
סרן ד"ר לוי 

לסרן ד"ר מיכאל לוי (40), קצין רפואה דחופה ביחידת אגוז, היו 
חיים מאושרים, נוחים וחסרי דאגות בפאריס. "היתה לי משרה טובה 
כרופא, הייתי חסר דאגות, היו לי בנות זוג יפות. הייתי נהנתן לא 
קטן, אהבתי אוכל טוב, אהבתי את החיים הטובים, וכל יום היה טוב 

מקודמו. הרגשתי שאני על גג העולם", הוא מספר. 

לפני כשנה הבין לוי כי למרות כל הטוב והשפע שהחיים הביאו לו, 
חייו ריקניים. "הגעתי למסקנה שאלה לא החיים שהייתי רוצה 
להמשיך בהם. במקום התשוקה לחיים הטובים נכנסה לחיי תשוקה 
לא פחות טובה ונעימה: תשוקת הציונות. ממש כך. הרגשתי צורך 
עז, בלתי נשלט, לממש את התשוקה. וככה, באמצע החיים, החלטתי 
לעזוב את כל החיים הטובים שלי, את המשרה הטובה, את המשפחה 
שלי, ולעשות עלייה לישראל ולהתגייס לצה"ל. כולם אמרו לי שאני 
פשוט מטורף לגמרי. לעזוב את הכל להתגייס לצבא? עושים את זה 

בגיל 20 פלוס, לא בגיל 40. ואני פשוט לא הקשבתי לאף אחד".

לפני כשנתיים עלה לוי לישראל. הוא החל ללמוד באולפן ובהמשך 
עבר את המבחנים של משרד הבריאות כדי לקבל רישיון רופא, 
ובחודש יולי אשתקד, בגיל 39, לצד צעירים בני 18, התגייס לצה"ל 
ועבר לקורס קציני רפואה. באותה תקופה פגש את בת זוגו כיום, 
שהתנגדה בכל תוקף לשיבוצו כרופא קרבי בגלל הקושי וההקרבה 
הדרושים לתפקיד כזה. למרות הכל, הרצון העז שלו לתרום ניצח - 
ולוי משרת כרופא בסיירת אגוז, חווה חיים של בסיס סגור, יוצא 

לשטח עם היחידה ונמצא איתה בקו ובאימון. 

את חגי תשרי הוא חוגג הרחק ממשפחתו בצרפת, אך לדבריו 
תחושת הסיפוק שווה הכל. "אני מבסוט שחבל על הזמן", הוא 
אומר. "אני משרת עם חבר'ה צעירים, מתאמן איתם, חווה איתם את 
האדרנלין, נהנה מכל רגע. באותם רגעים אני משווה בין החיים 
בפאריס לחיים שלי עכשיו בארץ וביחידת אגוז, ואומר לעצמי כמה 
אני מאושר שקיבלתי החלטה שצרפת, על כל המנעמים שלה, היא 

לא המדינה שלי. פה, בישראל, זה המקום שלי", הוא אומר בסיפוק.
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ֶסֶרן ד"ר ֵלִוי 

ִ ּביִחיַדת ֱאג ֹוז, ָהי ּו  ְ ּדח ּוָפה  ְלֶסֶרן  ּד ֹוְקט ֹור ִמיָכֵאל ֵלִוי (40), ָקִצין ְרפ ּוָאה 
ְ ׂשָרה ט ֹוָבה  ָ ּפִריס. "ָהְיָתה ִלי ִמ ְ ּב ְ ּדָאג ֹות  ָ  ּׁשִרים, נ ֹוִחים ְוַחְסֵרי  ִ ּיים ְמֻא ַח
ְ ּבנ ֹות ז ּוג ָיפ ֹות. ָהִייִתי ֶנֶהְנָתן לֹא  ְ ּדָאג ֹות, ָהי ּו ִלי  ְ ּכר ֹוֵפא, ָהִייִתי ָחֵסר 
ִ ּיים ַה ּט ֹוִבים, ְוָכל י ֹום ָהָיה ט ֹוב  ִ ּתי ֶאת ַהַח ֹאֶכל ט ֹוב, ָאַהְב ִ ּתי  ָקָטן, ָאַהְב

