של קניוק לבג

 היכולי� גופי� יששפק בעניינו אי� ס, בר�. נדחתה, יבוטל הצור� לפנות לבית המשפט לביטול הרישו�
 . אותהא� היא נדרשת ומי יכול לתתה היא השאלהו, לית� תעודה ציבורית
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 אמורה ניתוח בעזרת כי הדרישה לתעודה ציבורית שמעידה על שינוי מי� דווקא לטעו� נית� עוד
 שנית� להביא וו�יא� מכ, י המי� במסגרת הרפואה הציבוריתלהתיישב ע
 הנוהל שמסדיר את הלי� שינו

 הרמוניה חוקית אותה את הרי שאי� בה כדי ליצור ,ל" ג
 מרופא פרטי וג
 ממרפאות בחואמורתעודה כ

 אלא לאישור מרופא או מרפאה כלשהועדהו לאישור של האיננה הדרישה , אחרותבמילי
. לכאורה .

 היא צריכה ע לא ברור מדו, לשינוי מי�ועדהו תינת� דווקא על ידי הג
 א
 האחידות דורשת כי התעודה
 ציבורית זו תהיה קשורה בהכרח להלי� תעודהשאי� חובה , כאמור,  מקו
מכל. חלהעיד דווקא על ניתו

נית� לדרוש כי איש בריאות הנפש המכיר את המבקש או . ספציפי או תינת� על ידי גור
 כלשהורפואי 
מבלי ( המתאימי
 הליכי
 האתר� קבע יתנו תעודה המעידה על כ� שפלוני נקט הרופא המטפל בו ד

 הכרה פלורליסטית יותר בהליכי
 פתזו משקכ דרישה. לשינוי מינו) להכריע בשאלה מה
 הליכי
 אלו
 היא דיכוטומית. שאד
 יכול או ירצה לעבור ומבקשת מאד
 המלווה את התהלי� להעיד על קיומו

 המתקיימת לפני �לב/שחור בצבעיואה את הלי� השינוי המגדרי כסיטואציה  משו
 שאינה ר,פחות
 שיכולה להיות מלווה בצור� , הדרגתית וייחודית לכל אד
התפתחות במדובר ;ו אחריאו ניתוח

 ביחס יתנדרישה דומה הוצגה על ידי מחלקת המדינה האמריק. שלה/להתאי
 את מסמכי הזיהוי שלו
 וכ� על ידי משרד הרישוי בוושינגטו� הבירה ובעקבות 2010244 בשנת ינלשינוי המי� בדרכו� האמריק

 הרחבה של נקודת המבט תאפשרומ האלכ גישות 245.כ� במדינות רבות נוספות בארצות הברית
 מסמכי הזיהוי כאמצעי אפקטיבי להקטנת החשיפה  של
הרפואית הצרה להכרה בחשיבות התאמת

  .הבטחת הליכי
 שיאפשרו זאתל תמנהלי המערכתאחריות של הבביה וולטרנסופ

  חלופיי� מודלי�. 3

 על , מגדריתלשונות ביחס שנהלי
 יכבדו את זכויות היסוד לאוטונומיה ולהגדרה עצמית כדי, לטענתי
.  בזהותו המגדרית של המבקש על פי האופ� שבו הוא עצמו מגדיר אותהלהכיר תמנהלי ההרשות

י המי� לפרוצדורה המתייחסת לשינוי הש
 המסתפקת  יש להשוות את פרוצדורת שינו, אחרותבמילי

הג
 שמדינות שונות מערימות קשיי
 על שינוי המי� ומתנות את . להל� מתואר שכפי, בהצהרת המבקש
 כ� נעשה בחלק ממדינות . יותרפרוגרסיביות גישות אימצו אחרות מדינות 246,ניתוחי�השינוי בהלי�

