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טיפוללמתןהבריאותבמערכתעובדיםהכשרת

נדרים'טרנסגלאנשיםומקצועימכבד ,שוויוני

.ופרויקט גילהן"חושעמותת : ארגונים מפעילים●

להעניק כלים להתגברות על חסמים במפגש  , לחולל שינוי תודעתי ביחס לקהילת הטרנס:מטרה●

קשר במסגרות ות/מקצוע והפיכתם לאנשיות/יחד עם גיוס אנשי, הבלתי נמנע עם מערכות הבריאות

.הארגוניות

,  אשקלון, בת ים, רמת גןבערים ( שעות200-כ)יחידות הדרכה 108הועברו : תפוקות בחצי שנה●

אנשי  1700-לכההרצאות הועברו . תל אביב, רמת גן, עומר, ירושלים, נס ציונה, קירית אונו, חיפה

ות/צוות אדמיניסטרטיבי וסטודנטים, סיעוד, פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית, פסיכיאטריה, ונשות רפואה

.לרפואה ולסיעוד

וכמעט כל הכשרה שנערכה הניבה הזמנות  , התגובות להכשרות היו טובות עד נלהבות:השפעה●

הקהל המקצועי ביטא צורך בכלים בעיקר בהקשרים של התמודדות עם אובדנות  . להכשרות נוספות

.  בקרב הקהילה

:  תגובות נבחרות●
אחרי היום הבנו שצריך לארגן מפגש . נפלאה והיה נהדר לשמוע אותה( שהציגה את סיפורה האישיטרנסיתאישה )ליעוז! היה מרתק"

.."?יש אפשרות שנקבע מועד אחד או שניים נוספים? מה דעתך. לאחיות ולכל המתמחים

שהובילה מרבית מפגשי טרנסיתאישה )נינה הלוי ' נקודה נוספת לחיוב שחשוב לי לציין היא הרצאת האורח המדהימה של גב"

בארץ וכמה חשוב לנו כאנשי מקצוע להיות נדרים'הטרסגהיא העלתה בי מודעות למצבם של , מעבר לאישיותה המקסימה(. ההסברה

ובהתאם , מידת ההתערבות של נינה בנושא עוררה בי השראה רבה ופקחה את עיניי כמה חשוב להיות נוכח עבור הזולת. מודעים לכך

."החלטתי שבסיום לימודיי אני אקדיש זמן להתנדבות קהילתית, לכך



טיפוללמתןהבריאותבמערכתעובדיםהכשרת

נדרים'טרנסגלאנשיםומקצועימכבד ,שוויוני

הכנס  11/12נערך ב –נדרים'טרנסגרופאי ורופאות משפחה וילדים בנושא טיפול באנשים כנס ●

ולהכיר את המענים השונים  , נדרית'הטרנסגרפואיות בקהילה משפחה להכיר סוגיות ות/הזמין רופאי

משפחה  ות/רופאי200-לכנס נרשמו כ. העומדים בפני רופאי המשפחה והילדים בטיפול בקהילה

קלינאיות  , מיילדות, עובדות סוציאליות רופאות נשים, כמו גם אחים ואחיות, וילדים מכל הארץ

הכנס אירח את מיטב המרצים ונשות המקצוע הטובות ביותר בתחום והתגובות  . תקשורת ועוד

.היו נלהבותהארועברשתות החברתיות וביום 

כשגרירות  , ושבזכותןשהם בני ובנות ברית לקהילה , את זמנםשהקדישו,אלהאנשי ונשות מקצוע ●

