




לזכרבישולמפגש

ל"וזף חורי ז'ג



ילדות

.לגוזיף אחות והוא דודם של שני ילדיה. איבא ופריד, להוריו21.01.1982-גוזיף נולד ב

.גוזיף התגורר לתקופה קצרה בנצרת ולאחר מכן בנוף הגליל

לימדה אותו  , אשר השקיעה בחינוכו ובגידולו רבות, אימו, בשנותיו הראשונות

.שני הוריו היו לוקחים אותו ומחזירים אותו מבית הספר, לאחר מכן.בבית



שהיההילדעל

תמיד הצטיין  –וכך גם בהמשך 3אשר ידע לכתוב כבר בגיל , היה ילד חכם מאודוזיף'ג

.בלימודיו

דוגמא לכך היתה כשנתן את כרטיסיית האוטובוס שלו לבן  . היה רגיש ורחוםוזיף'ג, כמו כן

גבר בבית הספר מבלי וזיף'גהיכה את , בפעם אחרת. כיתתו שמצבו הכלכלי היה קשה

.  ביקש ממנו שיניח לווזיף'ג, שגוזיף עשה לו דבר וכאשר אביו רצה לדבר עם אותו גבר

.נדיב וטוב לב, לא מפריע ועושה בעיות, שהיה שקט ורגוע, וזיף'געוד מספרים על 



ההתבגרותגיל

אהוב על , הוא היה חברותי. העריכה אותו מאוד ורכשה לו הרבה כבודוזיף'גסביבתו של 

.חבריו וגם על הבנות

כמעט וזיף'גלפני מבחנים . המשיך להצטיין בלימודיו ותמיד סייע לחבריו בלימודיםוזיף'ג

.ולא היה לומד כלל ועדיין משיג ציונים מאוד גבוהים





ענייןותחומיתחביבים

.התעניין רבות במכוניות ובמחשביםוזיף'ג

הרכב  , אביו לקח אותו לקנות רכב חדש, לאחר שעבר ניתוח ולא הרגיש טוב, פעם אחת

.אביו תמיד נתן לו לנהוג וכך היה הראשון בכיתתו שקיבל רשיון נהיגה. אותו רצה



ל"לצההגיוסלפני

ללימודי סיעוד בבית החולים  וזיף'גהמשיך , סיים את לימודיו בבית הספרוזיף'שגלאחר 

.הצטייןוזיף'גכאשר גם בלימודי הסיעוד , האנגלי בנצרת

.ל"אהב זאת מאוד ולכן ביקש להתגייס לצה, התנדב במשטרהוזיף'ג, כמו כן



ל"לצההגיוס

.454לאחר מכן שירת בחיפה ובאוגדה ארטילרית , שירת תחילה במחנה שבטה בנגבוזיף'ג





הנפילהמועד

.  עם סרטן בלבלבוזיף'גבמהלך שירותו הצבאי אובחן 

.  בבית החולים הכיר את אישתו, במהלכם, עבר טיפולים ארוכים וממושכיםוזיף'ג

.ל"חורי זוזיף'גנפטר , 08.02.2009ביום , לאחר שישה חודשי נישואין

.  אחיינים ורעייה, אחות, גוזיף הותיר אחריו הורים



הספדים

:משתף זיכרונות מבנווזיף'גאביו של 

לא וזיף'וגאז התהפך הספסל עליו הם ישבו , על הפעם בה אכלו ביחד שווארמה בעוספיה

.הפסיק לצחוק

.צחקו וכמה היה קר, כמה הם נהנו ביחד, על טיולם המשותף לנורווגיה

.על הארוחות המשפחתיות שהיו אוכלים ביחד וכמה זה היה חשוב לו



הנצחה

מתגעגעים אליו מאוד והמשפחה  , כל רגע ורגעוזיף'גהמשפחה מספרת שהם זוכרים את 

.מבקרת באופן תדיר את קברו

המשפחה כמעט ולא חוגגת חגים ואירועים ולא מציבה בבית במהלך חג המולד  , מרוב עצב

.  את עץ המולד




