 21בפברואר 2017
לכבוד
הממונה על חוק חופש המידע ,ליזי עופר
משרד הבריאות
ת.ד  ,1176רחוב ירמיהו  ,39ירושלים 9101002
בדואר רשום ובדוא"לHofesh@moh.health.gov.il :

הנדון :בקשה לפי חוק חופש המידע לקבלת מידע בנושא
פעילות הוועדה לניתוחי שינוי מין במשרד הבריאות
בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים פועלת מטעם המרכז לחינוך משפטי קליני ,הקליניקה
לרב-תרבותיות ומגוון (להלן" -הקליניקה") ,אשר מספקת ייעוץ וייצוג משפטי ,בין היתר ,לקהילת הלהט"ב
ככלל ולקהילה הטרנסג'נדרית בפרט ,ואשר צוות מטעמה מקדם פרויקטים במגוון תחומים הנוגעים לזכויות
להט"ב וזאת ,בין היתר ,בשיתוף פעולה עם פרויקט גילה להעצמה טרנסית ,ארגון חברתי לסיוע ולתמיכה
בקהילה הטרנסג'נדרית.
הקליניקה מעוניינת ללמוד על פעילות הוועדה הרב-מקצועית לניתוחים לשינוי מין תחת משרד הבריאות
(להלן" -הוועדה") ,לרבות מידע ונתונים שלא נחשפו לציבור עד כה ,ושהם מעניינו של הציבור.
הוועדה פועלת כיום מכוח חוזר מנהל הרפואה (( )16/2014להלן" -חוזר המינהל") ,שהחליף את חוזר מינהל
הרפואה מס'  .39/1986חברי הוועדה ממונים לפי הוראת מנכ"ל משרד הבריאות ,והוועדה אמונה ,כאמור
בחוזר ,על הסדרת תהליכי השמה מגדרית ("שינוי מין" בלשון החוזר) .לפי החוזר ,על הוועדה לפרסם נוהל
פנימי לפעילותה ולנמק בכתב את החלטתה במקרה של דחיית בקשתו של פונה .הוועדה ,הפועלת מכוח
הוראות מינהל הרפואה ,הינה ועדה ציבורית ,אשר הוראותיה והחלטותיה נוגעות באופן ישיר לזכויות הפרט
של ציבור הטרנסג'נדרים/ות בישראל.
על כן ,אנו פונות/ים אליך בבקשה לפי חוק חופש המידע תשנ"ח ,1998-לקבל מידע כדלקמן:
 .1נתונים סטטיסטיים על-אודות פעילות הוועדה ,לרבות תהליך קבלת ההחלטות בה:
א .מספר הפגישות שערכה הוועדה החל מהתכנסותה ב .2014-בכלל זה ,נבקש לקבל לידינו
את הפרוטוקולים המתעדים את פעילות הוועדה ,ככל שכאלה ישנם בנמצא ,וזאת בכפוף
לצנעת הפרט; ככל שיש צורך בהצנעת פרטים אישיים ,נבקש לקבל לידינו פרפראזה של
החלטות הוועדה לאחר שהוסרו מהן פרטים חסויים.
ב .המספר הכולל של פניות שהתקבלו אצל הוועדה ממועד תחילת פעילותה ,וזאת בפילוח
לפי שנות הפעילות ומהות הבקשות שנתקבלו ,בין אם אושרו ובין אם לאו ,אף זאת ,בכפוף
לצנעת הפרט ולשמירה על החיסיון הרפואי.

ג.
ד.

ה.
ו.
ז.
ח.

מספר הבקשות אותן דחתה הוועדה ,וכן סיבת הדחייה העקרונית ,החל ממועד תחילת
פעילות הוועדה ,בפילוח לפי שנים ,ובכפוף לצנעת הפרט.
מספר הבקשות שאושרו על ידי הוועדה ,בפילוח לפי שנים ,ובנוסף מספר הפניות שהטיפול
בהן הופסק באמצע (בין אם הפונה עצמו הודיע/ה על הרצון להפסיק את ההליך או חדל/ה
מלהגיע לתורים שנקבעו עבורו/ה.
משך הטיפול בכל בקשה עד לאישורה או לדחייתה ,בכפוף לצנעת הפרט ,והחל מתחילת
פעילות הוועדה.
משך זמן ההמתנה לפגישות אצל הוועדה ,החל מראשית פעילותה ,בפילוח לפי שנים.
ימי ושעות פעילות המזכירה שהוקצתה לוועדה ,וימי ושעות פעילות הפסיכולוגית
שהוקצתה לוועדה.
תקנים ותקציבים לצוות הוועדה ,לרבות פירוט התקצוב והקצאת התקנים ביחס לאנשי
המקצוע המייעצים לוועדה.