ֵ ּפר.  ֶ ׁשֲאִני ַעל ַ ּגג ָהע ֹוָלם", ה ּוא ְמַס ִ ּתי  ְ ׁש ִמ ּק ֹוְדמ ֹו. ִהְרַ ּג

ִ ּיים ֵהִביא ּו ל ֹו,  ֶ ׁשַהַח ֶ  ּׁשַפע  ָ ּכל ַה ּט ֹוב ְוַה ִ ּכי ַלְמר ֹות  ָ ׁשָנה ֵהִבין ֵלִוי  ְ ּכ ִלְפֵני 
ֶ ׁשָהִייִתי ר ֹוֶצה  ִ ּיים  ֶ ּלה לֹא ַהַח ֶ ׁשֵא ַ ּמְסָקָנה  ִ ּתי ַל ִ ּיים. "ִהַ ּגְע ַחָ ּייו ֵריָקִנ
ְ ּת ׁש ּוָקה  ִ ּיים ַה ּט ֹוִבים ִנְכְנָסה ְלָחַיי  ְ ּת ׁש ּוָקה ַלַח ִ ּבְמק ֹום ַה ָ ּבֶהם.  ִ ׁשיְך  ְלַהְמ
ֹצֶרְך  ִ ּתי  ְ ׁש ָ ּכְך. ִהְרַ ּג ָ ּמ ׁש  ִ ּצ ּי ֹונ ּות. ַמ ְ ּת ׁש ּוַקת ַה ָ ּפח ֹות ט ֹוָבה  ּוְנִעיָמה:  לֹא 
ִ ּתי  ִ ּיים, ֶהְחַלְט ְ ּבֶאְמַצע ַהַח ָ ּכָכה,  ְ ּת ׁש ּוָקה. ְו ֵ ּמ ׁש ֶאת ַה ְ ׁשַלט, ְלַמ ִ ּתי ִנ ִ ּבְל ַעז, 
ָ ּפָחה  ְ ׁש ִ ּמ ְ ׂשָרה ַה ּט ֹוָבה, ֶאת ַה ִ ּמ ִ ּלי, ֶאת ַה ֶ ׁש ִ ּיים ַה ּט ֹוִבים  ָ ּכל ַהַח ַלֲעֹזב ֶאת 
ֶ ׁשֲאִני  ָ ּלם ָאְמר ּו ִלי  ְ ׂשָרֵאל  ּוְלִהְתַ ּגֵ ּיס לצה"ל. ֻ ּכ ִ ּלי, ְוַלֲע ׂש ֹות ֲעִלָ ּיה ְלִי ֶ ׁש
ִ ׂשים ֶאת ֶזה  ָ ּצָבא? ע ֹו ֹ ּכל ְלִהְתַ ּגֵ ּיס ַל ֹטָרף ְלַגְמֵרי. ַלֲעֹזב ֶאת ַה ָ ּפ ׁש ּוט ְמ

ִ ּתי ְלַאף ֶאָחד". ַ ׁשְב ָ ּפ ׁש ּוט לֹא ִהְק ִ ּגיל 40. ַוֲאִני  ַ ּב ְ ּפל ּוס, לֹא  ְ ּבִגיל 20 

ֵ ׁשְך  ָ ּפן  ּוַבֶהְמ ְ ּבֻאְל ֹמד  ְ ׂשָרֵאל. ה ּוא ֵהֵחל ִלְל ְ ׁשָנַתִים ָעָלה ֵלִוי ְלִי ִ ּכ ִלְפֵני 
ְ ׁשי ֹון ר ֹוֵפא,  ֵ ּבל ִר ְ ּכֵדי ְלַק ְ ּבִריא ֹות  ְ ׂשָרד ַה ֶ ׁשל ִמ ִ ּמְבָחִנים  ָעַבר ֶאת ַה
ְ ּבֵני 18, ִהְתַ ּגֵ ּיס לצה"ל  ְ ּבִגיל 39, ְלַצד ְצִעיִרים  ָ ּתַקד,  ְ ׁש ֹחֶד ׁש י ּוִלי ֶא  ּוְב
ַ ּכ ּי ֹום,  ַ ּבת ז ּוג ֹו  ָ ּפַג ׁש ֶאת  ְ ּתק ּוָפה  ְ ּבא ֹוָת ּה  ְוָעַבר ְלק ּוְרס ְקִציֵני ְרפ ּוָאה. 
ִ ׁשי ְוַהַהְקָרָבה  ֹ ּק ִ ּבְגַלל ַה ְ ּכר ֹוֵפא ְקָרִבי  ִ ׁש ּב ּוצ ֹו  ֹכל  ּת ֹוֵקף ְל ְ ּב ְ ּגָדה  ֶ ׁשִהְתַנ
ֵ ּצַח -  ֹרם ִנ ֶ ׁש ּל ֹו ִלְת ֹ ּכל, ָהָרצ ֹון ָהַעז  ָ ּכֶזה. ַלְמר ֹות ַה ִ ׁשים ְלַתְפִקיד  ְ ּדר ּו ַה
ָ ּבִסיס ָסג ּור, י ֹוֵצא  ֶ ׁשל  ִ ּיים  ְ ּבַסֶ ּיֶרת ֱאג ֹוז, ח ֹוֶוה ַח ְ ּכר ֹוֵפא  ָ ׁשֵרת  ְוֵלִוי ְמ

