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פתח דבר מאת האם - אביבה 

 - והאהוב  היקר  נכדי  שלי,  אּורקלה  לאּורי־אּורילה, 
בכֹור נכדיי

בני  עבור  עבורי,  אּורי־אּורקלה,  עבורך,  הזה  הספר  את  הפקתי 

המשפחה ועבור כל מוקיריו של ארז.

את ארזי שלנו אנו יכולים להחיות ולברוא מחדש, בעזרת מילים, 

תמונות וסרטים. 

מעדיפה,  הייתי  אני  וגם  רוצה,  היה  שארז  אּורקלה,  יודעת,  אני 

משקרה  אך  האסון.  עד  שהיינו  כפי  אנונימית,  משפחה  להישאר 

האסון, אני רוצה שאתה, אּורקלה, ואחרים, תכירו את אבא שלך 

ארז ואת “דרך ארז״.

היום אתה בכיתה ב׳ בבית הספר יוחנני שבהרצליה, הבכֹור בנכדיי, 

דופן  יוצא  חברותי,  חיים,  שמחת  מלא  ואהוב,  אוהב  קסום,  ילד 

בנדיבות, בעדינות, בתבונה, בפיקחות ובהתחשבות בזולת. אוהב 

וגם  בבריכה  לצלול  אוהב  שלך,  הדודים  בני  את  ובעיקר  ילדים 

לשחק באייפד. אוהב לשאול שאלות ומתעניין בספרים של גדולים.

בספר הזה אתה תקרא סיפורים של חברים על אבא. 

מספרים עליו שהיה אדם מופלא. “אחלה בן אדם״ כדברי פרופ׳ 

או  בהישגיו  התגאה  לא  שמעולם  ש״ארז,  הוסיף  והוא  דגן.  יורם 

ביכולותיו, ‘נתפס׳ מתגאה רק בבנו אּורי.״

החיים של אבא שלך ארז היו קצרים. קצרים מדי. שלושים ואחת 

וחצי שנים בלבד. אך מה שמנחם אותי מעט הוא שחיים אלו היו 

מלאי משמעות, פעילויות והישגים. לא היה רגע דל.
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לאימך  נישואיו  הייתה  כולנו  ועבור  עבורו  גדולה  הכי  המשמעות 

מירב ובעיקר, הגעתך לעולם. 

ואלה  אלון  אורן,   - שלך  ולדודים  שלך  לאבא  אמרתי  תמיד 

בחיים  חוויה  ושאין  בחיים  ביותר  הנפלא  הדבר  היא  שהורות   -

זכה  לנחמתנו,  שלך,  ואבא  בת.  או  בן  גידול  לחוויית  שמשתווה 

לחוות זאת עם לידתך.

כצעד מקדים להבאתך לעולם התנסו הוריך בחוויית אימוץ כלבה 

– סילי. הם אספו אותה מכלבייה והרעיפו עליה אהבה גדולה, דבר 

שהצביע על כך שהם בשלים לחבוק ילד משל עצמם.

ולשמחת כולנו, אבא שלך ואימך זכו להיות ההורים שלך, אּורקלה. 

ואני זכיתי להיות לך לסבתא. אתה הגחת לעולם ב־22.10.12 ומאז 

לא מש החיוך מפניו של ארז אביך. הוא זרח מאושר. ועל כך יעידו 

התמונות שנותרו. 

ולנשק אותך רק  ליבו, לחבק  נכון, אבא הספיק לאמץ אותך אל 

במשך ארבעה וחצי חודשים! אך היו אלה החודשים המשמעותיים 

ביותר עבורו בחייו. הוא היה נוכח בלידתך והיה שותף מלא עם 

אימך מירב בטיפול בך במשך אותם חודשים. סייע לה גם בלילות, 

והיה פעיל ערב־ערב בטקס הרחצה באמבט ובהשכבה במיטתך, 

למעט באותם ערבי המילואים, שהרגיש חובה להשתתף בהם. 

