
 
 

 אפילפסיה ושירות צבאי
 , נוירולוג ומפקד המרפאה הנוירולוגית בצריפיןד"ר יעקב עזראשל מתוך הרצאתו 

 8002יוני , למתבגרים עם אפילפסיהיום עיון  
 

 מאפייני השירות הצבאי:
 
 הבית ומההגנה של ההוריםיציאה מ -
 שינה מחוץ לבית -
 מצבי דחק בהם נתונים החיילים -
  פקידיםמגוון רחב של ת -
 

 מדיניות המיון הרפואי:
 
 .)יותר חשוב להגן על החייל מאשר למצות אותו( הגנה על הפרט -
 .משימות הצפויותהתאמה בין יכולתו של החייל ל -
 .יצוי מרבי של פוטנציאל המתגייסיםמ -
 

 .שנה למשך צבאי התקף אפילפטי פסל משרות 2003עד שנת 
 .נה שלאחר ההתקףלא התגייסו בש מועמדים לשרות צבאי -
 מאוזנת אשר פרכסו במהלך השירות שוחררו מיד מצה"ל. לפסיהחולי אפי -
  .בחיים גרם לשחרור מצה"לראשון  לפסיההתקף אפי -
 

 לשרת בצה"ל. לאנשים המתמודדים עם אפילפסיה הוחלט לאפשר 2003משנת 
 

 מדרג הפרופילים כיום: -שינוי ספר הפרופילים
 

 מיוחדות וטייס. דותימתאים ליח -79פרופיל 
 .בחיל רגלימתאים לשרת כלוחם  -28 פרופיל
 כלוחם בשריון ותותחנים.מתאים לשרת  -98 פרופיל
 כתומך לחימה.מתאים לשרת  -46 פרופיל
 מתאים לשרת בתפקידים עורפיים. -64 פרופיל
 אינו כשיר לשירות באופן זמני. -86 פרופיל
 .אינו כשיר לשירות באופן קבוע -82 פרופיל

 
יוגן מפני יעשה טירונות ולא  הוא מוגן:ו)לובש מדים(, יכול להתגייס לצה"ל בתור מתנדב  21גם חייל עם פרופיל 

 פגיעה.
 

 פרופילים לחולי אפילפסיה:
 

 שנים ללא התקפים וללא תרופות. פררק לאחר מס -שירות קרבי :28-79
 רק בחולה ללא התקפים שאינו נוטל תרופות מעל שנה. -תומך לחימה :46
 המאוזנים תחת טיפול תרופתי. לפסיהכל חולי האפי -שירות עורפי :64

 שאינם מאוזנים. לפסיהחולי אפי -פטור משרות :82-86
 

 :למועמדים לשרות צבאיהמלצות 
 
 בשום אופן לא להסתיר את המחלה. -
 .)מצולם( יהרפוא מידעה כלגיוס את הלהביא ללשכת  -
 אספקת תרופות לשבועיים לפחות.להגיע לצבא עם  -
 אם במקרה נגמרו התרופות יש לומר זאת מיד למפקד. -
 .יש לדווח לרופא בסיס הטירונים אודות המחלה ולבקש הפנייה לנוירולוג מיד עם ראיון הקליטה, -
 

 סל הבדיקות והתרופות:
 

 אזרחות.כל חייל ימשיך לקבל את התרופות אותן קיבל ב
 עשה בהתאם לצרכים הקליניים.ישינוי בטיפול התרופתי י -
 .יתצבאמסגרת העשו ביכל הבדיקות י -
 



 דילמות בחולי אפילפסיה:
 

איזון העדין בין מיצוי מדובר ב  -(להתלבטות ההורים בדומהכמה לגונן וכמה לשחרר ) קיימת ההתלבטותתמיד 
 ולנסות להקל עליתפקידנו ו ,מותר לעשות כמעט הכלילפסיה לחייל המתמודד עם אפ השירות ובין הגנת יתר.

  לפי תחושת הבטן.
 

 לד"ר עזרא? ניתן ליצור קשר עםאיך 
   

 ניתן ליצור קשר .מראשחודשיים / תורים נקבעים כחודש וחצי ה ,03-7591559 -בצריפין מתקשרים למרפאה
 .חודשים שלושהמ זמן ההמתנה למעלהאך  גם דרך ביה"ח הדסה

 . ן להגיע בדחיפותנית -אם יש מקרה חירום ךטובים בצה"ל א לוגיםנוירו ן שישנם עודכמוב
 
 


