צילום :פרטי

חיים צמח עם כמה
מהמכתבים .נערה אחת
כתבה" :הדרך שלי בחיים
תמיד תכלול אותך,
ותהיה דרכך"

מכתבים שנכתבו לעוז וציור שהוכן לזכרו על ידי דניאל סטוקלין

קטע ממכתב שכתב חייל בעילום שם והושאר על קברו של עוז

מכתבים אם לא יותר מזה ,וטלפונים,
ותמיד אני מנסה לשמור את המיוחדים.
יש כאלה שנכתבו בעילום שם".

מכתב על הקבר

מכתבים לעוז
עוז צמח ז"ל לא הכיר אותם אבל דמותו וסיפור חייו נכנסו להם ללב  ‰תשע שנים
אחרי שעוז נהרג במלחמת לבנון השנייה ,כותבים לו אנשים רבים ,חלקם בעילום
שם ,מכתבים אישיים ומרגשים ,ומספרים לו עד כמה השפיע על חייהם  ‰רבים מהם
משאירים את המכתבים על קברו " ‰כשאנשים מחבקים וזוכרים את עוז ,זה נותן לי
עוד מקלות להמשיך במסע" ,אומר האב חיים
רותי בוסידן

צילום :רונן כרם

"אני רוצה להגיד לך תודה
ששינית לי את החיים עם
הסיפור שלך ,ומה שעשית
מתוך הערכים שלך ,הכל
כך לא מובנים מאליו שגוו
רמים לי לרצות להיות בן אדם טוב יותר,
יותר כמוך .תודה שהענקת לחיים שלי
משמעות וגרמת לי להבין מה המדינה שלי
והעם שלי שווה" .כך כתבה לאחרונה לין,
נערה בת  17לעוז צמח ז"ל מרעות ,תשע
שנים לאחר שנפל במלחמת לבנון השנייה.
תשע שנים חלפו אך זכרונו של עוז לא
התעמעם ,ואולי אפילו התעצם ,כך מספר

868

ידיעות מודיעין ˆ 31.7.2015

השבוע אביו של עוז ,חיים צמח .לדבריו,
עד היום הוא לא מפסיק לקבל מכתבים ותו
גובות מאנשים בכל הגילאים שמספרים לו
על עד כמה עוז השפיע עליהם ועל חייהם.

מתחברים לדמותו
עוז צמח נולד לאלישבע וחיים צמח
באוקטובר  .1985אחיהם הצעיר של יוסי
ואורן ואחיהן הגדול של יפעת ושני .ילד
יפה תואר ,חייכן וקצת ביישן ,נעים הליו
כות ,מסור ועקבי בהשגת מטרותיו ,שאהב
לתת מעצמו לאחרים בכל מצב וללא תנאי.

"מלח הארץ" במלוא מובנה של המילה.
עוז היה נחוש לשרת כקרבי ,ולתרום
מיכולתו ומכישוריו למדינת ישראל .הוא
התגייס לצה"ל במרץ  2004ושובץ בחיל
השריון ,ותוך זמן קצר הוכשר לתפקיד
מפקד טנק בגדוד  53בחטיבה .188
עוז זכה להערכה רבה מצד מפקו
דיו ,פקודיו וחבריו ליחידה ולחיל ,בשל
אישיותו והסגנון המיוחד בו מילא את
תפקידו במסגרת הצוות והפלוגה ונסיונו
המקצועי והמבצעי .בין היתר בתעסוקה
מבצעית בגזרת מגוריו מכבים־רעות.
במהלך פעילותו השוטפת נקרא עם יחיו

דתו להילחם בדרום לבנון במסגרת מבצע
"שינוי כיוון".
עוז נפל בקרב בעינתא־בינת ג’בל בדרום
לבנון ביום שבת 12 ,באוגוסט  ,2006עת
פיקד על צוות טנק .במהלך הקרב הבחין כי
הטנק שנע לפניו על ציר הררי קשה ביותר
נפגע בצריח ומפקדו נפצע .עוז ,שהבחין
במצוקת הצוות ,נטל יוזמה לחילוצו.
הטנק של עוז תפס עמדה בצלע הר.
בנחישות ובעוז רוח ,כשהוא וצוותו
חשופים לאש צולבת באור יום פיקד על
משימת חילוץ לאחור ,כשהוא מרתק את
האויב בפותחו באש מכל הכלים לכיוון

