
 
 

 שורשים במשפט
 שבעים שנות משפט

 משרד המשפטים
 

  2015שנת 

  המגדר הזה הוא לא אני: שינוי פרט המין לטרנסג'נדרים במרשם האוכלוסין

 מינהלי, ייעוץ וחקיקה.-המחלקה למשפט ציבורי ,דפנה גוטליב

בשנים האחרונות חלו תמורות שונות בכל הנוגע לאפשרויות של טרנסג'נדרים לשנות את פרט 

שינוי תעודת  –המין שלהם במרשם האוכלוסין בהתאם למגדר לו הם משתייכים )ובמילים פשוטות 

הזהות מ"זכר" ל"נקבה" או להיפך(. במסמך זה אנסה לתאר בקצרה את השינויים שהתרחשו 

פעה הרבה שיש לשינויים מסוג זה על חוויות החיים היום יומיות של בתחום וכן את ההש

 טרנסג'נדרים בישראל.

 מה זה טרנסג'נדר?

הלימה -היא תופעה שבמסגרתה תחושות והתנהגויות נתפסות כמבטאות אי טרנסג'נדריות

המדובר  1ידי החברה.-גניטאלי של אדם, לבין המגדר המשויך למין זה על -בין מינו הביולוגי 

נוחות או של -לחיות ולהתקבל כבן המין השני, המלווה בתחושה של אי תועקבי הבתחושת רצון עז

תחת מונח רחב זה נכללים אלו המבקשים לחצות את גבולות המגדר  י.הביולוגהתאמה עם המין -אי

ידי נטילת הורמונים, ניתוחים לשינוי סממני -על ידי שימוש בפרקטיקות רפואיות לשינוי גופם על

מין )חזה, פנים, מיתרי הקול ועוד( או אברי המין; ואלו המעוניינים לחיות כבני המגדר ההפוך ה

 2לשיוכם הביולוגי, אך אינם מעוניינים לעבור כל פרוצדורה רפואית להתאמה פיזיולוגית.

נובעת  התנהגויות אלו חוסות כולן תחת הגדרה זו מאחר שתופעת הטרנסג'נדריות שלל

מתחושה אישית עמוקה אשר אינה מוכתבת בהכרח מסממנים פיזיולוגיים או חיצוניים. יחד עם 

זאת, ההליכים הרפואיים, השימוש בהורמונים והשינויים בהופעה החיצונית מהווים אמצעים 

שבהם יכול האדם ליצור הלימה בין התחושה הפנימית של השתייכותו למין מסוים, לבין חזותו 

 3ית ולאופן שבו הוא נתפס בחברה.החיצונ

תופעת הטרנסג'נדריות היא מושא לדיון ציבורי הולך וגובר בישראל ובעולם בשנים 

משקפים הליכים חברתיים  2015האחרונות, וההליכים המשפטיים שהתנהלו בישראל החל משנת 

 אלה. 

                                                        
ה (; שמואל שמעוני "הכר13.8.2014)פורסם בנבו, לפסק דינו של השופט שהם  6פס'  אוזן נ' מדינת ישראל 2734/14ע"פ  1

 (.2012) 316, 311כג מחקרי משפט משפטית בשינוי מין" 
 .פלוני נ' שר הפנים 8391/16בבג"ץ  6.7.2017תגובת המדינה מיום  2
וצורפה  22.2.2017מיום שניתנה  דעתה של הוועדה הארצית להשמה מגדרית )'שינוי מין'( של משרד הבריאותחוות  3

 .פלוני נ' שר הפנים 8391/16לתגובת המדינה בבג"ץ  4כמש/
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 שקד-בג"ץ לירן –שינוי מין ללא ניתוח 

הוגשה עתירה על ידי שלוש נשים טרנסג'נדריות אשר טענו כנגד חוקיות התניית  2014בשנת 

-רונית לירן 6035/14שינוי פרט המין במרשם האוכלוסין בביצועו של ניתוח לשינוי אברי המין ]בג"ץ 

[. עתירה זו באה על רקע המצב המשפטי שאפשר שקד-עניין לירן; להלן: שקד נ' משרד הפנים

 של פרט המין במרשם האוכלוסין רק עבור מי שעבר ניתוח לשינוי אברי המין. שינוי 

ג לחוק מרשם האוכלוסין, 19שינוי פרט רישום המין במרשם האוכלוסין מוסדר בסעיף 

(. לפי סעיף זה, שינוי פרט המין מחייב הצגת "תעודה ציבורית המרשם חוק)להלן:  1965-תשכ"ה

ודומה כי עם חקיקתו לא נבחנו ונשקלו הסוגיות  1965וק משנת המעידה על השינוי".  המדובר בח

 המחייבות התמודדות כיום. 