 בית המשפט העליו� כי אי� חובה לזכות באבחנה 2014 בשנת פסק באוסטרליה 247.האיחוד האירופאי
,  בארגנטינה248".חסר מי�" וא� הכיר באפשרות שאד
 יהיה מי� הסעי�רפואית על מנת לשנות את 

 קבע כי יש לאפשר שינוי מסמכי הזיהוי בהתא
 להצהרתו 2012חוק הזהות המגדרית שנתקבל בשנת 

  249. ואי� להתנות זו בתנאי
 נוספי
,של אד

  
  

 
244  Appendix M Gender Change1300 FAM 7  – Department of State Foreign Affairs Manual. S.U.  
 .215ש "לעיל ה, Tobin אור  245
 .221ש "ת בהראו לעיל הסקירות הנזכרו  246
 .142ש "לעיל ה,  זכויות האד� האירופאיתמועצתדוח   247
 .56ש "לעיל ה, Norrieבהקשר זה ראו את פסיקת בית המשפט האוסטרלי בעניי�   248
  .62ש "לעיל ה, חוק הזהות הארגנטינאי  249
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   סעי� המי�יטולב. 4

בהנחה שמטרתה של תעודת ,  המי� בתעודת הזהותיתי סיבה עניינית לקיומה של קטגוראי�, לתפיסתי
 זו הנחה. וזאת בשונה ממרש
 האוכלוסי� הכולל פרטי
 רבי
,  זיהוי האד
 המציג אותהאיהזהות ה

ועל כ� ,  זיהוית היא של תעודת הזהו כי תכליתהקבעש,  המשפט העליו� בעניי�ביתמבוססת על הכרעת 
 המי� אינה מספקת מידע המאפשר הבחנה בי� תי קטגורי250.יש לציי� בה פרטי
 המשרתי
 תכלית זו

די במראית ,  בה חיי
אנושכמו החברה , שהרי בחברה שבה יש משטור מגדרי,  לאחר אחדאד
 ספציפי
 כאמצעי לזיהוי של  בפועל רק לפיכ� סעי� המי� משמש. את מצגו המגדרי של אד
לזהות כדיעי� 

הניתני
 ,  לתארי� הלידהאו הורי
 לשמות,  בניגוד לש
זאת 251,חריגה מהסדר המגדרי המקובל
על מנת לאמת את ,  לעול
שאלי אישה שאיננה טרנסית לא ת252. בתעודהמחזיק מול האד
 הלאימות
של אימות  זה ישמש בהקשר עפרט מיד, במילי
 אחרות". נקבה"או " זכר"א
 היא רשומה כ, זהותה

סעי� המי� בתעודת הזהות אינו , השקפתיל. נשי
 שמצג
 המגדרי איננו קוהרנטי/זהות רק ביחס לא
, בקביעת סעי� המי� ובסיווג
 של אנשי
 בלידת
 למי�. משמש לזיהוי גרידא אלא מסמ� זהות מסוימת

 

מנהלייוכ� בשימוש בסעי� המי� בהקשרי 
 המדינה, ת אלו שנות� המשפט לקטגוריוובפרשנות שוני
 פקטו מהו המצג המגדרי המותר לכל אד
 ומייצרת אמצעי פיקוח על כל חריגה מאותו דה מגדירה

 פגיעה פוגעת כ�הכללת סעי� המי� בתעודת הזהות חוטאת לתכליתו של החוק ואגב ,  משכ�253.מצג
  254.נשי
 שוני
 מגדרית/חמורה בא

 
מסקנה .  זיהוי היאלותכליתה תכלית ש, זיהוי�של� אמורה אפוא לשמש מסמ�– כשמה –תעודת זיהוי "  250

.  את תכלית הזיהוי– בראש ובראשונה – כי פרטי� שיבואו בה ישרתו – כתכלית החוק –נדרשת מכא� היא 
שומה עליו , ו ואילו פרטי� לא ייכללו בתעודת זהותבבוא שר הפני� להחליט אילו פרטי� ייכלל, וכ�

