




מפגש בישול לזכר

ל"שבת ז( סמיר)אפרים 



ילדות

עם משפחתו ביחד לארץ והתגורר עלה ,1948בשנת ,  נולד בעיראק בעיר בגדד

.בשכונת התקווה

.שבתבן לסלימה ושבתאי 

.ם בתל אביב"עמיאל רמב–למד בבתי ספר 



על הילד שהיה

בעיר בגדד שבעיראק ועלה לארץ ישראל עם משפחתו בשנת  1948שנת באפרים נולד 

1951  .

התחנך בבית  , יפו-אפרים ומשפחתו התגוררו בשכונת התקווה בדרום העיר תל אביב

.ם שבשכונה ולקח חלק בתנועת הנוער העובד והלומד"הספר עמיאל רמב

בין היתר . היה בעל מאפיה ידועה בשכונה ואפרים סייע לו בעסק המשפחתי, שבת,אביו 

. שקדן ואהב לעזור לזולת, חרוץ, מספרים על אפרים כי היה עצמאי. עבד כנהג מונית



על הילד שהיה

אכן עבד  . מאוד צעיר השתדל להיות עצמאי ולהצליח בכוחות עצמו ללא סיוע בהוריובגיל 

.החל לקנות בית בית אך אינו זכה לראותו עומד25קשה ובגיל 

שהיה מכנה אותו בשם , אפרים היה אדם משפחתי מאוד הוא בעיקר היה קשור לאביו

יחדיו הם היו  , אפרים היה חוזר מהעבודה ויושב סביב השולחן לצד סבו ואביו". הרחום"

,  מפגש זה היה קבוע בין שלושה דורות אשר יושבים שותים, שותים בירה או ערק

.משוחחים ומאזינים למוזיקה עיראקית



תחביבים ותחומי עניין

התחיל לקנות בית וזה בעצם 25בגיל , אפרים עשה מאמצים לא להזדקק להוריו

אפרים השתתף בנוער העובד והלומד ושם פיתח את , הוכחה על העצמאות שלו

.  החלום שלו היה להוציא רישיון למוסך . העצמאות שלו



ל"הגיוס לצה

הוצב בגדוד התותחנים כנהג של , 1966אפרים התגייס לחיל התותחנים בשנת 

. במהלך שירותו השתתף במלחמת ששת הימים. 21והשתחרר בגיל . ד"המג

.והחל לעבוד במוסך ישר לאחר מכן21אפרים השתחרר בגיל 



מועד הנפילה

.כשפרצה מלחמת יום הכיפורים נקרא אפרים ליחידתו והשתתף עימה בקרבות בסיני

החלה הפצצה כאשר . ד"ה בתשרי תשל"ביום כ. 21.10.1973אפרים נפל בבלוזה בתאריך 

אך , יפ על מנת לתפוס מכסה בשוחה'הוא וחברו קפצו מהג, ל"ארטילרית על כוחות צה

.הטיל נפל ישירות לשוחה הוא וחברו נהרגו במקום

.מקום מנוחתו בית העלמין הצבאי קריית שאול



הספדים

.שבת( סמיר)הספד לאפרים 

,  חזרתה אתה ואבא מבית הכנסת ,  1973יום כיפור , שנים48עברו , אחי היקר אפרים

בררתה מספר פעמים "  ?מה עוד לא באו לקרוא לי: "שאלתה, עוד בטרם הפסקת הצום

ואכן "  אל תדאג יבואו לקרוא לך" בבית השוטר ביד אליהו עד שביקשו שתחכה בבית

.קראו לך

.בקשתה  שנקפיץ אותך לכביש גהה ומשם נסעת אל הלא נודע בטרמפים



הספדים

ילד , הצנוע שאינו מבקש דבר לעצמו, הילד האהוב, בזיכרון אתה תמיד ישנועמוק 

.תמיד נקי ומסודר בבית ובחוץ, משפחה

נקווה , עכשיו שניהם שוכנים במרום,  ל לא השלימו עם היעדרותך"אבא ואימא ז

.שנפגשת איתם וסוף סוף תנוחו על משכבכם בשלום

.היה שלום אח יקר



הנצחה

.ששם הוא וחבריו מונצחים, בית התותחן, לחיל התותחנים יש אתר הנצחה

.בנוסף שמו וסיפורו מונצחים באתר יזכור. אפרים קבור בקריית שאול

.ספר תורה לזכרו, שבשכונת התקווה" שמאי"הוריו של אפרים תרמו לבית הכנסת 




