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 בגאווה לספר לוי נוהג היתר בין מעולה.
 פאל מלון את שבנה זה היה הוא כי רבה,

 בנאי שהיה לפני עוד לשעבר). (שרתון
באי־ חקלאיות בעבודות לוי עסק וטפסן,

 אף ולעיתים מגוריו, עיר בית־שאן, זור
 לו שהיתר, משה, לאביו, בעזרה עסוק היה

 פיסי כוח עם כי להניח יש בלוד. נגריה י
 בצה״ל מוצא היה מעולה, בניין פועל של

לצבא. ומועילה מתאימה עבודה
״מיקרה־ של הסיבה התבטלה כאשר

 סיבות על שמועות לפרוח החלו עיין,״
 אשר שמועות מצה״ל; לוי של שיחדור
בדיוניות. ובחלקן נכונות היו בחלקן
כ התבררה שאחר־כך השמועות, אחת
(אפילפסיה) מחלקת־הנפילה היתד, נכונה,

אח צבאות כמו צד,״ל, לוי. דויד לקה בה
לשורו אפילפסיה חולי מגייס אינו רים,
 שכאשר הפשוטה הסיבה בגלל ולו תיו

 אין שלו, ההתקף את כזה חולה מקבל
להר יכול אינו וצבא לתפקד. יכול הוא
 למרות אולם כאלה. מצבים לעצמו שות

 אפילפטיים התקפים על עדויות שקיימות
ציבוריים, במקומות לוי דויד לקה בהם

 קבע כאשר זו, מחלתו על ידע לא צה״ל
 מחלת דבר את העלים לוי לגייסו. שאין

ומ בוחריו מציבור רק לא שלו הנפילה
 גם אלא החרות, ותנועת הליכוד מנהיגי

השישים, שנות בסוף הצבא. משלטונות י
 המועצה ראש כסגן כיהן לוי דויד כאשר

 התקפה קיבל הוא בית־שאן, של המקומית
 תיאר המועצה. ישיבת באמצע אפילסטית

נת ״לפתע :בישיבה מהנוכחים אחד זאת
 מפיו והפליט משונות בעוויתות לוי קף

 כולו רעד הוא כולנו. את שזיעזעה צרחה
אותו שהשכבנו לאחר התקף, של דקות י כמה אחרי קצף. יצא מפיו והתעוות.
רגליו.״ על וקם התאושש הוא בו, וטיפלנו

ייפוי
הביוגראפיה

מחלת־העצ־ של נסבה אחרת מועד!
חולה־רוח, אינו לוי בה. לקה שלוי בים

פסי של לטיפול הזקוק אדם של מיקרה או
 כזב. שמועת זוהי הזו, מהבחינה כיאטר.

 :השמועה של מקורה לגמרי ברור אך
את להבין כדי שלו. האפילפסיה מחלת

 שר־הביטחון דווקא אולם כשר־ביטחון,
 שפירסם זה היה וייצמן, עזר הנוכחי,

 כל ללא כמעט, פסיכיאטרית חוות־דעת
 צה״ל, רמטכ״ל שהיה מי על לכך, הסמכה

 ראש לתפקיד בחירתו ערב רבין, יצחק
 רק לא לוי דויד של במיקרה הממשלה.
 את הוציא שמשרדו אלא שתק, שווייצמן
 ממנה הציבור, בעיני חול שזרתה ההודעה

 מ־ שוחרר לוי כאילו להבין היה אפשר
שלו. מיקרה־עיין בגלל צה״ל

 העצבים מחלות על השמועות מילבד
 בגללה הסיבה על נוספות שמועות היו שלו,

 דווקא שמקורה מהן, אחת מצה״ל. שוחרר
ב חולה היה שהוא אמרה בבית־שאן,

 נכונה, כלא הוכחה השמועה מין. מחלת
 בטיפול שנה 14כ־ לפני היה לוי כי אם

 עור למחלות תל־אביבי רופא אצל ממושך
ומין.