 אור" (וכנדרש מכ� ייכללו בתעודת הזהות פרטי� המשרתי� תכלית זו, לשוות נגד עיניו את תכלית הזיהוי
 לפסק דינו של השופט 8 'ספ, 385) 3(ד נט"פ,  משרד הפני�– מדינת ישראל'  נגולדמ� 6539/03� "בג

 )).2004 (חשי�
 של המרש� מטרתוואז , הנית� ג� לבני� וג� לבנות, שלאד� מסוי� יכול להיות ש� כמו רות�נית� לטעו�   251

 של סעי� המי� איננה לשמש לש� ת התכלי. ספציפית מאודציהאאול� מדובר בסיטו,  התחזותמניעתהיא 
 ,מכל מקו�.  הכלליתאוכלוסייהאלא זיהוי של ה,  לבני� ולבנות משות�ששמ�זיהוי במקרי� של אנשי� 

 בעוד טענתו של , והמגדרלוגייו הבמי� לבנוגעהטענה היא כי סעי� המי� עצמו משק� אמיתות לכאורה 
 ולכ� סעי� המי� אינו יכול ללמדנו יותר , נית� להסיק ממילא רק מ� המצג המגדרי של אד� כיהיאפרק זה 

 . מאשר מצגו המגדרי של אד�
 שכ� הדבר , סעי� המי� אינו תוא� את מצגו המגדריספק א� אד� המבקש לזיי� זהות יבחר בתעודה שבה  252

 .  זו קיימת לכאורהאפשרותא� , יחשו� אותו באופ� מידי
טית בשאלות נשתי שאלות הקשורות אינהר, ברי כי סוגיה זו מקבילה לשאלת הרלוונטיות של סעי� הלאו�  253

ו אנשי� שחורי� כמ, מהכלומר להיות מזוהה כשיי� לקבוצה חברתית שאינ� נמנה ע, "מעבר"של 
 הלאו� תיברי כי קטגורי. ' כנשי� וכו"עוברי�"זכרי� ש,  כיהודי�"עוברי�"ערבי� ש,  כלבני�"עוברי�"ש

 תילקשר שבי� קטגורי". מסתנני�" כי אי� ודאו וליהודי�לנועדה א� היא לסמ� את הגבול שבי� ערבי� 
: שור)א(הכל ק" אייל גרוס  ג�ו רא�ערבילטית במשפט הישראלי בי� יהודי� נ האינהרההפרדה בי�להמי� 

 99, 42 וביקורת תיאוריה"  וחציית גבולות המגדר והלאו� בפסיקה על אונס במרמהביותיורמטפפר
)2014.( 

לא ירש�  "לפיהש זנדברג את הצעת חוק תמרכ " ח2013במטרה לבטל את סעי� המי� הגישה בחודש יוני   254
 ביטול סעי� המי� בתעודת – תיקו�(רש� האוכלוסי� הצעת חוק מ" (בתעודת הזהות מי� בעל התעודה

 מספיקי� על פרטי� ישבדברי ההסבר נכתב כי בתעודת הזהות ). 1461/19/ פ,2013–ג"התשע, )הזהות
ישנ� אנשי� שציו� פריט המי� בתעודת הזהות " וכי לעומת זאת ,מנת לענות על צור� הזיהוי המבוקש
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נשי
 טרנסי
 /ווקא מממשת את זכות
 של א המי� די� לטעו� מנגד כי האפשרות לשנות את סענית�
לטענתי , בר
. להגדרה עצמית בכ� שהיא מאפשרת לה
 לשק� את זהות
 כפי שה
 רואי
 אותה

 הצור� להתאימו את שמעוררשכ� קיומו של סעי� המי� בתעודת הזהות הוא , מדובר בטענה מעגלית
  .  מתעורר צור� כזה סעי� המי� לא היהאלמלא. לזהותו של אד
 כפי שהוא רואה אותה

