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אתר הנצחה
"יִזּכֹר עם ישראל"
נזכור את כולם
יום השנה לנפילתם
איתור שם חלל
איתור לפי יישוב  /בית עלמין
סיפורי חייהם
ּגַלְעֵד  -אנדרטאות ואתרי
הנצחה

נזכור את כולם

ּגַלְעֵד  -אנדרטאות ואתרי הנצחה
אנדרטה לזכר יוסי יפה
כביש הר חריף  -ניצנה )בסיס צבא(
על האנדרטה

שמות הנופלים

כאן מונצח יוסי יפה ממושב חרות ,קצין צנחנים וסגן מפקד
חטיבת חי"ר ,שנפל בעלות רכבו על מוקש באזור זה ביום י'
באדר תשל"ז ) .(28.2.1977הנצחה נוספת קיימת בפארק
גולדה ,סמוך לקיבוץ רביבים.

ּגַלְעֵד
חזור

אש היצירה ּ" -גְוִילֵי אֵׁש"
יום הזיכרון
מקום קבורתם לא נודע
חללי "נצר אחרון"
בתי עלמין צבאיים
מסלול מבקרים בהר הרצל
השביל המחבר
דרכי הנצחה
מלחמות ישראל
נזכור את כולם )דף הבית(

תיאור האנדרטה
ההנצחה לצד הכביש ,שביל תחום באבנים מוביל אליה ואל
פינת הישיבה שלצידה .השביל מסתיים ברחבה עגולה
ובליבה ניצב סלע גדול ועגול .חזית הסלע מסותתת ועליה
נחקקו פרטי הנופל ,נסיבות נפילתו ,סמל הצנחנים ודברים
לזכרו" :מעולם לא אמר אחרי ,פשוט קם והלך וכולם אחריו.
מחנך ,מפקד ,אוהב את הארץ עד כלות" .על השלט המתאר
את שיפוץ המקום נכתב" :יוסי השאיר לנו את ערכיו ,אהבת
האדם והאדמה ,אהבת הארץ וערך העבודה".

הקמת האנדרטה
ההנצחה הוקמה ביוזמת משפחת הנופל וחבריו .שופצה
בסוכות תשס"ו ,2005 ,ע"י חניכי תנועת בני המושבים,
שהנופל היה פעיל מרכזי בה בתחום החינוך ,ובסיוע קק"ל
ומועצה אזורית רמת נגב.

דרכי הגעה
המקום נגיש לכל ,הנסיעה בכביש  10מותרת רק בשעות
היום ובאישור הצבא .ההנצחה ממזרח לכביש  ,10כקילומטר
וחצי מדרום למסוף ניצנה.

מספר הנופלים המונצחים באנדרטה 1 -
חזור לראש הדף
צילומי האנדרטאות המוצגים בפרק זה ,משקפים את מראה
האנדרטה וסביבתה בעת צילומן .במידה והתמונות אינן מייצגות עוד
את האנדרטה ,נבקשכם לפנות
לתחום אנדרטאות ביחידה להנצחת החייל לכתובת המייל
mishpahot_galed@mod.gov.il
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