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ארבעה   .2013 בדצמבר   10
הש�י של   9 מגדוד  לוחמ�ם 

ב�נונ�  באורח  נפצעו  ר�ון 
א�מונ�ם  בתאונת  קשה  עד 
ברמת הגולן, כשהטנק בו ה�ו 
עלה באש. זמן קצר לאחר התקר�ת התברר: 
גבורתו של המ"מ, סג"מ א�לון צרפת�, מנעה 
אסון גדול �ותר. צרפת� שנפצע באורח ב�נונ� 
ונשרף בפנ�ו ובחלק� גופו, ז�נק מהטנק וחזר 
שודר�קר,  מאור  הטנק,  שנהג  כשהב�ן  אל�ו 
נותר בפנ�ם. הוא לא חשב פעמ��ם, כשרגל�ו 
שרופות לגמר� ופנ�ו בוערות, הוא שב לטנק 
וח�לץ את הנהג תוך שהוא מתעקש להתפנות 

אחרון לב�ת החול�ם.
להתרי מסרב  רעננה,  תושב   ,)24 (צרפת� 

כ� כמפקד עשה  וטוען  גש ממעשה הגבורה 
רבות  לתשבחות  זכה  הוא  על�ו.  המוטל  את 
והוקרה ממפקד�ו על המעשה, אבל מבח�נתו, 
המטרה שהצ�ב לעצמו ה��תה אחת - להחל�ם 
ולחזור לגדוד כלוחם. במשך שנה וחודש��ם 

יהוא נאבק, והדרך לא ה��תה קלה.  מצבו הר
פוא� והכוו�ות בדרגת 30 אחוז מהן סבל בכל 
לש�רות  לחזור  לא  א�פשרו  לא  גופו,  חלק� 
קרב�. שלושת חבר�ו מהטנק שוחררו ב�נת��ם 
מצה"ל על פרופ�ל רפוא�, אך צרפת� לא ה�ה 
מוכן לשמוע על כך. לפנ� כחודש, אחר� מסע 
ש�קום ארוך, ש�דע כמה רגע� משבר, הוא חזר 
לגדוד, כמפקד בדרגת סגן, ה�שר לקו בעזה. 
"אמרת� לעצמ�, התחלת� משהו, אעשה הכול 
כד� לס��ם אותו כמו שצר�ך", אומר השבוע 
סגן צרפת�, "הכ� חשוב מבח�נת� ה�ה לחזור 
לש�רות קרב�. שום דבר אחר לא ענ��ן אות�".

אש בצריח
יצרפת�, שגדל ברעננה, התג��ס לפנ� כש

לוש שנ�ם וחצ� לח�ל השר�ון לאחר שהתחנך 
במכ�נה  שנת��ם  ולמד  עק�בא  בנ�  בתנועת 

חוד משנה,  �ותר  קצת  לפנ�  על�.  יב��שוב 
יש��ם לאחר שס��ם קורס קצ�נ�ם והחל תפ

ק�ד חדש, עלה �חד עם גדודו, גדוד 9 חט�בה 
מחלקה.  לתרג�ל  הגולן  ברמת  לא�מון   ,401
בתח�לת התרג�ל התפרק פגז והצוות בטנק 
הוצ�א אותו מהתותח כפ� שה�ה נהוג לעשות, 
הקנה  החלפת  במהלך  התרג�ל,  בהמשך  אך 
הרותח, הוא נגע בפגז ובשלב זה הטנק נעצר. 
צרפת� ה�ה עם ראשו מחוץ לטנק כד� להכוו�ן 

יאל�ו את הטנק השנ� כשלפתע שמע צעקות
ישל אחד מאנש� הצוות בטנק. "שמעת� צע
יקות 'הפגז נשרף, הפגז נשרף'", משחזר הש

ורא�ת�  פנ�מה  "הסתכלת�  צרפת�.  סגן  בוע 
שהפגז מתח�ל לה�שרף ומ�ד צעקת�: 'צוות, 

שר�פה בצר�ח'". 
זה, משחזר צרפת�, כל חומר הנפץ  בשלב 
של הפגז נדלק ופרצה אש חזקה בצר�ח הטנק. 
הוא �צא מהר מפתח הטנק ואחר�ו �צאו מ�ד 