מקורות הירי ,ובמקביל מכוון את הטנק
הפגוע לאזור מוגן .הטנק הפגוע על
צוותו חולצו על ידי הצוות של עוז וכו
וונו לאזור מבטחים ,ובכך ניצלו חייהם.
לאחר סיום פעולת החילוץ ,עוז דווח
למפקדו "קודקוד כא ן 3ב' סוגר בתנ�ו
עה סוף!" ומאז לא נשמע קולו ברשת.
הטנק של עוז וצוותו ספג פגיעה ישירה
רבת עוצמה ועוז ושלושת חבריו ,הטען־
קשר הרן לב ,התותחן ינון ניסן והנהג דן
ברוייר זכרם לברכה נהרגו במקום.
המשימה האחרונה בחייו הוקדשה להצו
לת חיים תוך גילוי עוז ,אומץ לב וגבורה
הראויים להערכה .כל זאת תחת אש אויב
מאסיבית באור יום .על כך קיבל 'צוות
עוז' צל"ש אלוף פיקוד צפון.
"אני לא אובייקטיבי" ,אומר השבוע האב
חיים" ,אבל יותר ויותר אנשים אומרים
לי שהם מתחברים לדמות של עוז .לא
רק מגזר מסוים אלא כל הקשת  -ילדים,
בני נוער ,חיילים ומבוגרים ,פנסיונרים,
דתיים וחילונים".
איך אתה מסביר את זה?
"את קורות חייו של עוז אנשים מכיו
רים בכמה סיטואציות .או שהם נכנסים
לאתר שלו ,או קבוצות שלומדות את
הסיפור שלו ואני מגיע כדי לענות על
שאלות ,או מצבים שאני מגיע ומספר
את הסיפור שלו מההתחלה ועד הסוף,
ויש פעמים שאנשים מגיעים אלינו
הביתה ,בדרך כלל קבוצות של 10-30
ילדים ,חיילים ומבוגרים ,שיושבים
ושואלים שאלות ,נכנסים לחדר שלו
ורואים את הדברים .אני מקבל מאות

צמח מספר על מכתב מיוחד שמצא על
קברו של עוז ביום הזיכרון בשנה שעברה.
"כתב אותו שיריונר בעילום שם .זה היה
מכתב מדהים שיש בו קול זעקה".
צמח הפנה את האבל הכבד לתרומה
לקהילה והוא משמש כיום כיו"ר בית 'יד
לבנים' במודיעין" .אני מקבל חיזוקים
מהסביבה שמנתחים את התכונות של עוז
ומספרים עליו" ,הוא אומר" ,ואז אני מאו
מין שכל מה שידעתי על עוז נכון ואפילו
יותר מזה ,וכל פעם אני נוכח לדעת שעוז
אמנם לא נמצא פיזית איתנו ,אבל כשו
מדברים עליו ,שרים ומספרים עליו ,הוא
איתנו ובינינו .הוא מאוד משפיע כמו שכו
תבה הנערה לין .אני מדבר מול החיילים
המצטיינים ומספר את קורות חייו של עוז.
זה מרגש אותם ומדבר אליהם".
לפני שנה וחצי דיבר צמח בין היתר גם
עם החייל המצטיין שאול אורון שנעדר מאז
'צוק איתן'" .הוא בא אלינו ואמר שבזכות
עוז הוא רוצה לעשות שירות משמעותי",
מספר צמח" .זה עושה לי צמרמורת .הוא
כל כך משפיע על אנשים וגורם להם להיות
משמעותיים בנתינה שלהם ולתת את
המיטב מעצמם .זה בא גם מאומן שהוא לא
ילד בשם דניאל סטוקלין שצייר את הקרב
האחרון של עוז .הוא אמר שהוא מרגיש
מחויבות לעשות משהו לזכרו .לאחרונה
הצגתי את התמונה הזאת בקורס מ"כים
שבו התארחתי .התמונה מאוד קשה לי
ומאוד חזקה".
מה בסיפור של עוז נוגע באנשים?
"כמו שהנערה לין כתבה  -עוז שינה לה
את החיים .פגשתי את אבא שלה והוא אמר
לי 'אין לך מושג מה עוז עשה לה' ,הוא שינה
אותה ,בלימודים היא הפכה לטובה מאוד,
מדריכה בתנועת נוער עם מוטיבציה לעו
שות דברים .לא מזמן היא כתבה לי שהיא
מתחילה לחשוב על הצבא ,ובזכות עוז היא
בכיוון של לוחמת כי הוא גרם להבין כמה
זה חשוב להשקיע ולתת מעצמך .אולי זאת
החזות שלו  -יש לו תמונה שהוא מסתכל
בגובה העיניים .למרות שהוא היה יפה ,חכם
ועם נוכחות ,הוא אף פעם לא הרגיש מתו

חיים צמח" :כל פעם
אני נוכח לדעת שעוז
אמנם לא נמצא
פיזית איתנו ,אבל
כשמדברים עליו,
שרים ומספרים עליו,
הוא איתנו ובינינו"
נשא מעל אף אחד .הוא אמנם היה מפקד,
אבל את כל הפיקודיות שלו הוא לא יצר
כתוצאה מסמכות אלא מכוח האישיות שלו
דרך החברותא ,ההבנה ,השיתוף והביחד".
צמח מספר כי כשמגיעים לדיון על
הקרב עצמו עולות שאלות קשות" .עוז
למעשה קיבל פקודה לסגת בקרב והוא
החליט על דעת עצמו להישאר ולהציל
את החברים שלו" ,הוא מספר" .בדיונים
האנשים מנסים להיכנס לו לראש ועולות
כל מיני שאלות .אני לא מבין עד היום
מאיפה היה לו את האומץ לעשות את
מה שעשה .יש כאלה שאומרים שלא היו
נשארים ,ומצד שני ,הם מבינים שהוא לא
היה יכול להשאיר את הצוות השני פגוע.
כשמחברים את זה עם האופי שלו והעו
רכיות שלו ,זה מה שמשפיע על ילדים,
חיילים ומבוגרים כאחד".