כבר בשש בבוקר היה מערסל אותך לתוך מנשא, ויחד עם הכלבה 

סילי טייל עמכם בסביבת מגוריכם. באותם לילות, שהעדפת קצת 

לבכות ולהיות ער, הושיב אותך לידו ודאג להרגיע אותך, כשהוא 

ממשיך לעסוק במחשב לצורכי המחקר במעבדה של פרופ׳ יורם 

דגן באוניברסיטת תל אביב. ואתה, אּורקלה, נראה בתמונות מרוצה 

לשבת לידו ולהתבונן בו, כשחיוך מתנוסס על פניו ועל פניך. 
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עצמי  את  מוצאת  אני  אלה  דברים  לך  כותבת  כשאני  אּורקלה, 

עם  שלך  והתכולות  הגדולות  בעיניים  נזכרת  אני  כי  מחייכת, 

שלך,  הנפלאים  ובחיוכים  מארזי,  ירושה  שהן  הארוכים,  הריסים 

שהיו גם לאבא שלך בגילך. 

אתה יודע, אּורקלה, למה בחרנו בשם ארז לאבא שלך? כי סבתא 

סבא שלך(, אמרה  ז״ל,  זאביק  )אימו של  ז״ל  רבתא שלך, אסתר 

וכך  3.5 ק״ג - “איזה בחור כארז,״   – לאחר ששמעה את משקלו 

נבחר השם ארז. 

בנוגע  אז  להם.  דומה  שלהם  שהילד  שיגידו  רוצים  תמיד  הורים 

אליך, במראה היפהפה שלך אתה מזכיר יותר את אימך היפה מירב, 

בקצב ההתפתחות המהיר שלך  ארזי אבא שלך.  את  ומהצדודית 

מינקות, בעירנות, בחיוכים מלאי השמחה, בתבונה, אתה מזכיר את 

אבא שלך. אתה כל כך נבון, חכם, מצחיק, מגניב ומתקשר עם כל 

הסובבים בחן יוצא דופן.

מלכתו  שנגרמו  והעצב  היגון  הכאב,  את  להשקיט  מצליח  אתה 

מלאות  שלך  התכולות  בעיניים  להתבונן  אחר.  לעולם  אביך  של 

התבונה ובחיוך - זה תענוג עילאי עבורי. לחבק אותך ולנשק אותך 

- אין אושר מזה.

אּורקלה, אתה מביא לי ולדודים שלך, אורן, אלון ואלה, לבני זוגם, 

רחלי, שירן ואורן ולבני הדודים שלך, רז, תום, כרמל, יותם, גל ובת 

הדודה ירדן - שמחה אין קץ, ואתה חלק בלתי נפרד מאיתנו. תמיד 

היית ותמיד תהיה. 

אּורקלה, זוהי החמצה עצומה שאבא שלך ארז לא יגדל אותך, לא 

ישחק איתך, לא יטייל איתך, לא ירכוב איתך על אופניים, לא ילמד 

אותך לשחות, לא יגלוש איתך בים או בסקי, לא יצחיק אותך ולא 
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מוקף  שאתה  יודעת  אני  אך  קסמים.  לך  ויעשה  חידות  לך  יחוד 

במשפחה אוהבת ובחברים רבים של אבא ואימא ושלך, שאוהבים 

אותך מאוד ושתמיד יתמכו בך אּורקלה. 

אך  נפקד,  נוכח  אומנם  נוכח.  מאוד  שלך  אבא  כי  שתדע  חשוב 

הטיול  כל  לאורך  שלך  אבא  את  שליווה   ,nearby והדובי  נוכח. 

את  אירח  אשר  מקסים,  מאדם  במתנה  אותו  שקיבל  באפריקה, 

אבא ארז בדרום אפריקה - ילווה גם אותך לאורך החיים, מזכרת 

מאבא. וגם הספרים שהשאיר בביתי והמחברת עם המחקר, שערך 

במעבדת טלהסי, במדינת טנסי, ארצות הברית, יישמרו לך.

לסיום רוצה גם לומר לך, אּורקלה שלי, שאבא שלך ידע לבחור לך 

את האימא הטובה ביותר, אחת ויחידה. לא יכולנו לבקש עבורך 

טובה ממנה, ואתם יחד זוג מנצח.

אּורקלה שלי, אתה אחלה של ילד בעולם.
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לבניי, אורן ואלון, ולבנותיי, אלה ומירב

מצטרף  גם  שארזי  ויודעת  מבקשת,  אני  כבת.  לי  את  מירבוש, 

לפי  ולאורי  לך  וטובים  חדשים  חיים  לך  שתבני  הזו,  לבקשה 

בחירתך. שתזכו, את ואורי, להיות מאושרים, כי נענשתם מספיק 

ולא באשמתכם.