.לקידום הנושא יבוא השינוי הנדרש

כתבות  , ויכלול סרטוני הסברה2019אתר הסברה שיעלה לאוויר בסוף דצמבר –חומרי הסברה ●

.ב"להטומאמרים בנושא רפואת 



טיפוללמתןהבריאותבמערכתעובדיםהכשרת

נדרים'טרנסגלאנשיםומקצועימכבד ,שוויוני

:תמונות מן הכנס●



ב"הלהטבקהילתומתנדביםעובדיםהכשרת

משברבמצבינדרים'טרנסגאנשיםהמלווים

.מעבריםעמותת :מפעיליםארגונים●

בארגונימתנדביםאועובדיםאשרמקצועולנשותלאנשימקצועייםוכליםידעלהעניק:מטרה●

.משברבמצבינדרים'טרנסגאנשיםומלוויםהקהילה

הקשתעםלעבודהומטפליםמלוויםהמכשירשעות 18בןקורסהתקיים:שנהבחציתפוקות●

,הסוציאליתוהעבודה ,הרפואהמתחומימקצועאנשיוכללמגווןהיההמשתתפיםקהל .הטרנסית

.בפרטהטרנסוקהילתהגאהבקהילההתנדבותימרקעואנשיםחברתייםבארגוניםעובדות

שיקוםסלשירותיעםהיכרות/ הטרנסיתהקשתעםוהיכרותעבודהכלי :בקורסהמרכזייםהנושאים●

שלסקירה/הטרנסיתבקהילהאדםוזכויותמשפטיותסוגיות/ טרנסיםאנשיםעבורוהמשמעות

מגדריתלהתאמהשוניםרפואהשירותי

המשתתפותשלמאדגדולהרצוןשביעותעלמראותהקורסבסוףשהועברהמשובתוצאות :השפעה●

.5מתוך 4.5שלממוצעציון-

:נבחרותתגובות●
שהיההידעאתיותרחידדהוא .נדרית'הטרנסגלקהילההקשוריםייחודיםלמאפייניםבנוגעיותרברוריםמושגיםלקבלליעזרהקורס"

".המיניתוהזהותהנטייהמאחוריהאדםאללהתבונןליועזרלי

".אחדאחדוחיבורהדבריםפירוקשלממבטהטרנסיתהקהילה ,ות/טרנסיםאנשיםעלומבנהשם ,סדרלינתןזה"

".ידעתישכברמהאתחידדהכןאבלליחידשהלאאומנם .האלההנושאיםעלמדברתקודמותבהרצאותאלהאתכברשמעתי"

"..הזהלמידענחשףקטןקומץשרקחבל ,כמוהומאיןחשובחומר"



הטרנסיתבקהילהורווחהבריאותצרכיסקר

.גולדיןיגלס'דר :ראשיתחוקרת

:המחקרעל 

המורכב כלל שילוב בין מתודולוגיות  המחקר מהלך . 2019עד דצמבר 2019המחקר נערך מינואר 

ובסופו של תהליך הפצה  , שיתוף וגיוס לפעולה של ארגונים ופעילים בכל הארץ, איכותניות וכמותניות

של עשרה נושאים שוניםבתימותהמאורגנים , פריטים100מקיף שכלל כ אונלייניסקר ארצית של 

משתנים הקשורים  , משתני בריאות ורווחה, משתני זהות ומגדר, דמוגרפי-לרבות משתני רקע סוציו)

(.ואל מול הממסד ועוד, הקהילה, להתמודדות במעגלי המשפחה

במהלך המחקר נוצרה התגייסות ושיתוף פעולה ייחודי ויוצא  . ההיקף ההיענות לסקר היא חסרת תקדים

בכל  הטרנסיתומאות מחברי הקהילה , פעילים ופעילות, והטרנסיתת"הלהטבידופן של ארגוני הקהילה 

מתוך הסקת מסקנות ממחקרי קהילה מקבילים שנערכו  , תהליך ההפצה והגיוס נעשה בשלבים. הארץ

.בעולם

הקבוצות  -המהווים מדגם של מכלול תת, מכל הארץות.משיבים300בסקר השתתפו למעלה מ 

דמוגרפיים שונים  -ושל מגזרים סוציו( וכובינאריים -א ,FTM, MTF)הטרנסיתהמרכיבות את הקהילה 

(.וכואקונומי -מצב סוציו, במונחים של גיל)

בליווי מחקרי המשך  , ממצאי המחקר מצביעים על צורך אקוטי במספר פעולות של רפורמה ושינוי

,  משרד החינוך, תוך שיתוף פעולה עם משרד הבריאות, ממוענים לסוגיות העולות במסגרת מחקר זה