יהתותחן והטען. "רא�ת� שחור בע�נ��ם, הרג
שת� את האש ונ�ס�ת� תוך כד� לקרוא בקשר 
ה�ד�ת  לכ�וון  ורצת�  מהטנק  �רדת�  לעזרה. 
הח�צונ�ת שמפע�לה את מערכת הכ�בו� בתוך 
הטנק ואז רא�ת� את התותחן והטען שוכב�ם 
על הארץ עם כוו�ות קשות ב�ד��ם ובפנ�ם. 
)הטען('  לאט�אס  'תעזור  ל�:  צעק  התותחן 
ששכב ל�דו עם פנ�ם שרופות לגמר�. זה ה�ה 

ימחזה מזעזע בשב�ל�, ה��ת� בטוח שהוא הת
עוור", מספר צרפת� בכאב.

גם כשהוא משחזר כעת את התקר�ת, הוא 
כמעט ומתעלם מכך שגם פנ�ו בערו ורגל�ו 
נשרפו קשה עד קו המותנ��ם. "ה��ת� בלחץ 

יאבל ה�ה חשוב ל� להרג�ע את הח��ל�ם. צע
קת� להם: '�ה�ה בסדר' ופתאום שמעת� את 
המנוע. הסתכלת� לאחור והבנת� ששודר�קר 
עד��ן בתוך הטנק. הסמל של� הג�ע בר�צה 
לאזור וצעקת� לו שהנהג בפנ�ם. רצת� לכ�וון 
שהסמל  בזמן  מלמעלה,  על�ו  על�ת�  הטנק, 
בא מאחור. הסתכלת� על שודר�קר. הוא ה�ה 
מחוסר הכרה. ה��ת� בטוח שהוא מת. זה ה�ה 
וזה לא ה�ה קל.  נ�ס�ת� למשוך אותו  נורא. 

ילאחר כמה נ�ס�ונות של מש�כה ומאבק, הצ
לחנו לחלץ אותו". 

ב� פ�נו�,  כוחות  לזרום  יב�נת��ם, התח�לו 
לע התעקש  צרפת�  מסוק�ם.  שלושה  ינ�הם 

לות עם הכוח האחרון והג�ע לאחר שעה וחצ� 
לב�ת החול�ם רמב"ם בח�פה עם כוו�ות קשות 
בש�עור 30 אחוז. "אנ� ממש זוכר א�ך פתאום 

והסת הפ�נו� שכבת� על האלונקה  יבאמצע 
כלת� מסב�ב על כל האנש�ם ואמרת� לח��ל 
שה�ה צמוד אל�� ושאג ל� לא לה�רדם, 'עם 

י�שראל ח�'. התרגשת� לראות א�ך כולם מת
רוצצ�ם ועוש�ם הכול כד� להצ�ל אותנו".

מדו כ�  מ�ד  הב�נה  לא  צרפת�  של  יאמו 
קל  נפצע  כ�  וחשבה  א�מונ�ם,  בתאונת  בר 
בתאונת דרכ�ם. אב�ו שהה בכלל באותם �מ�ם 
בנ�ו �ורק. הוא ק�בל טלפון בהול מהמשפחה 
וכבר למחרת נחת בארץ ה�שר ל�ד מ�טת בנו 

יבב�ת החול�ם. כשההור�ם ראו את פנ�ו הש
חורות של בנם, הם נבהלו ורק אז הב�נו את 

גודל הנס.  
שבוע  רמב"ם  החול�ם  בב�ת  שהה  צרפת� 
נוספ�ם  לשבוע��ם  הועבר  מכן  ולאחר  וחצ� 
בב�ת החול�ם ש�בא בתל השומר. "בהמשך, 

יחודש��ם ה��ת� בש�קום א�ט� וקשה. בשלו
שת ה�מ�ם הראשונ�ם בכ�ת� הרבה. הרגשת� 
ל�  רצו  הזמן  וכל  כל מה שקרה.  אשמה על 
מחשבות בראש מת� אחזור לצבא ואם בכלל 

אוכל לחזור", ממש�ך לספר צרפת�.