ולכם ילדיי, הפעם הראשונה שכתבתי לכם הייתה במסגרת ספר 

זיכרון לאבא שלכם, זאביק, לפני כ־29 שנים )1.12.1991( בהיותכם 

פונה  שאני  השנייה  הפעם  תהא  זו  עכשיו   .11  ,10  ,5  ,4 בגילים 

אליכם ילדיי בכתב במסגרת הספר הזה.

כמו זאביק, גם ארז שלנו לא נפרד מאיתנו, אך באישיותו, בסגנון 

חייו, בהתנהגות שלו, בפילוסופיית החיים שלו - הוא ציווה לנו, 

לכולנו, ציווי ברור: המשיכו לחיות, ללמוד ולנצל כל יום מהחיים 

בצורה הטובה ביותר ועם משמעות, כי החיים יכולים להיות קצרים 

וכי חיים רק פעם אחת!

אתם ארבעת ילדיי, אורן, ארז, אלון ואלה, קורצתם מזן נדיר. עברתם 

עמי מצבים טראומתיים לא מעטים במהלך חייכם. חרף הטראומות 

הקשות, חרף העובדה שלא תמיד הייתי עמכם, המשכתם לזרום 

עם החיים בלי לרטון ולהתלונן.

על  להנחית  שאפשר  ביותר  הקשה  המכה  כולנו  על  נחתה  כעת 

וכל  אנושי.  בלתי  אם. האסון קשה מנשוא.  על  ובעיקר  משפחה, 

מילה מיותרת.

שלי  ה-60  גיל  מחגיגת  תמונות  בסרט,  כמו  כרגע  לי  עוברות 

בגאורגיה שארגנתם לי בפסח 2012, ארז עם מירב ההריונית, אורן 
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עם רחלי, אלון עם שירן ואלה עם אורן. זה היה הטיול המשותף 

מלא  בהרכב  להיות  זכינו  מכן  ולאחר  כמשפחה  שלנו  האחרון 

בחתונה של אורן ורחלי בספטמבר 2012, חצי שנה לפני האסון.

אליכם  התפניתי  לא  כי  בפניכם,  להתנצל  צורך  מרגישה  אני 

בשבע השנים האלה ולא הקדשתי מספיק זמן איכות עם הנכדים 

לחיל  האנרגיה  כל  את  הפניתי  אלא  סבתא,  כל  כמו  המקסימים 

האוויר. וכעת אני במשימה חדשה של ספר ואתר אינטרנט על שם 

ארז פלקסר. וגם זה גוזל את תשומת ליבי. 

 - וילדיכם  זוגכם  בני/בנות  עם  ואלה  אלון  אורן,  שתדעו,  חשוב 

נכדיי, אתם מעניקים לי את הרצון להמשיך במסע החיים ולהמשיך 

ללוות אתכם בדרככם, רק תנו לי עוד קצת זמן. 

החיים  במהלך  לכם  אמרתי  ולא  ליבי,  לדאבון  לארז,  אמרתי  לא 

שאני גאה בכם מאוד ואוהבת אתכם עד כלות. 
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למוקירי ארז

חשוב לי שתדעו שמי שנושא את ארזי בליבו, יקר לי. וכל פיסת 

סיפור שסיפרתם לי ושתסופר לי, תעזור לי להשלים עוד חתיכה 

נאחזת  אני  אליה.  חשופה  הייתי  שלא  ארזי,  של  החיים  מפאזל 

בזיכרונות ובסיפורים שאתם, חברים וחברות מספרים.

ארז מאוד לא אוהב את זה. בהיותו צנוע, ענו ושקט מאין כמותו - 

זה הדבר הראשון שאתם אומרים לי עליו - הוא לא היה מעוניין 

בכל מפעלי ההנצחה והיה שולח את כולנו להתעסק בחיים שלנו 

ולא בו. אך לי זה חשוב!