   ש� שינוי. 5

זהו נוהל כללי המתייחס לכלל .  של רשות האוכלוסי� וההגירה2.10.001 הש
 מוסדר בנוהל שינוי
 , לחוק השמות10הזכות החוקית לשנות את הש
 מעוגנת בסעי� . שינויי הש
 מכל סיבה שהיא

 קובע תנאי
 הנוהל". בגיר רשאי לשנות ש
 משפחתו ושמו הפרטי"הקובע כי , 1956–ז"התשט

   255. ובכלל
 הגשת הודעה בכתב בדבר שינוי הש
,ודרישות שעל מגיש הבקשה לקיי

�א
 סבור הוא שהש
 החדש עלול " לחוק השמות קובע כי השר רשאי לפסול בחירת ש
 16 סעי
 לנוהל קובע שעל מקבל 27. סעי� ג,בהתא
 לכ�". להטעות או לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו

 זהולכאורה . קשה לבדוק א
 הש
 החדש עלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיוהב
נשי
 טרנסי
 לשינוי שמ
 /ואכ� בעבר נדחו בקשות של א,  לפסילת בקשות של טרנסי
 וטרנסיותפתח

' גב, ב דאז" יושבת ראש אגודת הלהט256. אלו לא הגיעו לפתחו של בית המשפטדחיות א�, מטע
 זה
 נשי
 טרנסי
 ג
 לפני ששינו את/ניהלה מאבק ממוש� בדרישה לאפשר שינוי ש
 לא, רינברגנורה ג

 הורה שר הפני
 אברה
 פורז על שינוי הנוהל 2004בשנת , ואכ�,  מינ
 במרש
 האוכלוסי�רישו

מש
 גברי לש
 נשי או , בקשה לשינוי ש
" הסעי� קובע במפורש כי 257. לנוהל30.והוספת סעי� ג
 מאפשר החוק אמנ
". אי� לדרוש לש
 כ� הסבר ולא אישור בדבר ניתוח לשינוי מי�, שרלהפ� יש לא

 הנוהל מבהיר דווקא א� ,"מטעי
 את הציבור"נשי
 טרנסי
 מהטע
 שה
 /לפסול בקשות של א
 לעתי
 שנצבר בקהילה עולה כי פקידי רשות האוכלוסי� סיו�ימנ, ע
 זאת. שפרשנות זו איננה מקובלת

 
. "ה� אינ� מוצאי� את המי� הביולוגי שלה� תוא� את מגדר�שלה� יכול לגרו� לה� לאי נוחות משו� ש

�אי"שכ� אי� מדובר ב,  את הבעיהה אול� אי� הוא ממצ,נשי� טרנסי�/ניסוח זה מ� הסת� מכוו� כלפי א
הצעת החוק .  ראוימנהלי מבלי שיש לכ� טע� פליהלהגרידא אלא בחשיפה מוגברת להטרדות ו" נוחות

 . ול� לא הובאה לקריאה טרומית א� מע,הונחה על שולח� הכנסת
 לנוהל קובע שמקבל 9. סעי� ג. בכתב מתבקש המבקש לפרט בהרחבה את הנימוקי� לבקשהבהודעה  255

א� אינ� , יבדוק את הנימוקי� שרש� המבקש בהודעה בדבר שינוי ש�", פקיד רשות האוכלוסי�, הבקשה
  כתובההיאהג� ש,  להרחבהרישהד נראה כי ה,אול�ו". מספיקי� ידרוש לכתוב הסבר מפורט לבקשה

 בבעיות א� ה� מנמקי� נתקלי� אינ� שנצבר בקהילה ידוע כי מבקשי� סיו�י מנ. איננה קריטית,בהדגשה
 . את הבקשה בכ� שהש� החדש הול� אות� יותר או א� כותבי� שכ� זכות� מכוח חוק ותו לא

