סרן ד"ר לוי
לסרן ד"ר מיכאל לוי ) ,(40קצין 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  20פלוס ,לא בגיל  .40ואני 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  ,39לצד צעירים בני  ,18התגייס 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
ְלֶסֶרן דּוְֹקטוֹר ִמיָכֵאל ֵלִוי )ָ ,(40קִצין ְרפוָּאה ְדּחוָּפה ִבּיִחיַדת ֱאגוֹזָ ,היוּ
ַחִיּים ְמֻא ָשִּׁרים ,נוִֹחים ְוַחְסֵרי ְדָּאגוֹת ְבּ ָפִּריסָ" .הְיָתה ִלי ִמ ְשָׂרה טוָֹבה
ְכּרוֵֹפאָ ,הִייִתי ָחֵסר ְדָּאגוֹתָ ,היוּ ִלי ְבּנוֹת זוּג ָיפוֹתָ .הִייִתי ֶנֶהְנָתן לֹא
ָקָטןָ ,אַהְב ִתּי אֶֹכל טוֹבָ ,אַהְב ִתּי ֶאת ַהַחִיּים ַהטּוִֹביםְ ,וָכל יוֹם ָהָיה טוֹב
ִמקּוְֹדמוִֹ .הְרַגּ ְשׁ ִתּי ֶשֲׁאִני ַעל ַגּג ָהעוָֹלם" ,הוּא ְמַס ֵפּר.
ִלְפֵני ְכּ ָשָׁנה ֵהִבין ֵלִוי ִכּי ַלְמרוֹת ָכּל ַהטּוֹב ְוַה ֶשַּׁפע ֶשַׁהַחִיּים ֵהִביאוּ לוֹ,
ַחָיּיו ֵריָקִנִיּיםִ" .הַגְּע ִתּי ַל ַמְּסָקָנה ֶשֵׁא ֶלּה לֹא ַהַחִיּים ֶשָׁהִייִתי רוֶֹצה
ְלַהְמ ִשׁיְך ָבֶּהםִ .בְּמקוֹם ַה ְתּשׁוָּקה ַלַחִיּים ַהטּוִֹבים ִנְכְנָסה ְלָחַיי ְתּשׁוָּקה
לֹא ָפּחוֹת טוָֹבה וְּנִעיָמהְ :תּשׁוַּקת ַה ִצּיּוֹנוּתַ .מ ָמּשׁ ָכְּךִ .הְרַגּ ְשׁ ִתּי ֹצֶרְך
ַעזִ ,בְּל ִתּי ִנ ְשַׁלטְ ,לַמ ֵמּשׁ ֶאת ַה ְתּשׁוָּקהְ .ו ָכָּכהְ ,בֶּאְמַצע ַהַחִיּיםֶ ,הְחַלְט ִתּי
ַלֲעֹזב ֶאת ָכּל ַהַחִיּים ַהטּוִֹבים ֶשׁ ִלּיֶ ,את ַה ִמּ ְשָׂרה ַהטּוָֹבהֶ ,את ַה ִמּ ְשׁ ָפָּחה
ֶשׁ ִלּיְ ,וַלֲעשׂוֹת ֲעִלָיּה ְלִי ְשָׂרֵאל וְּלִהְתַגֵּיּס לצה"לֻ .כּ ָלּם ָאְמרוּ ִלי ֶשֲׁאִני
טָרף ְלַגְמֵריַ .לֲעֹזב ֶאת ַה ֹכּל ְלִהְתַגֵּיּס ַל ָצָּבא? עוֹ ִשׂים ֶאת ֶזה
ָפּשׁוּט ְמ ֹ
ְבִּגיל ְ 20פּלוּס ,לֹא ַבּ ִגּיל ַ .40וֲאִני ָפּשׁוּט לֹא ִהְק ַשְׁב ִתּי ְלַאף ֶאָחד".