לעוז יש שליחות
צמח מספר שיש יותר ־מו 600אלף כנ�י
סות לאתר של עוז ,ולשיר "עוז" לזכרו
שכתב ושר עידן חביב יש יותר משני מיו
ליון צפיות ביו־טיוב" .בבית ספר באזור
המרכז ניתחו את הדמות של עוז וגם את
השיר בשיעור ספרות" ,הוא מספר" .זה
מדהים .השיר מחובר לעוז בכל רמ"ח איבו
ריו .עידן חביב הוא חבר טוב של יוסף ,הבן
הגדול שלנו ,והכיר טוב את המשפחה .עידן
היה בחו"ל במלחמה ושמע מאבא שלו שעוז
נהרג .הוא החליט לחזור לארץ וכששמע
מה היה בהלוויה ,הוא כתב את השיר .עד
היום מאוד קשה לו לשיר את השיר הזה".

עוז צמח ז"ל .משפיע על אנשים

איך עברו עליכם תשע השנים האלה?
"זה הזוי .אני כל פעם צובט את עצמי ולא
מאמין שזה המצב העובדתי .מבחינת הנצחה
עשינו לעוז המון דברים :יש אנדרטה בקיבוץ
מעיין ברוך סמוך לשביל ישראל ,יש אנדרטה
בהר אדיר לזכר כל נופלי מלחמת לבנון השו
נייה ,יש את משעול עוז צמח ברעות שמוביל
לבית הספר שבו למד ,יש אנדרטה בתיכון
מו"ר לזכר כל הנופלים של בית הספר ,הוא
מונצח באתר לשריון ,בחטיבה ובגדוד .יש
את תחרות הסטריט בול על שמו קרוב ליום
ההולדת שלו באוקטובר ושיש את כל מורשת
הקרב שעושים לזכרו".
מה הרגשת במלחמת 'צוק איתן'?
"זה היה קשה מאוד .ברגע שמתחיל עיו
מות מסוים ומכניסים ,חיילים זה מחזיר
אותנו ממש לסיטואציה .שואלים אותי
איך אני יכול לספר את הסיפור שלו כל
פעם מחדש ,אז אני אומר שאני פשוט מתו
חפש ,מגיע מחופש ,אחרת לא ברור איך
אפשר לעשות את זה .זה כמו לגרד בפצע
שמגליד ולגרום לו לדמם כל הזמן".
אבל אתה בכל זאת ממשיך.
"אני יודע שיש משפחות שמאוד קשה
להן לעשות את זה .מצד שני ,כשאני מדבר
יש תחושה שזה משחרר ,באיזשהו מקום
שאנשים מחבקים וזוכרים את עוז ,זה נותן
לי עוד מקלות להמשיך במסע .מבחינתי,
אני יכול להגיד בוודאות שהכאב לא מרפה
והזמן לא מרפא .ההפך אולי הוא נכון -
ככל שעובר הזמן מרגישים יותר את החוו
סר והוא לפעמים יותר קשה ,לכן ,כשאני
רואה שאנשים נרתמים ,מאדירים את שמו
ומספרים את סיפורו ,זה מקל עליי קצת".
מה עוז היה אומר על כל זה?
"עוז היה מסמיק ומתכנס בתוך עצמו.
עוז היה כל כך צנוע ,הוא היה הדבק של
המשפחה ,תרתי משמע ,עד היום הוא מדו
ביק ומאחד אותנו .יש לו מידה מסוימת של
שליחות כמו שהנערה לין כתבה במכתב:
'אני מצטערת שאני לא אדם כל כך טוב
כמוך כי זה באמת כל כך קשה להגיע לרמה
שלך שבאה לך כל כך בטבעיות .הדרך שלי
בחיים תמיד תכלול אותך ,ותהיה דרכך.
הדרך שלי תהיה כמוך' .לכן ,אני תמיד
אומר לאנשים שאני מספר להם על עוז
שישמרו על הארץ כי שילמנו עליה מחיר
מאוד יקר שלא ניתן להעריך אותו בכלל.
וכששואלים אותי איך שומרים על הארץ,
אני אומר' :תמיד תעשו את הכי טוב שאתם
יכולים לעשות ,איפה שאתם נמצאים'".
ˆˆˆ
האזכרה לעוז צמח ז"ל תתקיים בבית
הקברות הצבאי בהר הרצל ביום שני ()3.8
בשע ה  .17:30הסעה תצא מבית המש�פ
חה ברחוב רותם  37ברעות בשעה .16:30
הציבור מוזמן .בשע ה  19:30תהיה ה�ת
כנסות בבית משפחת צמח .מוקירי זכרו
מוזמנים .האתר לזכרו של עוז בכתובת:
.www.oztzemach.co.il
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