




לזכרבישולמפגש

ל"זקירמהיוסי



ילדות

(.5/6/1987)ז "בסיוון תשמ' ל נולד בירושלים ביום ח"ז( יוסף)יוסי 

.אחריו נולדו איציק וטל, ועוזי( אסתר)בנם הבכור של אתי 

.שבמבשרת ציון" הראל"ס התיכון "למד בביה





ל"לצההגיוס

ושירת כלוחם בחטיבת גבעתי  2005ל בנובמבר "יוסי התגייס לצה

.בגדוד צבר

,  החברות-כשיוסי התגייס לצבא אופיו היוצא דופן וערכיו

.הנתינה והדאגה לזולת בלטו במיוחד, האכפתיות



הצבאיהשירות

.יצוקהעופרתובמבצעהשנייהלבנוןבמלחמתחלקלקחשירותובמהלך



ליחידת הסיור המיוחדת  , התגייס יוסי למשטרת ישראל2012באוקטובר 

.ירושלים( מ"יס)

כאשר , קיבל יוסי ציון לשבח ממפקד מחוז ירושלים, כשנה לפני נפילתו

.עצר מחבל שתכנן לבצע פיגוע דקירה בגן ילדים בירושלים

מ ולפני נפילתו היה "הקידום של יוסי היה מהיר יחסית לקצב הקידום ביס

.בשלבי מיון לקורס קצינים



הר געש "נוי תיארה את ערב החתונה , התחתנו נוי ויוסי2016באפריל 

, "אהבת נשמה"והיא כינתה את אהבתה אליו , "של אהבה ושמחה

".אהבה חוצה עולמות"



הנפילהמועד

בהיתקלות עם מחבל סמוך לשכונת שייח , (9/10/16)ז "בתשרי תשע' ביום זיוסי נפל

לאחר שהתקבלו דיווחים בקשר על אירוע ירי  , 9:45בסביבות השעה . ראח בירושלים'ג

.סמוך לתחנת הרכבת בגבעת התחמושת

תוך  , החלו במרדף אחר רכבו של המחבל, קין'יוסי ביחד עם שותפו לאופנוע סרגיי בוצ

דהר יוסי עם האופנוע הישר לנקודה בה , באומץ לב ובגבורה, חתירה למגע בחירוף נפש

,  במהלך קרב יריות. ואכן איתר את המיקום המדויק של המחבל, העריך שהמחבל נמצא

.שהיה בחזית האופנוע נורה ונפגע בראשו ושותפו סרגיי נפצע בידו ורגלו, יוסי



הספדים

אנו  , בטקס חגיגי ומרגש זה: "ל המשטרה מר רוני אלשייך בטקס"מתוך דבריו של מפכ

, נדמה כי ההנצחה. אין ראוי ממנו להנצחה. ל"חונכים את האנדרטה לזכרו של יוסי ז

אלא אנו חלק ממשהו  , מתוך הבנה שאיננו חים כאן לצורך עצמנו, עניינה החיבור לנצח

שאכן ישנם תאים שמתים בתוכו ותאים חדשים , מגוף גדול של עם נצחי, גדול יותר

לכן קיומנו בעולם הוא בעל . אולם הם כולם חלק מהדבר הגדול והנצחי, שצומחים

זהו חלק מקיומו  , זהו איננו קיום זמני שמסתלק לו והולך. גם כאן בעולם הזה, משמעות

כל אחד ואחד מטביע חותם בתוך ההיסטוריה של עם . של עם נצחי שאנו חלק ממנו

!"הנצח ויוסי זכה להטביע חותם בערכיו של עם הנצח ובנצחיות הקרבתו



הנצחה

, על שפעל בצורה יוצאת דופן וגילה נחישות, הוענק ליוסי עיטור המופת, 2018' בנוב

במקצועיות וכפי שמצופה משוטר לבצע משימתו על מנת להגן , אומץ לב וחתירה למגע

.על אזרחים

משפחתו של יוסי הדגישה את החשיבות בלהנציח את דמותו המיוחדת  , לאחר נפילתו

.ולהמשיך להפיץ את אורו המיוחד ושמחת החיים של יוסי לעולם כולו

".ד"זוכרים תמיד את יוסי קירמה הי"-לזכרו" דף פייסבוק"

https://www.facebook.com/Kirmayossi



הנצחה

הוקמה אנדרטה , בו למד" הראל"מקום מגוריו של יוסי ובסמוך לתיכון , במבשרת ציון

הרעיון לבניית האנדרטה והנצחתו של יוסי היו שיתוף פעולה בין  ". כיכר יוסי קירמה"לזכרו 

האחראית על פיתוח היישוב ומשפחת " ערים"חברת , המועצה המקומית מבשרת ציון

.הדגם הוא של האמן חן וינקלר, קירמה

האנדרטה עשויה אבן ירושלמית בגובה כשני מטרים וצורתה כשל חלל הנפער באבן ולצד  

.החלל ניצבת דמות



הנצחה

האנדרטה מסמלת את החלל הגדול שנפער בחיי המשפחה והחברים עם נפילתו צורת 

הנוכחות -לצד החלל ניצבת דמות אדם המסמלת את מי שהיה יוסי בחייו, של יוסי

.והעוצמה בחייו למול החלל שהשאיר אחריו

אשר  , "שומר החומות", האבן הירושלמית מסמלת את הקשר הירושלמי לנפילתו של יוסי

.הגן בגופו על תושביה

.עד המספר את סיפור אומץ ליבו של יוסי-הוצב ספסל ולצדו גל, בסמוך לאנדרטה






