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בן אחרי שתי הבנות  ביום ג' )פעמיים כי טוב(כמעט עם המדינה , יעקב נולד

ע"ש  םשלהבן לקרוא לוגם לאביו היה חשוב לאמו ה נ  ר  ה ו  ר  הגדולות יותר, אֹו

היתה מגמה די בולטת בקיבוץ ). יעקבקראו שנספו בשואה   לשני הסבים, םאביה

שם המשפחה אביו ברוך המיר את  ים.חדש םייעברמות כמו במדינה לתת ש

עדיף שיקראו לו בשם ה( יעקב נעימה ,=רוח בוקרירר  פ  צ  ל   ,אדום הזקן=דר  ב  ט  רֹו

ירהחדש ה משפחה ר  פ   .צ 

ינה שרר , ואפילו במדבעמק הירדן הסתיימו מזמן של מלחמת השחרור הקרבות

הנשק עם -חתמו הסכמי שביתתביולי נ, אבל רק 1949כבר שקט החל מינואר 

. סוף לחתום-נלחמו בנו והסכימה סוףהאחרונה בין מדינות ערב ש שהיתהסוריה 

 .טוב -ב נולד כאמור ביום טוב ומזלכך שיעק

חוד כאשר התפשטה מגפת י, ביהחיים במדינה הצעירה לא היו קליםאבל...

שיכלו לעשות היה  וכל מה. נגדה שאז עוד לא היה חיסון הילדים" "שיתוק

הילדים וגם להורים לא -דים החולים הורחקו מבתיל. הידידּוכלומר ב   ,הי  צ  ל  יזֹוא  

. ז"א שהילדים החולים ראו ם הנוספיםהכך נתנו להתקרב פן ידביקו את ילדי-כל

רק את המטפלת המיוחדת של האיזולציה ואת הרופא שהגיע  כמעט בעצם

 פעוטים בני גילו ומחזורו.רוב הצפריר חלה כמו גם  .לפרקים לבדוק מה המצב

די חלה  צפרירגם  .שחלו ויצאו עם נכויות קלות יחסית והיו שנפגעו קשה יותר היו

פניו. הוא התגבר ונשאר בחיים באחד משרירי , אך לבסוף נותר רק פגם קטן קשה

. לפעמים נדמה לחשוב שהכל מסתדר כאשר הילדים והמשיך בחייו הלא קלים

בשעה  .... אבלםרך שלהמטופלים בבית הילדים ויש להם מטפלת הדואגת לכל צו

מאוד שלו, , מסתבר שההורים "חדר ההוריםאל "אחה"צ כאשר הילדים מגיעים  4

באחריות לבריאות כולה -בלה אמו כל .מאוד מחויבים ומגויסים לתפקידם בקיבוץ

 אבא ברוך עובד בפלחהו. החברים, אחראית במרפאה

, חוזר סלול בשלום, ועובר את המסיים את לימודיו ומתגייס לצנחניםמצפריר 

. במשך השנים עבד בענף ומשתלב בחברת הצעיריםלקבוץ בתום השרות, 

הבננות , יצא להדריך את המסגרת שהתגבשה ל"גרעין שחר", עבד ברפת , עבר 



התבטא וגם כדי לבטא ולהביע את דעתו. הוא , היה מגיע לאסיפות קורס צלילה

בועדה לדוגמא  ,דות בהם כיהןדיווח רבות בעלון על הדרכת המסגרת ועל הוע

, טניסאך . הכלבים איך לנהוג ולהתנהגהאחראית על הכלבים כתב עצות לבעלי 

יאו גם בועדת הוידה  הי .חביבים עליוהיותר ערוצים ההיו בכלל אופניים, ספורט 

 ן.לב-כשעוד ראינו טלוויזיה בשחור ,בתקופה שזה היה חידוש מעניין

)כשעוד לא נכנסה אופנת וחצי חודשים לארה"ב  4יול של הוא מבקש לנסוע לט

אח"כ , אחרי התלבטויות רבות של המזכירות מאפשרים לו. ו"טיול אחרי צבא" 

 :שהוא מבקש ללכת ללמוד ואומרים לויחד איתו אנחנו מתלבטים בעניני לימודים 

" ויעקב  ואין מי שיחליף אותך בעבודה !!!חכה עוד שנה! כי המצב ברפת קשה"

והוא עובד   .ר הרווק הכי ותיק  ומעוניין לצאת, ללמוד, להתפתחמסביר שהוא כב

, מאוד יםאחראימתחיל במחלקת ההדפסה, ומתקדם לעוד ועוד תפקידים  ב"לוג",

ונוסע לחו"ל כאחד הטכנאים המביאים מכונות חדשות  למפעל ובד"כ צריך שניים 

מאוד מקפיד הוא ת של התבניות. לבסוף לפחות כדי שיהיה בטוח עם כל הבדיקו

 . על איכות המוצר "בקרת טיב"

עד  ", מה יהיה ???לא ילד!הוא כבר נו, " :יש המון מודאגים ,, כמו פעםובקיבוץ

 )שזו "העתונות "מי ומה"עמודים של עלון הקבוץ, בסוף יש הודעה ב-שסוף

הצהובה" =בדפים האחוריים של העלון כפי שהגדיר פעם חברנו אברהם ארליך 

עם חברתו  יעקב צפרירשל חברנו  "חתונת העשור"על במודעה ז"ל( 

מצא לבסוף שנות חיפושים בישראל ובחו"ל ו 20שאותה מצא אחרי  אילנה ברזילי

, ואמרו " 100מאה =חתונת ה"ממש    אפילו אמר שזו שהוי. מבאשדותאותה 

שמחה מהתרגשות ופשוט  השז ,זה היה מובן ...אבל  !"תרגע ואל תגזים :"לו

להולדת לסבתא בלה וסבא ברוך  טוב -, הודעות בעלון . מזלמה-גדולה. ואחרי זמן

אחרון רק ו  שעוד זכו להכיר את סבתא בלה עומרהבכורה ואחריה הנכדה קמה 

 . בלה כבר לא הספיקה לראותו אתשסב תובל .חביב 

 ת  ב  . וכאשר ש  "רמב"ם" כששמעתי שאתה מאושפז בבי"חכך , -כל יצפריר, צר ל

כך קרוב ולא הספקתי -שיש לך עוד זמן רב, לא הבנתי שהסוף כל חשבתי הביתה ,

הרבה אהבה בה משפחה שיש ליצור וגם הצלחת כמה רצית  .לבוא ולבקר אותך

 .ובין הורים לילדים בכללושיחה חופשית בין אבא לילדיו 

 .נזכור אותך כל עוד זכרוננו עימנואנחנו 

 ובצרור זכרונותינו   חייםה. צרור ב. רורה צ .שמתך נ . הא ת 
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