רגעי המשבר
במהלך הש�קום, סבל צרפת� כאב�ם עז�ם, 
המטרה  ה�ה  לדבר�ו,  אותו  שהחז�ק  מה  אך 
לחזור לגדוד. כשהוחלט לשלוח אותו לוועדה 

ירפוא�ת, הוא ס�רב להת��צב מהחשש שהפ
רופ�ל הרפוא� שלו ��פגע ו��אלצו לשחררו. 
"שבוע��ם בב�ת החול�ם לא הצלחת� ללכת. 

ילא �דעת� כמה זמן זה ��משך ומת� אוכל לד
אלך  שאם  �דעת�  ללכת.  הרגל��ם,  על  רוך 
לוועדה רפוא�ת בשלב כזה, אנ� עלול לשלם 

מח�ר �קר".
כשהג�ע לבסוף לוועדה הוחלט להור�ד לו 

נקודת השי הג�עה  ואז   ,45 -את הפרופ�ל ל
ב�רה מבח�נתו. "אשקר אם אג�ד שלא ה�ו ל� 
של�  הח��ל�ם  שלושת  להשתחרר,  מחשבות 

בהח התמקדת�  אבל  רפוא�.  על  יהשתחררו 
למה".

לאורך כל התקופה בה שהה בב�ת החול�ם 
שלא  ובחבר�ם,  במשפחה  צרפת�  עטוף  ה�ה 
"כל  לבד.  ל�שון  ל�לה אחד  לו אפ�לו  נתנו 
ל�לה �שנו א�ת� שנ� חבר�ם", הוא מספר. מ� 

ישדאג לכך ה�ה אחד מחבר� �לדותו, ברק פל
דמן. "הוא דאג שכל ל�לה �שנו א�ת� חבר�ם 
התושב�ם  בכלל,  לבד.  לרגע  ארג�ש  ושלא 

יברעננה עטפו אות� בחום רב. כל צהר��ם אכ
לת� אוכל ב�ת� שהכ�נו ל� משפחות מהע�ר. 
עטפו אות� מכל כ�וון, ועל זה אנ� באמת אס�ר 

תודה".
לאחר חצ� שנה של ש�קום, צרפת� התעקש 

ילחזור לש�רות בצה"ל, והא�שור ה�ח�ד שק�
בל ה�ה ב�ח�דה לפ�תוח אמל"ח שר�ון בתל 
השומר. "זה אמנם לא ה�ה תפק�ד קרב�, אבל 
הרגשת� אט אט א�ך אנ� חוזר לח��ם. ה�ה ל� 

יקשה מאוד בתהל�ך הש�קום. רצ�ת� כבר לח
יזור למד�ם ולעש��ה. לא �כולת� אפ�לו להס

תובב בחוץ בשמש בגלל הכוו�ות בפנ�ם ואם 
ה��ת� �וצא, ה��ת� ח��ב כובע בוקר�ם וקרם 

הגנה". 
בשלב הזה של הש�רות בתל השומר, בנה 
שלושה  תוך  לפ�ה  תוכנ�ת  צרפת�  לעצמו 
בתפק�ד  לגדוד  וחוזר  מתחזק  הוא  חודש�ם 
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סגן אילון צרפתי )24( מרעננה לא רוצה שתקראו לו גיבור. נכון, 
הוא עשה מעשה הירואי כשחילץ עצמו מטנק בוער ולמרות 
שנכווה, חזר אל הטנק כדי להציל את הנהג שנלכד בפנים, 
אבל אם שואלים אותו, "זה היה הצעד הכי הגיוני" ‰ כבר ברגע 
שפונה לבית החולים, חלם צרפתי על דבר אחד - לחזור לגדוד ‰ 
לפני כחודש, לאחר שיקום ארוך, שידע לא מעט משברים, הוא 
הגשים את החלום ותפס קו בעזה כמ"מ של גדוד 9 
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