.ת"הלהטביוארגוני הקהילה , משרד הרווחה



הטרנסיתבקהילהורווחהבריאותצרכיסקר

(2020ח מלא בינואר "דו)ראשוניות לממצאים ומגמות מתוך הסקר דוגמאות 

התפלגות גילאית

.29ל 18נע בין ( 60%למעלה מ )גילאי מרבית חברות וחברי הקהילה 

40בלבד מעל גיל 11%כ 

בקבוצות הגיל המבוגרות  MTFשיעור הובהתאמה  MTFיותר מזה של נמוך FTMהגיל הממוצע של 

FTMיותר גבוה משמעותית מזה של ה 

כללי באחוזים, התפלגות גילאיתבאחוזים לפי מגדר, התפלגות גילאית



הטרנסיתבקהילהורווחהבריאותצרכיסקר

מגוריםאזור ●

עם )גוש דן ובאיזוראביב יפו -מתגוררים בעיר תל( 44%)הקהילה ות.חברישיעור ניכר מבין ●

(.  באזורים אלההמתגוררים  MTFו FTMהבדלים בשיעור 

0.00% 5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%

(A13)כולל בקעת הירדן , יהודה ושומרון

(A2)ת כרגע בארץ /לא מתגורר

(A5)גליל וגולן -צפון הארץ

מישור החוף הדרומי

(A14)אילת , ערבה, ים המלח, נגב-דרום הארץ

אחר

(A12)אזור השפלה 

(A10)ירושלים והסביבה 

(A9)אזור השרון והמשולש 

(A6)נצרת והקריות , חיפה

(A4)גוש דן שאינו תל אביב 

(A3)יפו -העיר תל אביב

איזור מגורים באחוזים מתוך כלל המשיבים לפי מגדר

FTM MTF



הטרנסיתבקהילהורווחהבריאותצרכיסקר

הורות●

יש ילדים  FTMמתוך 6%ו ל , יש ילדים הרשומים על שמן במרשם האוכלוסין MTFמתוך 19%ל 

.  הרשומים על שמם במרשם האוכלוסין

השכלה●

ממוצע שנות הלימוד בקרב  , ככלל: השכלהות.בעליבשיעור FTMלבין MTFקיימת שונות ניכרת בין 

MTF הוא נמוך יותר בהשוואה לFTM

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

אחר

PhD (A9)תואר אקדמי שלישי או תואר מקביל 

…כולל דוקטור לרפואה  )תואר אקדמי שני או תואר מקביל 

B.A (A7)תואר אקדמי ראשון או תואר מקביל  

…כמו  )תיכוני שאיננה תעודה אקדמית -תעודה של בית ספר על

(A5)תעודת בגרות 

(A4)תעודת סיום של בית ספר תיכון שאיננה תעודת בגרות 

(A3)תעודת סיום של בית ספר יסודי או של חטיבת ביניים 

(A2)לא קיבלתי תעודה 

לפי מגדר, באחוזים, השכלה

MTF FTM



הטרנסיתבקהילהורווחהבריאותצרכיסקר

בריאותימצב ●

מגדירים את  32%וכ', מאודגרוע 'או ' גרוע'את מצבם הבריאותי מגדירים  FTMמקרב 10%כ ●

.  בלבד' סביר'מצבם הבריאותי 

22%ו כ ' גרוע מאוד'או ' גרוע'מגדירות את מצבן הבריאותי MTFמקרב 12%כ , בהתאמה●

אלה בולטים במיוחד על רקע גילם הממוצע הצעיר יחסית של  נתונים . בלבד' סביר'מגדירות מצבן כ 

(FTMל  MTFגם כאן קיימת שונות ניכר בין . )חברי הקהילה

עם  )דיספוריה מגדרית , מחברי הקהילה מדווחים על אבחון במצבי חרדה כרונית ודיכאון60%כ ●

(הבדלים ניכרים בין קבוצות מגדריות

(באחוזים)לפי מגדר , אבחון בחרדה כרונית או דכאון●

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

(A1)לא  ת תרופות /ומקבל, כן
(A2)

ת תרופות /ולא מקבל, כן
(A3)

