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 הנדון : החלפת הכיתוב על המצבה של בני ארז פלקסר ז"ל בהרצליה  

 

בהתרסקות   ו שני מילואימניקיםהקטלנית בה נהרג ת האימוניםחלפו שבע שנים, מאז תאונ

אני מתפנה לעסוק בעניין הכיתוב השגוי   כעת,רק   . בני ארז יחד עם נעם רון  ,מסוק קוברה

 מצבה . 

 : הכיתוב שגוי מהרבה טעמים 

 

זו  . ז"לולכן מבקשת להוסיף לשמו את המילה  1.12.91נפטר ב ,אבא של ארז זאב,. 1 

 ואין סיבה להסתירה. הרבה משנותיו, בה חי ארז ,המציאות

 

חודש חשוון ולכן מבקשת לבטל את התוספת של  -ארז נולד בחודש , שהיה לי מאד שמח . 2

   אני אישה חילונית ולא מוכנה שיכפו עלי מנהגים דתיים.לפני ציון חודש חשוון.    מר

 . גם בתעודת הלידה שלו כתוב חודש חשוון 

 

. אם  יסכטי תאונת אימונים במילואיםבמקום 'פעילות מבצעית' מבקשת שיירשם' . 3

 .חיפה -תאמרו אין מקום, אז מוותרת על ציון מקום היוולדו

 או מילואים ארז פלקסר'בטיס לחילופין, אפשרי לרשום  לפני השם ארז פלקסר' 

 במקום 'פעילות מבצעית' '  'תאונת אימוניםואז לציין רק    'טיס במיל' ארז פלקסר' 

 

. ומקום  ואחיו אורן אלון ואלה 22.10.12ב, בנו אורי שנולד בתחתית המצבה להוסיף. 4

 . להטביע את סמל הקוברה עם חלק קטן של להב

 

לא אוהבת את  . מבקשת , שסוג האבן של המצבה יישאר כסוג האבן כיום , ללא שינוי .5

 שראיתי במספר מצבות. ,השינוי

 

 זה הבית של הבן שלי,אם ברצונכם לחסוך עלויות, אעשה זאת על חשבוני, כי אחרי הכול, 

  של ארז שלי .

 

 . שלא אאלץ להיכנס למאבק בנושא ,תקווהב 

 

 , אימו של טייס המילואים ארז פלקסר.בברכה אביבה פלקסר 

   

 

  



 11.6.2020                                                                               אל: מר יעקב גבאי

 מאת אביבה פלקסר  אמא של ארז פלקסר ז"ל. 

 

  הנדון : הוספת  המילה ז"ל לשם זאב במצבה              

 1.3.20-סימוכין: שלי ושל מירב פלקסר מה              

 

  ז"ל.  זאבבמכתב שבסימוכין למעט כפי שהעלינו  התבשרתי, שאישרת את בקשותינו 

 לזאב.  ז"ל,  עם זאת, נותרה מחלוקת לגבי הוספת על כך אנו מודות לך מאד. יש לנו  הקלה

 

 ומה היא מבטאת עבורי.   ז"להמילה וגם למירב  מבקשת להסביר לך למה חשובה לי

 

י המילה " , מבדילים בין החי למת עתמקובל ונהוג, שכשמזכירים שני אנשים ואחד מהם מ

האם החיה של ארז)אמנם בעצב גדול, אך עדיין חיה(   ,להפריד ביני אביבה -ולכן בקשתי  .ז"ל

 ( . 1.12.1991שנה ) 30-, האבא של ארז שוכן עפר מזה כז"ל לבין  זאב

  

 ----חיים ושניהם קוברים את בנם. ואני חללי צהלים של הורהכי  ,חריגה תים בקשכמבחינת

ואת —גם אבא וגם אמאקברתי אותו . אני הייתי עבור ארז לבדי אני לבדי גידלתי את ארז ו

   ועבור בני משפחתי וחבריו.  העובדה הזו המילה זאב ז"ל מדגישה עבורי

 

בועטת בי המילה זאב ללא ז"ל.  ארז גדל  הקטן בהרצליה, בביתוכשבאה לבקר את ארז 

  . רק המילה זאב ז"ל מבטאת ביתום מאהיותו להיות בחור לתפארת מדינת ישראל למרות 

 שה של 'אמת '. יואני א עובדה זו. עבורי

 

נראה לי שזו בקשה צנועה. אם אתה רוצה להקל על סבלי, אז בבקשה אשר להוסיף את  

 עשרות שנים ורק ז"ל ישקף עובדה זו עבורי.  זאביק איננוהמילה הזו.  

מבקשת ממנהל אזור מרכז לשלוח אלי את הפורמט הסופי, כדי לקדם את הטיפול בעידכון  

 המצבה.

  

 בתודה מראש ולימים ללא קורונה 

   אביבה פלקסר       

 

  



 1.9.2020אל:      מר יעקב גבאי סגן ראש אגף וראש היחידה להנצחת החייל..              

 03738273/4טל        0307380626פקס                                

 מאת:  האם אביבה פלקסר  והאלמנה מירב פלקסר 
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 יהנדון: מבקשת תגובה למכתבי         

 11.6.20   שלי .   2     ,1.3.20-שלי מה   .1סימוכין :           

 

  .טלפונית ללא הצלחה. לכן פונה בכתב ךמנסה להשיג

 

ובתקווה שהמילה ז"ל תתוסף  י שבסימוכיןייחסות בכתב לבקשותיאודה מאד לקבלת הת

 לשם בעלי זאב . ז"ל מדגישה שזאב נפטר לפני בנו ארז . 

 

מציאות  קשה של חיי, שלא יכולה להתכחש אליה בוודאי לא בנסיבות הקשות ששוב נאלצת  

 לעבור ולהישאר שפויה.  

 

   בברכה אביבה פלקסר 