(, ניתוח לשינוי אברי המין החוזר)להלן:  16/2014לפי חוזר מינהל הרפואה במשרד הבריאות 

(. בהתאם הוועדה לניתוחיםארצית )להלן: -בארץ מתבצע לאחר קבלת אישורה של ועדת מקצועית

ה לניתוחים יושבים מומחים שונים )כירורג פלסטי, פסיכולוג קליני, פסיכיאטר, לחוזר, בוועד

אנדוקרינולוג, אורולוג וגניקולוג( והם קובעים האם יכול האדם לעבור ניתוח לשינוי מין בישראל 

 בסבסוד ממשלתי.

נוהל בנושא "שינוי פרט רישום מין" של רשות האוכלוסין וההגירה )להלן:  2.6.0001נוהל 

( בנוסחו באותה עת, הגדיר מהן התעודות הציבוריות הנדרשות לשם שינוי הנוהלאו  שרד הפניםמ

 פרט המין במרשם. במסגרת זו קבע הנוהל כי יוכרו התעודות הבאות:

 ( 2.2וסעיף ג. 4.ב.2תעודה רפואית מהוועדה לניתוחים במשרד הבריאות )סעיף  .א

רופא מטפל בארץ המעיד על השינוי  אישור רפואי לניתוח שנעשה בחו"ל בצירוף אישור .ב

 .ג לנוהל(. 2.1)סעיף 

שקד, יכול היה לשנות את המין במרשם רק מי שעבר -כלומר, עד להגשת העתירה בעניין לירן

לו הליך כירורגי לשינוי מין שנערך בארץ או בחו"ל. בעתירה זו לא ניתן פסק דין, אך דיון בטענות שע

הממשלתיים הקיימים, הביאו לתיקון ושינוי ההסדרים  בעתירה והצפת הקשיים שהיו בנהלים

 הקיימים, כפי שיפורט להלן.

מגדרית של הטרנסג'נדר כרוכה -אי התאמה בין הרישום בתעודה המזהה לבין הזהות המינית

בפגיעה בזכות לפרטיות ובזכות לכבוד. זאת, הואיל והיא יוצרת מציאות יום יומית של אי התאמה 

והמראה כלפי חוץ לבין הרישום המופיע בתעודת הזהות. בכך, נגלית כלפי כל בין הזהות המגדרית 

עובדת היותו של אדם טרנסג'נדר בכל פעם שהוא נדרש להציג מסמך מזהה, והוא אף נחשף לא פעם 

, בבנק – מזהה תעודה מציגים אנחנו יומיים יום צמתים בכמה חשוב לזכור 4להשפלה מצד החברה.

 הללו הרגילות והיומיומיות הפעולות בכל. סיגריות או אלכוהול בקניית במכולת ואפילו, בדואר

 בין חוסר ההתאמה בגלל רק במכולת המוכר או הפקיד בפני נדר'טרנסג האדם של היותו נחשפת

 .המזהה הכיתוב בתעודה שלו לבין החיצוני המראה

                                                        
זכויות הקהילה הגאה בישראל: עידו קטרי "על צומת דרכים: מפגשה של הקהילה הטרנסית עם מערכת המשפט" 4

 .(2016)מורגנשטיין, לושינסקי והראל  765 ,727 מינית וזהות מגדריתמשפט, נטייה 
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נדר המבקש לשנות בנוסף, ניתוח שינוי אברי המין הוא ניתוח מעקר ולכן דרישה לפיה טרנסג'

חיוב כאמור,  5את פרט המין במרשם חייב לעבור ניתוח כאמור מעוררת קשיים משפטיים של ממש.

המבקשים לממש את יכולת  ובזכות להורות של טרנסג'נדרים הגוף משמעותו פגיעה בשלמות

הרבייה הטבעית הנתונה להם מבלי שהדבר יפגע בהגדרתם במרשם. כמו כן, הדרישה פוגעת כאמור 

בזכות להגנה על שלמות הגוף בייחוד מאחר שלא קיים צורך רפואי מחייב בביצוע הניתוח והמדובר 

  בסיכונים. -ככל ניתוח  -בהליך מורכב הכרוך 

בשים לב לכך שניתוח לשינוי אברי המין, על בסיסו ניתן היה לשנות סוגיות אלה התחדדו גם 

את פרט המין במרשם, אינו משנה באופן מוחלט את מינו הביולוגי של אדם. זאת, שכן גם לאחר 

הניתוח האדם נותר בהיבטים פיסיולוגיים מסוימים במינו המקורי )שכן הניתוח אינו משנה את 

העובדה שעל בסיס ניתוח כאמור ניתן היה לשנות את פרט המין המטען הגנטי המקורי של האדם(. 