 לש� �שר ביקשו לשנות את ש� משפחתעניי� זה כ� הגיע לבית המשפט בהקשר של נשי� ידועות בציבור א  256
הממונה על מרש� '  נאפרת 693/91 �"בג הציבור בתי ופקיד הרישו� סירב בטענה של הטעי,�זוג של ב�

 קטיביתבפסק הדי� נקבע כי יש לית� פרשנות אוביי). 1993 (749) 1(ד מז''פ, האוכלוסי� במשרד הפני�
החדש עלול לגרו� לאנשי� לחשוב כי המדובר  אשר בחוק וכי אי� די בכ� שהש� "להטעות"למונח 

שכ� בפועל אי� שינוי הש� משנה את המצב המשפטי ומקנה , באישה נשואה כדי לבסס את יסוד ההטעיה
כי בהתחשב בעובדה ששינוי ,  בית המשפטבפנילו היה הדבר בא , מפסיקה זו נית� ללמוד. לזוג זכויות

 .נשי� טרנסי�/ של פסק הדי� חל ג� ביחס לאהרציונל, הש� אינו משנה ג� את מינו של אד�
 /Ynet 23.6.2004 www.ynet.co.il/articles"  הש� לפני שינוי המי�שינוי –מהיו� : שר הפני� הודיע"  257

0,7340,L-2936756,00.html. 
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 כ� יש חשיבות להכרת עלו, 
 בהקשר זה ומיישמי
 את סעיפי הנוהל באופ� שרירותימעוררי
 קשיי

  .סעיפי הנוהל והרקע להתקנת

,  הש
 קשורה בחובה לכלול בתעודת הזהות ג
 את השמות הקודמי
שינוי לבנוגע אחרת בעיה

 טרנסי
 נשי
/ אג
 כאשר, כ� א
 258. חלפו שבע שני
 מיו
 השינוי והוצאה תעודה חדשה כ�אלא א


. הש
 הקוד
 מופיע בספח תעודת הזהות שלה
 ובדרכו� במש� שבע שני
, מצליחי
 לשנות את שמ
 ג
 הצגת ת נדרשבה
שמלבד במקומות , בפועל קל מאוד להפו� את הספח וכ� אי� צור� להציגו

�אי. הש
 הקוד
 נרש
 בסוגריי
 ליד הש
 הנוכחי ואי� אפשרות שלא להציגו, באשר לדרכו�. הספח

 ולעורר את חשד
 של הגורמי
 הביטחוניי
 טחוניי בבידוק לבנוגע לעורר בעיות דווקא הצגתו עלולה
 ביקש אד
 בוש,  עניי� זה הגיע לבית המשפט בהקשר אחר259.כי מדובר במסמ� נסיעה מפוקפק

 
שהחלי� את שמו מש
 מוסלמי לש
 יהודי להורות לפקיד הרישו
 למחוק את שמו הקוד
 מהטע
בית המשפט דחה את הבקשה וקבע כי ".  הפרטיי
ויומית בחיי�לאי נעימות יו
"ו
 לו שהוא יגר

 ביחס 260. ולא ניהל דיו� מהותי בבקשת המבקש,הרשות פעלה כדי� וזאת מכוח חזקת התקינות
 שהרי שינוי הש
 מטרתו לצייד את המבקש ,"אי נעימות" טרנסי
 נדמה כי מדובר ביותר מנשי
/לא

חשיפה שבצדה מחירי
 , שו
 שיקטי� את החשיפה של ההיסטוריה המגדרית שלובאמצעי זיהוי וברי
 זה יתנהל הקשרבש  הראוימ�, לפיכ�.  והטרדותפליהה, כגו� סיכו� גבוה לאלימות,  כברוארוכבדי
 שת
  . דיו� מהותי

   סיכו�. ז

חוות הדעת , � החדש בנוגע להליכי
 לשינוי מיהחוזר, )ת(פלוניוברא� בפרשת ' דעתו של השופט גחוות

 ואפילו הרוח הנושבת מהנוהל החדש משל �י הדי� בעניפסק,  הזדמנויות בעבודה�ושל נציבות שווי