 .2מידע בעניין ביצוע הניתוחים לשינוי מין:
א .מספר הניתוחים שהתקיימו או שמתוכננים להתקיים (בכפוף לכך שנקבע מועד לניתוח),
בעקבות פעילות הוועדה מאז הקמתה ,בפילוח לפי שנים ,וכן בפילוח לפי סוגי הניתוח:
נישוי פנים ,נישוי אף ,הקטנת גרוגרת/נישוי קול ,הגדלת חזה/עיצוב חזה גברי ,ניתוח אברי
המין.
ב .מספר הפונים הממתינים לכל סוג ניתוח כאמור לעיל.
ג .זמן המתנה ממוצע לכל סוג ניתוח (בין אם בוצע ובין אם נקבע מועד לניתוח) ,וכן זמן
המתנה ממוצע לניתוחים המוגדרים כבעלי "נסיבות חריגות" שאינם מתקיימים בישראל
(ניתוחים לתיקון מומים מולדים וניתוחים מצילי חיים) ,כאמור בחוזר מינהל רפואה-
"ביצוע ניתוחים לשינוי מין" (מרץ .)2014
ד .תמיכה במטופלים טרום הניתוח ולאחריו :נבקש לקבל לידינו מידע על ההסדרים הבאים
(ככל שהסדרים שכאלו קיימים) :פרוטוקול ההכנה לניתוח ,מידע עבור שירות ליווי
והדרכה בהליך השיקומי לאחר הניתוח ,עזרים הניתנים למנותח המזרזים את הליך
ההחלמה והשיקום ,ניטור ומעקב אחר תוצאות הניתוחים ,ובפרט מעקב אחר מידת
ההצלחה בהקלת הדיספוריה המגדרית של הפונים.
 .3נהלים וקריטריונים להסדרת פעילות הוועדה:
א .נבקש להעביר לידינו את נוסח הנוהל הפנימי לפיו פועלת הוועדה (לרבות טיוטת הנוהל
ככל שהנוהל טרם אושר) ,כאמור בסעיף  4.3.3לחוזר המינהל.
ב .מבוקש מידע על הסדרים קיימים לעניין הגשת חוות דעת ממטפל חיצוני ,כאמור בסעיף
 4.2.2לחוזר המינהל.
ג .מידע באשר לקריטריונים מנחים לגבי אפשרות של קיצור תקופת הניסיון בזהות
המגדרית המבוקשת ,וכן מקרים בהם תקופת הניסיון קוצרה ,כאמור בסעיף  4.2.4לחוזר
המינהל.

ד.
ה.
ו.

הסדרים קיימים (אם ישנם) ביחס למנגנון הערעור על החלטות הוועדה .במידה והסדרים
אלו קיימים ,מהו מספר הפונים שהשתמשו במנגנון הערעור.
הקריטריונים המדריכים את הוועדה בבואה להכריע במקרה פרטני.
עוד נבקש את עמדת הוועדה באשר למימון ניתוחים משלימים על ידי קופות החולים ,ככל
שזו אינה מוסדרת במסגרת הנוהל הפנימי.

 .4מידע על התקשרויות הוועדה עם גופים חיצוניים ונגישות הוועדה:
א .מידע על אופי ההתקשרות בין המרכז הרפואי שיבא-תל השומר לבין הוועדה (האם מדובר
בהתקשרות חוזית בלעדית וכדומה).
ב .מידע בעניין הניסיונות להגדלת היצע הניתוחים :לאור פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני
ביקורת המדינה מיום  ,22/11/2016שם הועלתה סוגיית מיקום ביצוע הניתוחים ,נבקש
לדעת מדוע מוגבל מיקום ביצוע הניתוחים לבית החולים שיבא.
ג .מידע על דרכי יצירת הקשר עם הוועדה ,ועל פעולות להנגשתה לציבור הטרנסג'נדרי.
יצוין כי פנייה זו הינה לצורך מחקר במוסד אקדמי ולכן פטורה מתשלום אגרה לפי סעיף (6ב) לתקנות חופש
המידע (אגרות) ,תשנ"ט .1999 -
אישור העסקה של הח"מ מצ"ב ומסומן "א" בהתאמה.

בכבוד רב ,ובברכה,

ענבר פלד ,עו"ד
הקליניקה לרב תרבותיות ומגוון

מכתב זה נכתב בסיוע ניר דורבן ,לי אילן ואראל פלאי ,סטודנטים בקליניקה לרב-תרבותיות ומגוון.