 היא מצה״ל לוי של שיחרורו על האמת
 כלל קשורה ואינה יותר הרבה פשוטה

 באותו המדומות. או האמיתיות למחלותיו
 מחזור להתגייס, לוי על היה בו מחזור

 לגייס שלא צד,״ל החליט ,1958 פברואר
 עממית מהשכלה הפחותה השכלה בעלי

 היה אחרות בתקופות כי אם מושלמת.
 לחלוטין, חסרי־השכלה גם מגיים צד,״ל
אדם. כוח אגף דרישות לפי הכל

ה הוציא כאשר שנים, כשלוש לפני
 חוברת בכנסת הציבור קשרי על ממונה

נתפרס השמינית, בכנסת ומי מי הנקראת
״ה הסתייגות: דברי הפתיחה בעמוד מו

ש ובנוסח במתכונת כאן מובאים נתונים
 עצמם.״ הכנסת חברי על-ידי לנו נמסרו

 הכנסת של הציבור קשרי על לממונה
 ינסו מחברי־הכנסת רבים כי ברור, היה

 וכדי שלהם, הביוגראפיה את ״לייפות״
 את הפך הוא אחריות כל מעליו להסיר
 לא איש אולם לאוטוביוגראפיה. הכתוב
 אשר חבר־כנסת יהיה כי לעצמו תיאר

עצמו. על ממש נכונים לא פרטים יכתוב
 ״השכלה״ בסעיף זאת. עשה לוי דויד

 היא האמת תיכונית.״ ״השכלה כתב: הוא
מל עממית ״השכלה כותב היה אם שגם
כך. על להשיג היה אפשר אה,״

 שבמרוקו, בקזבלנקה נולד לוי דויד
 במיסמכים כותב שהוא כפי ברבאט, ולא

 ל- אמנם עבר הוא יותר מאוחר רשמיים.
,19 גיל עד בה וחי משפחתו עם רבאט
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 מחלת של מהותה את להבין יש הקשר,
האפילפסיה.

ה נוירולוגית מחלה היא האפילפסיה
 בשם גם מחלת־נפילה, לשמה, נוסף ידועה,

 המופיעה מחלת־מוח זוהי מחלת־הכפייה.
 הת־ הם וסימניה הילדות, בגיל בדרך־כלל

 המלווים שונות, בתכיפויות קפי־עוויתות
חוסר־הכרה. של מצבים

בדר המחלה, של שונות צורות קיימות
 מחקרים על־פי חריפות. של שונות גות

 האפ׳־־ בתיסמונת יש זה בתחום .שנעשו
המו שונים, פסיכיים התקפים גם לפטית
 ובצורות בפתאומיות וחולפים פיעים

 חז־ ,חושים סילוף עכירת־רוח, מגוונות:
 במצבי זעם. של והתפרצויות יונות־שווא

 לבצע המותקף עשוי אפילפטיים דימדום
מע הדעת, היסח מתוך חמורים מעשים

כליל. ממוחו משתכחים שלאחר־מכן שים
 את העלה לא הממשלה מאנשי איש
 שחולה בכך סכנה אין אם השאלה

 פסיכיים התקפים של לסכנה הנתון כזה,
 ישראל. בממשלת כשר יכהן משמעותיים,

 כלומר: שלילית, היא לכך והתשובה יתכן
 אפילו העלה לא איש אולם סכנה. אין
 מכהן לוי שדויד הוא הנכון השאלה. את
או כראש־ממשלה ולא כשר־קליטה, רק

אר במשך למד הוא לארץ. עלייתו שנת
 ושלוש ברבאט יהודי בבית-ספר שנים בע

 התקבצו בו ב״חדר״ היה נוספות שנים
 תורה. ללמוד כדי רב סביב עוללים מספר

 צה״ל שלטונות בפני להציג לוי כשנדרש
 היה יכול לא הוא השכלתו, על מיסמכים

 ל שצד.״ אחרים מיבדקים מתוך כן. לעשות
 וכן ובעל־פה, בכתב שלו, למגוייסים עושה
 הבודקים, של האישית התרשמות מתוך