כללי  "את ולשנות המשווה ובפסיקה את הקו המתהווה בחקיקה להמשי�  כול
מבקשי
, לשינוי מי�

 להסיט את  את בית המשפטמחייבי
 החדשי
" כללי המשחק. "נשי
 טרנסי
/בכל הנוגע לא" המשחק

". ישר בעיניי
 "ליה
א עליה
 להסתכל ,"בתו� המכנסיי
"נשי
 טרנסי
 /במקו
 להסתכל לא. מבטו

על בית המשפט לתת ,  כאב� בוח� להיק� זכות
 לצדק ולמשפטתובמקו
 להשתמש באבחנות רפואי

ל  שבה
 המערכת הנורמטיבית הנגזרת מהנורמות החברתיות המקובלות שהאופני
 וחשבו� על �די


מיניות ומגדר פוגעת באופ� ישיר ויו�נשי
 /על המשפטני
 המייצגי
 א. נשי
 טרנסי
/ באיומי

טרנסי
 מוטלת המשימה של בחינת הסדרי
 מהותיי
 לחייה
 של לקוחותיה
 דר� הפריזמה של 

 תישינויי
 אלו מתבקשי
 בכל הזירות המשפטיות שסקר.  ולאוטונומיה�שוויו החוקתיות ליותיה
זכו

  .  זהבפרק

 א� עליה
 ,המשפטית המערכת לציי� שמשפטני
 יכולי
 לאתר את הנקודות החלשות של חשוב

. המערכת  פעולתה האמתי שלאופ�לזכור כי קרבנות המערכת המשפטית בדר� כלל יודעי
 יותר על 

 
 .1990–�"התש, )רישומי� בתעודת זהות( לתקנות מרש� האוכלוסי� 2' קת  258
 .215ש "לעיל ה, Tobin אור  259
 ).1993 (42) 3(ג"תשנהמ "פ, מדינת ישראל'  נחדד 1018/91) 'חי מחוזי(א "ת  260
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משפטני
 יודעי
 בדר� כלל אי� מערכות אלו , בעוד הקרבנות רואי
 איפה המערכת פוגעת בה

 בשמ
 על רצונותיה
 המדברי
, בעלי כוח, נשי
 אחרי
/מאלקהילה הטרנסית די ". על הנייר"עובדות 


נשי
 טרנסי
 צריכי
 להיות קשובי
 לרצונות של /משפטני
 שעובדי
 בשירות א, על כ�. ושאיפותיה

 261, ביחס לייצוג של אוכלוסיות מודרות אחרותכמו. 
לקוחותיה
 ולדר� שבה ה
 רוצי
 להשיג אות

נשי
 טרנסי
 לקחת חלק במאבק לחופש מגדרי וחופש /מי שמבקש לקד
 את זכויותיה
 של א על

  .נדה שלו'ולא להכתיב את האג, ממגדר


 הטרנסית לבסס קהילה החברילסייע ל, לכאורה, ע
 זאת יש לזכור כי הכלי
 המשפטיי
 שאמורי

רי
 לחריגה מגדרית את זהות
 עלולי
 להצר את החופש המגדרי בקביעת גבולות מותרי
 ואסו


נגישות אתררכית שמצרה ינשי
 טרנסי
 לתו� אותה מערכת חברתית הי/ולהכניס א 
 למשאבי

בהתייחס לאמצעי הזיהוי ושינוי הש
 נית� לטעו� כי הכלי
 החוקיי
 לעשות , למשלכ� . ולהזדמנויות

" קוהרנטית" זהות לאמ� אות
מאלצי
 , נשי
 הטרנסי
 לבצע שינויי
 אלו/כמו ג
 הרצו� של הא, כ�

נית� לטעו� , במילי
 אחרות.  הוא אמור לשק�אותהש" אמת פנימית" האת המצב המגדרי תוא
 בהש