ַ ּבַ ּקו  ּוָבִא ּמ ּון.  ָ ּת ּה  ְ ּיִחיָדה ְוִנְמָצא ִא ֶ  ּׁשַטח ִעם ַה ַל

ְ ּבָצְרַפת, ַאְך ִלְדָבָריו  ַ ּפְח ּת ֹו  ְ ׁש ִ ּמ ְ ׁשֵרי ה ּוא ח ֹוֵגג ַהְרֵחק ִמ ִ ּת ֶאת ַחֵ ּגי 
ְ ּזַמן", ה ּוא א ֹוֵמר.  ֶ ׁשֲחָבל ַעל ַה ְ ּבס ּוט  ֹ ּכל. "ֲאִני ַמ ָ ׁשָוה ַה ִ ּס ּפ ּוק  ַ ׁשת ַה ְ ּתח ּו
ָ ּתם ֶאת  ָ ּתם, ח ֹוֶוה ִא ֵ ּמן ִא ָ ׁשֵרת ִעם ֶחְבֶר'ה ְצִעיִרים, ִמְתַא "ֲאִני ְמ
ִ ּיים  ֵ ּבין ַהַח ְ ׁשֶוה  ְ ּבא ֹוָתם ְרָגִעים ֲאִני ַמ ָ ּכל ֶרַגע.  ָהַאְדֶרָנִלין, ֶנֱהֶנה ִמ
ָ ּמה ֲאִני  ַ ּכ ָ ּבָאֶרץ  ּוִביִחיַדת ֱאג ֹוז, ְוא ֹוֵמר ְלַעְצִמי  ָ ׁשו  ִ ּלי ַעְכ ֶ ׁש ִ ּיים  ָ ּפִריס ַלַח ְ ּב
ֶ ׁשָ ּל ּה, ִהיא לֹא  ִ ּמים  ַ ּמְנַע ָ ּכל ַה ָ ּצְרַפת, ַעל  ֶ ׁש ִ ּתי ַהְחָלָטה  ַ ּבְל ֶ ׁשִ ּק ָ  ּׁשר  ְמֻא

ְ ּבִס ּפ ּוק. ִ ּלי", ה ּוא א ֹוֵמר  ֶ ׁש ָ ּמק ֹום  ְ ׂשָרֵאל, ֶזה ַה ְ ּבִי ֹ ּפה,  ִ ּלי.  ֶ ׁש ְ ּמִדיָנה  ַה
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Vocabulaire

capitaine סרן
mdecine d'urgence רפואה דחופה
unité יחידה
poste, fonction משרה
compagne (féminin) בת זוג, בנות זוג
jouisseur, hédoniste נהנתן
abondance שפע
je suis arrivé  la conclusion הגעתי למסקנה
désir תשוקה
s'enrôler להתגייס
fou מטורף
Ministère de la santé משרד הבריאות
l'année passée אשתקד
formation d'officier médecin קורס קציני רפואה
insertion שיבוץ
médecin de combat רופא קרבי
sacrifice, don de soi הקרבה
commando egoz סיירת אגוז
ligne de front קו
sensation תחושה
satisfaction סיפוק
mot arabe = heureux ְ ּבס ּוט ַמ
"vous pouvez pas savoir" ''שחבל על הזמן''
comparer משווה, להשוות
plaisirs, agréments מנעמים


