
 משרד הביטחון הכיר בקשר בין צלילה בקישון למחלת פרקינסון 

 לוחמים חולי פרקינסון כמי שחלו בעת שירותם  3-קביעה של ועדת מומחים הובילה את המשרד להכיר ב

 הארץ -צפריר רינת  – 2012ביוני  01  

פעילות  ועדת מומחים רפואית מטעם משרד הביטחון קבעה לאחרונה שלא ניתן לשלול קשר בין 

לוחמי השייטת בנחל הקישון ובין מחלת הפרקינסון שבה חלו כמה מהם. על סמך קביעה זו של 

הוועדה הסכים משרד הביטחון לראשונה להגדיר שלושה לוחמי שייטת חולי פרקינסון כמי שחלו  

 .בעקבות שירותם הצבאי

אבן מאבק  -לימלךזה כמה שנים מנהלים שלושה מלוחמי השייטת באמצעות עורכת הדין דורית א

משפטי בבית משפט השלום בחיפה נגד משרד הביטחון שאליו הגישו תביעה להכיר בהם כנכים  

לאחר שחלו בפרקינסון. בין השאר הם הסתמכו על חוות דעת של פרופ' יורם פינקלשטיין, מנהל 

של  היחידה לנוירולוגיה וטוקסיקולוגיה במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. הוא קבע שחשיפה

לוחמי השייטת לחומר רעיל ששימש לצביעת ספינות גרמה למחלת הפרקינסון. חומר זה מכיל 

 .מתכות כבדות המחוללות את המחלה, וייתכן שחדר אל המוח

בעקבות ההליכים המשפטיים הקים אגף השיקום במשרד הביטחון לפני כשנתיים וחצי צוות מומחים  

קשר בין צלילה בקישון ומחלות נוירולוגיות ובהן פרקינסון. הצוות קבע  שתפקידו היה לבחון את ה 

בדו"ח שפרסם לפני כשלושה חודשים שלא ניתן למצוא קשר כזה במקרה של מחלות כמו שבץ במוח,  

 .פגיעה בכלי דם, או פגיעות שונות במערכת העצבים

קשר בין חשיפה לחומרים  לגבי פרקינסון קבע צוות המומחים כי ידוע ממחקרים בעולם שיש 

תעשייתיים ובין התפתחות המחלה, אך יש גם מחקרים שהגיעו למסקנות הפוכות. הצוות גם ציין  

שגיל הופעת המחלה אצל צוללי הקישון הוא נמוך בהרבה מהגיל הממוצע של הופעת פרקינסון  

 .בישראל. זה מעלה את האפשרות לחשיפה לחומרים רעילים

ת: "הידע הקיים בתחום אינו מספיק על מנת לקבוע בסיס מדעי לקשר בין  בסיכום הדו"ח קבע הצוו

רפואי.  -צלילה בקישון והתפתחות פרקינסון והוועדה אינה ממליצה להכיר בקשר שכזה על רקע מדעי

אולם למרות שלא הודגם קשר סיבתי ודאי, לא ניתן לשלול לחלוטין קשר כלשהו, גם אם בהסתברות 

עדה למשרד הביטחון לשקול להכיר בחולי פרקינסון כנפגעי צלילה בקישון  נמוכה. לכן ממליצה הוו

בדומה למה שהוחלט בעקבות ועדת שמגר )הוועדה שמונתה על ידי שר הביטחון לחקור את פרשת  

 ."הצלילה בקישון, צ"ר( בתחום מחלות הסרטן למיניהן

מתברר שהמחלה  עם זאת ציינה הוועדה שלא מדובר בהמלצה גורפת אלא רק במקרים שבהם 

שנים(. תנאי נוסף   55-החלה בגיל צעיר יחסית לממוצע התחלואה של פרקינסון בישראל )פחות מ

להכרה בנכות הוא שמדובר במי שהוגדרו על ידי ועדת שמגר כצוללים כבדים ושהו שעות רבות 

 .במים

רד  בעקבות המלצות פאנל המומחים אישר בית משפט השלום בחיפה הסכם בין התובעים ומש

  .הביטחון שעל פיו מכיר משרד הביטחון במחלת פרקינסון כמחלה שנגרמה במהלך השירות הצבאי



הוא גם הורה לשלם את הוצאות המשפט הקשורות לחוות הדעת שהכין פינקלשטיין. "צר לי שזה 

אבן. "אפשר היה לקבל החלטה זו מזמן, -לקח הרבה שנים", ציינה בתגובה עורכת הדין אלימלך 

 ."הלוחמים ולחסוך כספי ציבור בהליכים משפטייםלהקל על 

 