דווקא בשינוי אברי הרבייה, ולא בנקודה אחרת על  במרשם הדגישה את הקושי שבהצבת קו הגבול

 קלה או מחמירה יותר.  –הרצף 

 יצירת אפיק חדש לשינוי פרט המין במרשם –ההכרעה המשפטית 

נוי במדיניות הממשלה בנושא זה. משרד הבריאות נוכח האמור ולאחר דיונים בנושא, חל שי

באופן שיאפשר את שינוי פרט המין במרשם לא רק על יסוד  נהליהםומשרד הפנים הונחו לתקן את 

תעודה ציבורית המעידה על קיום ניתוח, כי אם גם על יסוד תעודה ציבורית המכירה בשינוי מין 

 6שחל במבקש מבלי שעבר ניתוח.

ראיות, המגדיר מהי "תעודה ציבורית", שם דגש על כך שהתעודה או לפקודת ה 29סעיף 

הרשומה צריכה לבטא פעילות רשמית שלטונית, ומוגדרת כמסמך המהווה מעשה או רישום מעשה 

לכן, במסגרת  7של הממשלה, גופים ציבוריים, בתי דין ופקידי ממשלה, או חלק מרישומים רשמיים.

ו ניתן יהיה להנפיק תעודה ציבורית גם עבור מי שלא עבר הצורך לייצר מנגנון חדש שבאמצעות

 אשר ינפיק תעודות כאמור. שלטוניניתוח, נדרש לייצר מנגנון 

לבחינת מתן אישור על שינוי בהתאם, גובש מתווה לפיו הקים משרד הבריאות ועדה מקצועית 

שר את דבר שינוי מינו לאועדה זו הוסמכה . (הוועדה לשינוי מין ללא ניתוח)להלן:  מין ללא ניתוח

בהתאם, תוקן  8קבעו על ידה.נשהמקצועיים שיקול דעתה והתבחינים לפי של אדם שלא עבר ניתוח, 

נוהל משרד הפנים והוסף סעיף המכיר באישור הוועדה לשינוי מין ללא ניתוח כתעודה ציבורית 

 שבאמצעותה ניתן לשנות את פרט המין במרשם. 

                                                        
הדרישה לויתור על הזכות להורות קשה במיוחד לאור העדרן של אפשרויות אחרות לטרנסג'נדרים. להרחבה ראו:  5

ני אותו פריגת ורות זפרן "ילדים זה שמחה: הורות בסיוע טכניקות הולדה מלאכותיות על ידי בני זוג ב-איילת בלכר
)מורגנשטרן,  436-435, בעמ' 395 זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט נטייה מינית וזהות מגדריתמין" 

 (.2016לושינסקי הראל 
לתגובת  3מנהלי(, הגב' דינה זילבר, המפורטת בסעיף -ראו הנחיית המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט ציבורי 6

 .2.7.2015מיום  נ' משרד הפנים שקד-רונית לירן 6035/14המדינה בבג"ץ 
( 1ד )פ"ד  פיבלוביץ נ' ספקטור 5/50; ה"מ (2009 ומעודכנת משולבת מהדורה) 638' עמ, שני חלק הראיות על, קדמי 7

667 (1950.) 
 (.1.11.2015"הוועדה לבחינת מתן אישור על שינוי מין ללא ניתוח" ) 17/2015ינהל הרפואה חוזר מ 8
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 שקד-בעקבות עניין לירן תמורות נוספות שחלו בתחום

לשינוי  ותנוספות הנוגעסוגיות משרד המשפטים  הובאו בפנישקד -הטיפול בעניין לירן לאחר

במסגרת התעוררו שאלות משפטיות בנושא זה פרט המין של טרנסג'נדרים במרשם. בין היתר, 

ו של בה נתקפה ההחלטה לשנות את פרט מינ ,נ' שר הפנים פלוני 8391/16בג"ץ בהדיונים 

בעקבות לידת , ל"נקבה"מ"זכר" "זכר" שהיה רשום במשך שנים במרשם האוכלוסין כ טרנסג'נדר,

 רישום משינוי הנובעת לפגיעה ער הוא כי לממשלה המשפטי היועץ הבהיר, הסוגיה בחינת בנו. לאחר

היועץ המשפטי  טיהחל לכן. המגדרית זהותו תתפיס את הנוגד באופן במרשם אדם של מינו

לשינוי מין  לוועדה לפנות נדרים'טרנסג על יהא לאחריו בסמוך או הלידה אירוע בטרם כילממשלה 

 מסקנתה את תמסור הוועדה. מגדרי שינוי חל – ההיריון בעקבות – האם תבחן אשר, ללא ניתוח