מד ְבֻּאְל ָפּן וַּבֶהְמ ֵשְׁך
ִלְפֵני ִכּ ְשָׁנַתִים ָעָלה ֵלִוי ְלִי ְשָׂרֵאל .הוּא ֵהֵחל ִלְל ֹ
ָעַבר ֶאת ַה ִמְּבָחִנים ֶשׁל ִמ ְשָׂרד ַה ְבִּריאוֹת ְכֵּדי ְלַק ֵבּל ִר ְשׁיוֹן רוֵֹפא,
חֶדשׁ יוִּלי ֶא ְשׁ ָתַּקדְ ,בִּגיל ְ ,39לַצד ְצִעיִרים ְבֵּני ִ ,18הְתַגֵּיּס לצה"ל
וְּב ֹ
ְוָעַבר ְלקוְּרס ְקִציֵני ְרפוָּאהְ .בּאוָֹתהּ ְתּקוָּפה ָפַּגשׁ ֶאת ַבּת זוּגוֹ ַכּיּוֹם,
ֶשִׁהְתַנ ְגָּדה ְבֹּכל תּוֵֹקף ְל ִשׁבּוּצוֹ ְכּרוֵֹפא ְקָרִבי ִבְּגַלל ַהקֹּ ִשׁי ְוַהַהְקָרָבה
ַהְדּרוּ ִשׁים ְלַתְפִקיד ָכֶּזהַ .לְמרוֹת ַה ֹכּלָ ,הָרצוֹן ָהַעז ֶשׁלּוֹ ִלְתֹרם ִנ ֵצַּח -
ְוֵלִוי ְמ ָשֵׁרת ְכּרוֵֹפא ְבַּסֶיֶּרת ֱאגוֹז ,חוֶֹוה ַחִיּים ֶשׁל ָבִּסיס ָסגוּר ,יוֵֹצא
ַל ֶשַּׁטח ִעם ַהְיִּחיָדה ְוִנְמָצא ִא ָתּהּ ַבַּקּו וָּבִאמּוּן.
ֶאת ַחֵגּי ִתּ ְשֵׁרי הוּא חוֵֹגג ַהְרֵחק ִמ ִמּ ְשׁ ַפְּחתּוֹ ְבָּצְרַפתַ ,אְך ִלְדָבָריו
ְתּחוּ ַשׁת ַה ִסּפּוּק ָשָׁוה ַה ֹכּלֲ" .א ִני ַמ ְבּסוּט ֶשֲׁחָבל ַעל ַהְזַּמן" ,הוּא אוֵֹמר.
"ֲאִני ְמ ָשֵׁרת ִעם ֶחְבֶר'ה ְצִעיִריםִ ,מְתַא ֵמּן ִא ָתּם ,חוֶֹוה ִא ָתּם ֶאת
ָהַאְדֶרָנִליןֶ ,נֱהֶנה ִמ ָכּל ֶרַגעְ .בּאוָֹתם ְרָגִעים ֲאִני ַמ ְשֶׁוה ֵבּין ַהַחִיּים
ְבּ ָפִּריס ַלַחִיּים ֶשׁ ִלּי ַעְכ ָשׁו ָבָּאֶרץ וִּביִחיַדת ֱאגוֹזְ ,ואוֵֹמר ְלַעְצִמי ַכּ ָמּה ֲאִני
ְמֻא ָשּׁר ֶשִׁקּ ַבְּל ִתּי ַהְחָלָטה ֶשׁ ָצְּרַפתַ ,על ָכּל ַה ַמְּנַע ִמּים ֶשׁ ָלּהִּ ,היא לֹא
ַה ְמִּדיָנה ֶשׁ ִלּיֹ .פּהְ ,בִּי ְשָׂרֵאלֶ ,זה ַה ָמּקוֹם ֶשׁ ִלּי" ,הוּא אוֵֹמר ְבִּספּוּק.
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Vocabulaire
capitaine
mdecine d'urgence
unité
poste, fonction
compagne (féminin)
jouisseur, hédoniste
abondance
je suis arrivé la conclusion
désir
s'enrôler
fou
Ministère de la santé
l'année passée
formation d'officier médecin
insertion
médecin de combat
sacrifice, don de soi
commando egoz
ligne de front
sensation
satisfaction
mot arabe = heureux
"vous pouvez pas savoir"
comparer
plaisirs, agréments

סרן
רפואה דחופה
יחידה
משרה
 בנות זוג,בת זוג
נהנתן
שפע
הגעתי למסקנה
תשוקה
להתגייס
מטורף
משרד הבריאות
אשתקד
קורס קציני רפואה
שיבוץ
רופא קרבי
הקרבה
סיירת אגוז
קו
תחושה
סיפוק
ַמ ְבּסוּט
''''שחבל על הזמן
 להשוות,משווה
מנעמים

