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שונות.  תוכניות  היו  למציאות  אבל  קרבי, 
"העור שלי ברגליים עדיין לא החלים במלואו 
ובכל מכה קטנה נפתחו לי פצעים שהאטו את 

ההחלמה".
התקופה בה הרגיש צרפתי תסכול רב אפילו 
יותר מזה שהרגיש במהלך השיקום הראשוני, 
הייתה תקופת הלחימה ב"צוק איתן". צרפתי 
התעקש לחזור בתקופה הזו לגדוד ולהילחם, 
אבל לא קיבל אישור רפואי לכך. "אכלתי את 
הוא  הזו",  מהמלחמה  חלק  הייתי  שלא  הלב 

נותנים את הנ ־אומר. "ראיתי את החיילים 
יכול  לא  רע שאני  והרגשתי  נקרעים  שמה, 

להיות שם איתם ולסייע".
צרפתי שכנע את עצמו שתורו יגיע ובסיום 
הקיץ הוא ישוב לתפקיד הקרבי. לאחר שניסה 
שוב ושוב להעלות לעצמו את הפרופיל ללא 
הצלחה, הוא שוב נשבר, ועלו אצלו מחשבות 
לוותר לגמרי. "ידעתי שכל החברים שלי כבר 

־מסיימים את התפקיד שלהם כמפקדי מחל
קות, ואני נותרתי מאחור. התסכול היה עצום. 

־מצד אחד אני רוצה להסתער ומצד שני, הר
גליים שלי כבולות. כל חבריי כבר השתחררו 
בסוף?  יצליח  לא  זה  אולי  לעצמי,  ואמרתי 

אולי כדאי שאעזוב ואמשיך הלאה בחיי".

מפגש רווי דמעות
השירות הקרבי נראה רחוק פתאום, ובדיוק 
בשלב שצרפתי כמעט ויתר על החלום, לפני 

כחודש וחצי נקבעה לו ועדה רפואית נוספת 
שבה הוחלט להעלות את הפרופיל שלו. תוך 
שלושה ימים חזר סגן צרפתי לגדוד כמ"מ. 
החששות היו רבים, לדבריו. הוא חשש שלא 
שלא  מקצועית,  מבחינה  טוב  מספיק  יהיה 
בצבא,  רצוף  שבתות  מספר  לסגור  יצליח 
אבל עד כה הוא עומד בזה בגבורה. "ממש 
טוב לי לחזור, חזרתי למחלקה מעולה ישר 

לקו הטנקים בעזה".
ומה קרה לפחד?

כל  אחריות,  ויש  חיילים  שיש  "ברגע 
הפחד והחששות נעלמים".

איך אתה מרגיש מבחינה פיזית?
כל  אותי  ששרפו  ברגליים  "הגירודים 
הראש  כי  פשוט  זה  לדעתי  נעלמו.  הזמן, 
שלי עסוק בדברים אחרים, חשובים יותר".

צרפתי משיב בענווה כשאני שואלת אותו 
אם הוא מבין את גודל המעשה שלו, ואת 
הצלת החיים שהיה שותף לה. "לא חשבתי 
הוא  דופן",  יוצא  איזה מעשה  עושה  שאני 
"זה היה הצעד הכי הגיוני לעשות.  אומר. 
אני המפקד ולכן אני אחראי על החיים שלו. 
לא הייתה כאן שנייה של התלבטות אפילו".
לשודרי צרפתי  בין  הראשון  ־המפגש 

קו לאחר הפציעה היה מאוד מרגש. שבוע 
סכנה  מכלל  שודריקו  יצא  המקרה  לאחר 
ומטיפול נמרץ. אביו של צרפתי שמע על 
כך והחליט להפתיע את בנו שהיה אז גם 
במיטה,  "שכבתי  רע.  ופיזי  נפשי  במצב 

אומר  שלי  אבא  ופתאום  מכאבים,  סובל 
צרפתי.  נזכר  בשבילי",  הפתעה  לו  שיש 
ברגע  לחדר.  נכנס  הנהג,  מאור  "לפתע 
בשוק  הייתי  ובכינו.  נשברנו  כולנו  הזה 
הרגליים,  שתי  על  עומד  אותו  כשראיתי 
חשבתי  אותו  האחרונה שראיתי  כשבפעם 
שהוא בכלל מת. עשו לו הנשמה מפה לפה, 
רואה  אני  ופתאום  חמור,  היה  שלו  המצב 
אותו עומד מולי. הוא לא הפסיק להודות 

לי. בכינו מהתרגשות". 
על  ושודריקו  צרפתי  שומרים  היום  עד 
ל"ידיעות  השבוע  אמר  שודריקו  קשר. 
השרון": "לא דמיינתי שתקרה לנו תאונה. 
לפני  חודשיים  ותיק במחלקה.  הכי  הייתי 
השחרור, היו לי הרבה תוכניות לאזרחות 
כבר, אבל נאלצתי לבטל הכול. אילון הציל 
את חיי. הוא קצין מאוד מיומן ותותח. אני 
לפני  בפלוגה  הרבה  עליו  שדיברו  זוכר 
עליו.  נלחם  שהמ"פ  וידענו  הגיע,  שהוא 
היום אני אומר לאילון תודה בכל הזדמנות. 

בזכותו אני חי היום". 
משמעו תהליך  עבר  כי  מודה  ־צרפתי 

החיים  "הבנתי כמה  תי בעקבות התאונה. 
חשובים וכמה נחוצה עבודה קשה, עקשנות 
והתמדה", הוא אומר. "למדתי לקבל אנשים 
עם מום הרבה יותר בהבנה. הסתובבתי עם 
חבישות לחץ. חבר שלי מהצוות הולך עם 
מסיכות על הפנים בגלל הצלקות, אבל אני 
למדתי והבנתי שחיצוניות אינה קובעת".ˆ

סגן צרפתי. "למדתי 
לקבל אנשים עם מום 
הרבה יותר בהבנה"

צרפתי בבית החולים. 
"בשלושת הימים 
הראשונים לא 
הפסקתי לבכות"  

רצתי לכיוון הטנק, 
עליתי עליו מלמעלה, 

בזמן שהסמל בא 
מאחור. הסכלתי על 
שודריקר. הוא היה 

מחוסר הכרה. הייתי 
בטוח שהוא מת. זה 

היה נורא"

 "לא חשבתי שאני 
עושה מעשה יוצא 

דופן. זה היה הצעד 
הכי הגיוני לעשות. 

אני המפקד ולכן אני 
אחראי על החיים שלו. 

לא הייתה כאן שנייה 
של התלבטות"