, כנס לגדריויית לאמ� זהות הטרונורמטיבית ולא נזילה על מנת לה/כי המשפט מאל� את הטרנס

לות לדור  שתי זהויות אלו יכומשפטי�הג
 שבעול
 החו�, "טרנסית"ולא " אישה"לשאו� להיות 

 המשפטית והכלי
 המשפטיי
 מאלצי
 אותנו לקחת מגוו� של מופעי
 מגדריי
 השפה. בכפיפה אחת

 טרנסית גציהיליט, על כ�. ולצמצ
 אות
 לכדי שאלה פשוטה שהתשובה לה נמצאת בגדרי המשפט

המאבק .  למאבק על הכללה משפטיתסח�י מוגדרות מראש ולא להותצריכה להיות כלי להשגת מטר

אלא על גישה למשאבי
 ולהזדמנויות הזמיני
 למי שהוא כ� חלק " כמו כול
" על הזכות להיות נואי

  .מההגמוניה

יש ,  למשלכ�.  המשפט כזירה לשינוי המבט המשפטי על שונות מגדריתביתיש לנצל את , לדעתי

 אופ�ב, משל בפרשתלעבודה  הדי� האזורי ביתבבדומה לדיו� שנער� ,  את הבסיס להשוואהלשנות

 מכוח ,יש להתחיל ולתבוע. הנובעות מהמצג המגדרי ההטרוסקסואליילגיות וובפרי המשפט ידו� שבית

 באופ� משפיל ומבזה מתייחסי
ה מעסיקי
 וכ� גורמי
 מוסדיי
 ופרטיי
 ,חוק איסור הטרדה מינית

י� להלי�  פרט המ שלויש לדרוש ממשרד הפני
 לכל הפחות להשוות את הלי� שינוי. נשי
 טרנסי
/לא

יתרה .  האוטונומי של האד
 על מנת לבצע שינוי זהברצונו שדי יהיה באופ�,  הש
פרט של שינויה

שכ� תכליתו העיקרית היא ,  לדרוש את ביטולו של סעי� המי� במרש
 האוכלוסי� כולומ� הראוי, מכ�

יש לערו� רפורמה , לבסו�. מיו� וסיווג האוכלוסייה בהתא
 לאות� נורמות חברתיות דכאניות ומפלות

 כי המימו� שנקבע בסל חמקיפה בכל הנוגע לחוזר משרד הבריאות ולוועדה לשינוי מי� ולהבטי

נשי
 טרנסי
 מבלי לדרוש מה
 לוותר על זכות
 /הבריאות למימו� ניתוחי
 לשינוי מי� יהא נגיש לא

 מונופול של לאוטונומיה ולהפקיר את ההחלטות החשובות ביותר הנוגעות לחייה
 וזהות
 לידי

נשי
 /זאת יש לעשות באמצעות ביטול הוועדה וביטול החוזר והעמדת הדרישה מא. הממסד הרפואי

.  הליכי
 אלושלת
 להשלכות הספציפיות ו מודע אתשתכלול ג
, טרנסי
 על מת� הסכמה מדעת

. נשי
 טרנסי
 לאוטונומיה ולשוויו�/קריאות אלו של המצב המשפטי מתבקשות מכוח זכות
 של א

 
,  עורכי�טדגיא מונדלק ומימי אייזנשט ( העצמה במשפט—חברה ותרבות , משפט אולקריאה נוספת ר  261
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אלא משקפות את האופ� שבו הנורמות , פסולה מנורמה" חריגה"קריאות אלו אינ� מסתפקות בסימו� 

, בהמש� לקריאתו של המשפט� והמלומד די� ספייד. נשי
 טרנסי
 פסולות ה�/השולטות ביחס לא

  262. ולא את תופעותיוהצדק�ביחס לשונות מגדרית עלינו לאתגר את שורשי אי

 
262  SPADE ,185 'בעמ, 10ש "לעיל ה. 