(A4)ת /לא יודע אין תשובה

FTM MTF



ומטבוליזםהתריסבלוטתמחלות,ואנדוקרינולוגיהפנימיתברפואהמומחיתיעישאיריס'דר:צוות●

.מתנדב ,אורגוביאייל. בבאיכילוהאנדוקריניבמכוןבכירהרופאה

הבריאותשירותיאתתדירצורכיםשאינםהטרנסיהרצףעללאנשיםאנדוקריניייעוץמתן :מטרה●

.בריאותלשירותיוקירובםהגאההמרכזשלהפעילויותבמערךלשילובםכפלטפורמה ,במדינה

מסעםבראשיתרובם ,ונשיםגברים 50לייעוץיעיש'רדהעניקה ,כהעד :שנהבחציתפוקות●

לכךהסיבהרובפיעל.לאנדוקרינולוגיהית/מומחהמעולםפגשולאם/ןמה35. מגדריתלהתאמה

 .מקצועילאאומזלזליחסולקבלהמשפחהה/רופאעםבנושאשיחהקיוםמבחששטמונה

 :הללובנושאיםעסקוהייעוץמפגשי●

.משפחהבניבליווילעיתים, המגדריהשינויתהליךעלמקיףהסבר1.

הפוניםידיעלשנרכשותרופותהמקריםבמרביתהחליפואשררפואייםמרשמיםחידושאו/ומתן2.

 .ומסכןפיראטיבאופןוהפונות

.טוסטסטרוןלהזרקתוהדרכהלימוד3.

 .וכדופלסטילכירורגהפניות ,פסיכולוגיבשירותתוריםבקביעתסיוע4.

תמיכה /ועודלאומיביטוח ,פרטייםרפואייםביטוחיםמולזכויותמיצויבתהליכיותמיכהחיבור5.

.בקהילהתמיכהלגורמיוהפנייה

קייםכיניכר .בריאותבשירותילהשתמשן/מהםנמנעאשרלקהליםבהגעהיעדיואתהשיגהפרויקט●

הביקוש ,לצערנו .והפניותבתוריםצורךללאאנדוקרינולוגיייעוץשלזהבשירותמשמעותיצורך

.להציעיכוליםשאנחנוהשעותהיקףעלעולהלשירות

נדרים'טרנגלאנשיםאנדוקריניייעוץ

מיגדריתלהתאמההמסעבראשיתאנשיםעלבדגש

בריאותמשירותיהמודרים



סיכום

בתנאיעמידהיכולת)המקצועיתברמההן ,מטרותיווהשגתהתחומיםבכלהפרויקטהצלחתלאור

 ,הכשרה–התכניתשלהעלמטרותהשגת)הפרטברמתוהן( תהתכנישללפועלוהוצאההמכרזים

להםהייתהשלאות/טרנסיםבקרבמגדרישינויתהליכיקידום ,ומשמעותיחשובידעשלוהפצההנגשה

(.ועודהאלהלשירותיםגישה

ת על מנת להשיג את המטרות  הבאובשניםגםהתכניתלהמשךמאדרבהחשיבותישכימאמינותאנו

:הבאות

.אלהלשירותיםמהשטחהעולההגדוללצורךוהיענות ,וליווירפואהלצוותיוהדרכותהכשרותהמשך-

.האוכלוסיהעםהעובדיםצוותנשי.ואמתנדביםשלמתמשךליווי-

הספיקולאאשרפוניםשלהארוכותההמתנהלרשימותומענהאנדוקרינולוגיייעוץהענקתהמשך-

.בשירותלהשתמש

תמונהלייצרמנתעלהטרנסיתהקשתבקצוותגם ,נוספיםלקהליםוהגעההמחקרתחומיהרחבת-

.נוספיםמחקרייםלפרמטריםלהגיעואפשרותהממצאיםשליותרורחבהמדייקת

ידיעללנושניתןוהאמוןמהתקציביםהמירבאתולהפיקממששלשינוילייצרביכולתנוכימרגישותאנו

.הבריאותמשרד

.זוחשובהפעילותלהמשךהקרקעאתיהווכהעדהפרויקטהישגיכימקוותאנו