 השכלה חסר הוא לוי כי צה״ל החליט
יגוייס. אם הצבא על נטל יהווה הוא וכי

ם מה פתאו

 לשיחרורו. זו בסיבה מודה אינו וי £4
 לשיחרור שהסיבה בשמו, טען דוברו /

 ודוברו השר העיין. מיקרה זאת בכל היא
 במשך לוי עשה מה להסביר ידעו לא
 אחרי הדובר, לדיברי במארוקו. שנה 19

 לכתב שנאמרו כפי השר, עם התייעצות
 יהודי ילד כל כמו למד ״הוא :הזה העולס

 אפילו עבד, לא בכלל הוא 19 גיל עד אחר.
 שלו.״ בנגרייה אביו עם לא

בכך אשם אינו לוי דויד כי ספק אין

 לדבריו, .1958ב־ לצה״ל גוייס לא שהוא
 התנדב הוא הכיפורים יום מילחמת לאחר

 גם בדיקות עבר הוא מילואים. לשירות
 הגירסה נכונה אם הנראה, וכפי הפעם,
 המילואים כוחות למערך התקבל שהוא

להת הצבא שלטונות החליטו צה״ל, של
 כבר שהיה מי של ההשכלה מחוסר עלם

ניק לא פעם אף שלוי כמובן חבר-כנסת.
 המיבדקים מאז פעיל, מילואים לשירות רא

 מכהן הוא היום ועד ,1973ב־ לו שנערכו
ממילואים. המשחררת כהונה כחבר־כנסת,

יצ מקרוב לוי דויד את שמכיר מי כל
 לוי .1958מ־ צה״ל החלטת את בוודאי דיק
 ״החת־ך שקט, נעים־שיחה, איש אכן הוא
 תקופה במשך שכונה כפי הכנסת״, של

 ומצליח ובהידור, בקפידה לבוש ארוכה,
 לעצמי שסיגל הדיבור סיגנון על־ידי —

 רע לא להתבטא — האחרונות בשנים
 הקלה ולו לוי, עם שיחה כל אולם יחסית.
 כפי או, השכלתו מידת על מלמדת ביותר,
 קוצר, אריה עם בשיחה בעצמו פעם שאמר

ב חרות ממנהיגי אחד בשעתו שהיה מי
 זה מה תרבות? פתאום ״מה הסתדרות:

ייתן?״ זה ולמי ייתן

 חוסר״ בגלל לוי, בדויד רצה לא צה״ל
 רצה כן בגין מנחם אבל שלו. ההשכלה

 בהן הראשונות הפעמים אחת איך. ועוד בו
 כלפיו, ממשית באופוזיציה בגין נתקל
הניצ בחירות אחרי שלו, תנועתו בתוך

 להטיל עליו היה כאשר היתד, לכנסת, חון
 של בחירתו למען מישקלו כובד מלוא את
 בו, רצו לא חרות מרכז חברי כשר. לוי

 מיהר לולא מאחוריו. עמד שבגין למרות
 ועדתי יו״ר (היום ארנס משה הפרופסור

 את להסיר הכנסת) של והביטחון החוץ
 היו שבגין־את־לוי ספק אין מועמדותו,

.תבוסה. נוחלים
 לוי, את צריכים ומפלגתו בגין אולם

 בממ־ נוסף ששר בכך מתחשבים ואינם
 הפאראדוב־ אחד בצה״ל. שירת לא שלתם

 היה האחרונות הבחירות של הגדולים סים
ביו הקטן הייצוג שבה המיפלגה שדווקא

 לשיל־ הועלתה המיזרח, עדות לבני תר
 אלה. עדות בני של להצבעתם תודות טון

ל אב מבית־שאן, פועל־ד,בניין לוי, דויד
 מרבית של האמיתי הנציג הוא ילדים זן

לוותר. אסור כזה נציג על בגין. של בוחריו
בסיו־רד!) שכייה (כתבה


