ז'בו (יעקב לבבי) ז"ל
בסוף חודש מאי נפטר באופן פתאומי ז'בו(יעקב לבבי) ,
חבר ברור חיל ,מוותיקי צוות שלוחת שער הנגב.
הוא נלקח מאיתנו כשהיה בשיא יכולתו המקצועית ,אותה
בנה בשקדנות ובמאמץ אישי לא רגילים.
ז'בו הגיע למקצוע הנדסאות הבניין בגיל מבוגר יחסית,
אחרי ניסיון ארוך ועשיר בענפי ייצור ושרות שונים
בקיבוץ.
בכל מקום הוא עבד  ,בא לידי ביטוי אופיו הקפדני
ושאיפתו התמידית לארגון וסדר ,שהיתה  ,למעשה,
תופעה של חוש אסתטי וכושר יצירה.
לפני בואו לתחום התכנון והבנייה ,עבד ארוכות בנגריית
הקיבוץ ובמפעל לקרמיקה אמנותית .בשני המקומות
פיתח גישה לעולם העיצוב והסביבה.
כניסתו לשטח התכנון האדריכלי היתה לכן טבעית ,והוא
התגבר במהירות על מכשולי ההכשרה ההתחלתית גם
בעזרת ניסיונו הטכני הכללי ואהבתו לעשייה הממשית.
בסוף חודש מאי נפטר באופן פתאומי ז'בו(יעקב לבבי)  ,חבר ברור חיל ,מוותיקי צוות שלוחת שער הנגב.
הוא נלקח מאיתנו כשהיה בשיא יכולתו המקצועית ,אותה בנה בשקדנות ובמאמץ אישי לא רגילים.
ז'בו הגיע למקצוע הנדסאות הבניין בגיל מבוגר יחסית ,אחרי ניסיון ארוך ועשיר בענפי ייצור ושרות שונים בקיבוץ.
בכל מקום הוא עבד  ,בא לידי ביטוי אופיו הקפדני ושאיפתו התמידית לארגון וסדר ,שהיתה  ,למעשה ,תופעה של חוש
אסתטי וכושר יצירה.
לפני בואו לתחום התכנון והבנייה ,עבד ארוכות בנגריית הקיבוץ ובמפעל לקרמיקה אמנותית .בשני המקומות פיתח
גישה לעולם העיצוב והסביבה.
כניסתו לשטח התכנון האדריכלי היתה לכן טבעית ,והוא התגבר במהירות על מכשולי ההכשרה ההתחלתית גם בעזרת
ניסיונו הטכני הכללי ואהבתו לעשייה הממשית.
זו האחרונה גם דחפה אותו בהתלהבות למלאכת עשיית דגמים ,שהיתה לעזר רב לעבודתנו ב"איבים" – גם אם לצערנו
לא יצא לנו לנצלה כראוי.
ז'בו הצטיין במזג נוח ובהומור דק ,שהיו לעזר ביצירת יחסי עבודה יפים ,ההולמים ענף עבודה קיבוצי :יחסים שז'בו
גדל עליהם כערך בסיסי ,בהיותו בוגר תנועה וחבר קיבוץ מושרש מהתקופה "החלוצית".
בגלל כל זה ,הוא יחסר לנו מאוד.
ויטוריו קורינלדי

יהיה זכרו ברוך.
***
על כוס קפה בלי אבא

אבא היה איש מצחיק וניראה שזו היא התכונה הדומיננטית ביותר אצלנו .הוא אהב אומנות ויצירתיות ומאז שאנו
זוכרים אותו הוא התעסק בעבודתו ובזמנו הפנוי בעניינים שקרובים לאלה :נגרות ,קרמיקה ,עצוב ותכנון ,עבודות יד,
תחפושות ,פנטומימה ,הצגות וסרטים .אבא לא היה איש עקרונות ואידיאולוגיות ,הוא פעל על פי אינטואיציה ורגש.

הוא צדק וטעה מתוך עומק ליבו ומכך שלא השכלתנות הכתיבה לו את החלטותיו ומעשיו .איש פשוט אשר הכנות
והאמינות הנחו אותו לבחור באנשים שאיתם יכול "להיות" ,להיות עצמו.
ג'בו שאף לראות אותנו מתבגרים ומסתדרים ועיקר רצונו בתקופת חייו האחרונה היה להיות לסב ,הוא תכנן בדיוק את
הסבאות שלו :הוא ידע איזה פרצופים לעשות ,איזה שירים לשיר ולאן לטייל.
הוא התאמן לשם כך עם הכלב.
אבא אהב לעשן ולשתות ,הוא טען בפנינו עשרות פעמים ,שלא יהיה מוכן להיות מוגבל מהנאות קטנות אלה.
אבא אהב לעשן ולשתות .הוא טען בפנינו עשרות פעמים ,שלא יהיה מוכן להיות מוגבל מהנאות קטנות אלה.
מותו הפתאומי התאים בדיוק להשקפתו .הבלתי צפוי כל כך הותיר אותנו הממוים ותוהים עם הכאב העמוק והמתמשך.
אתה איתנו וחסר לנו כל כך...
המשפחה
גילה ,דובי ,ברברה ,רום ודליה.