 של מקצועית הכרעה הובהר כי כמו כן .זו מסקנה ישקף במרשם והרישום ,במסמך המקצועית

  9.נדר'טרנסג לאותו, שיהיו ככל, יםעתידי לידה לאירועי ביחס גם תקפה תהא הוועדה

)ולא דרך באופן פרטי  שעבר פרוצדורה רפואית הוא חוסר יכולתו של מי התחדדש נוסףשי וק

הדבר נבע מכך שקיים  .לשנות את מינו במרשם האוכלוסיןהוועדה לניתוחים של משרד הבריאות( 

תעודות ציבוריות כנדרש כאישורים מרופאים פרטיים שביצעו את הניתוחים האת קושי לראות 

 "תעודה ציבורית" לשאות חוק המרשם. זאת, הואיל ואישור כאמור אינו נכנס בגדרי ההגדרה בהור

 , המחייבת כאמור כי התעודה תבטא פעילות רשמית שלטונית. הראיות פקודתב

הליך מקוצר בפני הוועדה לניתוחים במשרד לקבוע הונחה משרד הבריאות  בשים לב לכך,

, כדי שהוועדה תוכל להנפיק לו תעודה שעבר הליך רפואי באופן פרטי הבריאות, אליו יוכל לפנות מי

חוות דעתו של בצירוף  ,יה מסודרת לגורם הרלוונטייציבורית כנדרש. הליך מקוצר זה כולל פנ

. מסמכים המעידים על קיום הניתוחבצירוף המעיד כי האדם שינה את מינו ו טפלהמהפרטי הרופא 

ומבלי שיש צורך שהטרנסג'נדר יופיע בפני הוועדה, נותנת היום  ,בלבדהמסמכים האמורים על בסיס 

פתרון זה סיפק המטפל. הפרטי של תעודה ציבורית לחוות דעתו של הרופא מדינתית נפקות  הוועדה

עוד הובהר, כי ככל שימצא כי טרנסג'נדרים. נגיש וקל לקושי מהותי וממשי של אוכלוסיית ה מענה

מדובר בפעולה הדורשת תוספת כוח אדם, יש מקום לפעול לקבלת תגבור בכוח האדם המקצועי 

בוועדות לשם הפעלת ההליך החדש באופן המהיר ביותר ועל מנת להימנע ככל הניתן מפגיעה 

  10בזכויותיהם של טרנסג'נדרים.
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מודעות לקשיים של השונות שתיארתי הן רק תחילתו של שינוי שמתחיל להתרחש בהסוגיות 

ולצורך בהכרה בזכויותיהם ובמציאת מענה נוח ונגיש על מנת להקל עליהם במימוש  טרנסג'נדרים

אל נושא הרישום, סוגיה זו יכולה להיתפס  ראשונההבחשיפה  יום.-זכויות אלמנטריות בחיי היום

בד, כזו שיש בה חשיבות במישור ההגדרה העצמית אבל שאינה בהכרח בעלת כהצהרתית וסמלית בל

עד כמה השימוש משמעות בחיי היום יום. יחד עם זאת, מיד כאשר מתחילים להתעמק בה, מבינים 
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מנהלי( לקליניקה לזכויות אדם -מכתבה של הגב' דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט ציבורי 10
 המין פרט ינויבאוניברסיטת תל אביב, נציגי פרוייקט "גילה", האגודה למען הלהט"ב וארגון "מעברים" בנושא "ש

 .באתר אוניברסיטת תל אביבזמין  .9.1.2018פרטי" מיום  ניתוח שעברו נדרים'לטרנסג האוכלוסין במרשם
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הזכות של טרנסג'נדרים לכך שתעודת  טריוויאלי ועד כמהבתעודת הזהות הוא צורך יום יומי ו

ו הם משתייכים היא למעשה מימוש של כבוד האדם במשמעות הזהות שלהם תהלום את המגדר ל

שינוי מילה אחת מ"זכר" ל"נקבה" ולהיפך יכול לשנות את חוויית העמוקה והגרעינית ביותר שלו. 

בהקשר החיים היום יומית של המבקשים ולהשפיע על יחס החברה כלפי ההגדרה העצמית שלהם. 

ל צומת דרכים: מפגשה של הקהילה הטרנסית עם זה יפים דבריו של מר עידו קטרי במאמרו "ע

 11מערכת המשפט":

"מסמכי זיהוי כגון תעודת זהות, תעודת לידה ורישיון נהיגה, הם חלק בלתי נפרד 
יומי, בין שמדובר -מחיים בחברה מודרנית. אנחנו משתמשים בהם באופן יום

אנשים במנוי לספרייה או לבריכה ובין שמדובר בקבלה לעבודה חדשה. עבור 
טרנסים המידע שמכילים מסמכים אלה יכול להוביל בנקל להפליה, הטרדה ואף 
לאלימות ישירה במקרים קיצוניים. מסמכי הזיהוי אף עלולים לשמש כאות קלון, 

 .כאשר הסימון "זכר" או "נקבה" אינו תואם את המצג המגדרי"
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