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 החזרת תעודת הוקרה לזכרו של בני ארז פלקסר ז"להנדון:

תעודת הוקרה בתוך תיק עור  ,טחון  ייח ממשרד הבלבאמצעות ש ,קבלתי .1

 לזכרו של בני ארז פלקסר ז"ל.  )!(

 מצ"ב מוחזר תיק עור זה .  .2

אין  . איננו מכבד כי הניסוח של התעודה  ברצוני להסב את תשומת ליבך, .3

 בו שום מימד אישי הקשור בבני ארז.
הוא מנוסח באופן כה כוללני ,שאיננו מתאים להיות תעודת הוקרה לאמו   .4

הגיע לשרות  שלא בחר בצה"ל כקרירה שלו ,אלא  של חלל צה"ל , 

על מנת לשמור על  קוברה  קרב   סוק כטייס במ ,מילואים באופן עקבי 

יסים צעירים ועל מנת להשתתף  י כשירות טיסה ,על מנת להכשיר ט

 במבצעים .  

באופן   ,ובמקרה זה לבני ארז,ל  "חס לחלל צהיהתיל ך אם קשה למשרד  .5

אז אין צורך בכלל בתעודה   - אישי ומכבד המתאר את העובדות לאשורן 

 שכזו. 

ארז הוא בני ואני אמו שלך   -לתשומת ליבך, הניסוח "יקירך" איננו הולם .6

 אחים שכולים .  3. בנוסף לארז ארז 

הייתי מצפה מכם לציין פרטים על ארז!   ארז נהרג בתאונה בטיסת   .7

  , כשנראה לי יותר רשלנותעת נחקר בחקירה אימונים! )"כשל טכני "ל שכ

  .) 

הוא שרת כטייס מילואים בטיסת מסוקים הקרב הראשונה בבסיס חיל  

שנים   7-צפע(. הוא שרת בצבא סדיר וקבע  ,=)קוברה האויר בפלמחים 

על שרות זה  ולי  ומאז כטיס מילואים. הייתי מצפה שתודו לו   1.1.2000מ

 מבצעים שהשתתף . .על הסיכונים שלקח על עצמו בכל ה

תעלמות מוחלטת מצד משרדך וגם  מדוע קימת ה  , אני לא מצליחה להבין .8

 טיס במסוק קרב .  אי שארז בני היה באורנה ברביהאלוף משרד  מצד 

לפחות צינה  שהוא היה בשרות מילואים ,עובדה  ,האלוף אורנה  

    -! סמל ח"א . גם בקברו לא מופיע שמשרדך התעלם  

,זוהי תכונה שמאד אפינה אותו,  ורבים לא ידעו    צנועמאד ארז היה   .9

קדון בלבד לא דאגתם  יואתם הצבא ,שקבל את בני לפ -שהוא טייס    

בתעודות ובקבר   וכעת   שבר ברוטור, -"לשמור עליו מפני "כשל טכני,

 ?!   בצבא ו מוחקים את עבר



אני בטוחה שתוכלו למצוא כמה מילות אישיות לכל  .10

כתוב למשפחות  משהו יותר ולהחללים אחד מבנינו 

 אישי.
יותר לכתוב    והלוואי ולא יהיה צורך  , ישמו זאת יבתקווה שת .11

 . תעודות הוקרה שכאלה 

        

 אביבה פלקסר בברכה             


