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"כי אם אני אינני אני" הבעלות על הזהות בעקבות תמ"ש
 17983-07-16פלונית נ' פלוני
מבזק הארת פסיקה זה עוסק בפסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה ,שדן בבקשתה
של קטינה לקבל טיפול הורמונלי בניגוד לדעת אביה .הקטינה רואה ומגדירה את עצמה
כאישה ,למרות שהחברה רואה אותה כזכר מבחינה ביולוגית .לאחר תלאות רבות
שעברה בחייה ,שאפה הקטינה לשנות את מאפייניה הפיזיים הזכריים באמצעות קבלת
טיפול הורמונלי ,כחלק מתהליך גיבוש זהותה המגדרית כאישה .בשל היותה קטינה,
נדרשה הקטינה לקבל את הסכמת שני הוריה או את אישורו של בית המשפט לצורך
קבלת הטיפול .מאחר שהאב התנגד לטיפול ,פנתה האם בשם בתה לבית המשפט.
בפסק דינו התייחס השופט למאפייניה הייחודיים של הקטינה כטרנסג'נדרית,
ולסיפור חייה הנוגע לזהותה המגדרית .בית המשפט קבע שערך החיים של הקטינה
קודם לאיכות חייה ,ועלול להיפגע מאי-קבלת הטיפול .קביעה זו נסמכה על גורמי סיכון
נפוצים של טרנסג'נדרים ,ובעיקר על חוויות חייה של הקטינה שכללו דיכאונות,
אשפוזים ומחשבות אובדניות ,וניכר שנבעו מהיותה טרנסג'נדרית.
עוד קבע בית המשפט ,כי טובת הקטינה מצריכה את קבלת הטיפול לאלתר ,וכי אין
להמתין שתגיע לגיל הכשרות המשפטית .לצורך קביעה זו הסתפק השופט בחוות דעת
המומחית הפסיכיאטרית ,שטענה כי הקטינה מקיימת את כל התסמינים של "דיספוריה
מגדרית" .לדידו ,מצווה עליו כשופט לא לעצום עיניים נוכח סבלה של הקטינה בכלא
גופה ,אלא להיענות לרצונה כל אינו פוגע בטובתה .בהקשר הנדון קבע השופט כי רצון
הקטינה אינו פוגע בטובתה ,אלא דווקא מקיים אותה.
בית המשפט הכריע כי הקטינה תקבל את הטיפול שביקשה .השופט הסיק
שהשילוב בין שלום הקטינה ,הוא ערך החיים ,לבין טובתה ,מצדיק היעתרות לתביעתה
למתן הטיפול לאלתר .עוד נקבע כי הקטינה תוכל לעבור הליך כירורגי להתאמת מינה
אם תהיה מעוניינת בכך .השופט מינה את עורכות דינה של הקטינה כאפוטרופסות לדין,
על מנת שיעזרו לה לממש את הטיפול ולקבל סיוע אחר שעשוי להידרש לה.
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