את אהבתו האין סופית של ארז לטבע ולטיולים, שלא ידעה שובע, 

בולקו,  שצ,  נרי,  טיס:  מקורס  חבריו   - ארז  של  החברים  נרתמו 

ג׳יי, שנמצא כעת בארצות הברית, והחברים מחוגי סיור: אורן, ניר, 

עידית ועוד - להנציח בשתי דרכים: 

משמר  חוות  מנהל  בועז,  בעזרת  בכרמל,  שיפצו  הם   - האחת 

בכרמל ברשות הטבע והגנים, קיר תומך במקום שנקרא עין אלון, 

כשזרזיף של נחל אורן זורם לתוך בריכה, סמוך להר אלה. במרחק 

מה מהמקום גדלים עצי ארז הלבנון, ששתלה קק״ל בחלקה שלה. 

זו נקודת מפגש לחברים ולמשפחה ביום ההולדת של ארז, שחל 

בחודש נובמבר.

שתיים - הם רתמו את חוגי הסיור חיפה כרמל צפון מטעם קק״ל 

ע״ש אורי מימון ז”ל )ארז היה חניך ומדריך בחוגי סיור בנערותו( 

טיול המסתיים  לארגון  ואת המכינה הקדם צבאית תבור מנצרת 

בעין אלון, עבור שתי כיתות ז׳ מבית הספר הריאלי העברי בחיפה 

סניף אחוזה ושלוש כיתות ז׳-ט׳ מבית הספר הפתוח בנווה שאנן. 
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כיפית.  וארוחה  ולימודיות  מהנות  משימות  חווים  התלמידים 

האירוע, המתקיים בסמוך ליום הזיכרון, מנוהל בצורה יוצאת דופן 

ומהחיבור  ארז  כדי להנחיל לתלמידים מרוחו של  ושצ,  נרי  בידי 

שלו לטבע ולטיולים בשבילי הארץ.

מוליכות  העל  למעבדת  הפיזיקה,  לעולם  ארז  של  אהבתו  את 

במחלקה לפיזיקה בראשות פרופ׳ יורם דגן, הנציחה אוניברסיטת 

הספר  בית  של  הוראה  סמינרים/כיתת  בחדר  ארז  את  אביב  תל 

לפיזיקה מס׳ 118 בבניין קפלון על שם ארז פלקסר. 

בתוך הכיתה תמונתו עם הכיתוב: “ארז פלקסר סיים תואר ראשון 

תואר  וסיים  למד  ובמקביל  בהצטיינות,  ובגיאופיזיקה  בפיזיקה 

שני בפיזיקה במעבדה לחקר מוליכות על שבה הצטיין במיוחד. 

הישגיו  את  הצניע  מאמרים.  שני  ופרסם  ולשבחים  לפרסים  זכה 

המגוונים, טייל, הדריך, טס ואהב את החיים.״ 

ילדותו,  מאז  בבריכה  לשחייה  ימי,  לספורט  ארז  של  אהבתו  את 

הנציחה עיריית הרצליה בראשות מר משה פדלון בבריכה לימודית 

שנקראת על שם ארז פלקסר במרכז אפולוניה בהרצליה. 

בריכת שחייה משקפת את אהבתו של ארז לכל מקור מים אפשרי 

גיבים  - החל מבריכה, שבה למד לשחות כבר מגיל ארבע, דרך 

בנמיביה,  ים  כלבי  עם  באוקיינוס  שחייה  קרחונים,  מי  במדבר, 

גלישת גלים, גלישת רוח וקייט סרפינג וכלה בסקי באגם.

של  החברים,  של  ההנצחה  מפעלי  להיווכח,  יכולים  שאתם  כפי 

אוניברסיטת תל אביב ושל עיריית הרצליה משקפים פרקים בחיים 

של ארזי. 
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אני חבה תודה עמוקה לכל החברים של ארז ומוקיריו, אשר שיתפו 

אותי בסיפורים ובתמונות, מי בכתב ומי בעל פה. הספר הזה הוא 

אסופה של מה שסופר או נכתב לי.

מאוד  לי  עוזרים  לספר  השותפים  כל  עם  והשיחה  המפגש 

בהתמודדות עם השכול. מנחם אותי לדעת כי ארז בילה את שנותיו 

בחברת צעירים וצעירות ערכיים ומופלאים. 

למדתי מהשותפים לספר כי יש אהבה והערכה עצומה לארזי שלי, 

לאישיות שלו ולהתנהגות שלו. כולכם מספרים על צניעות, חוכמה, 

טוב לב, נדיבות וחוש הומור, וגם שארז היה משמעותי מאוד בחיים 

 :160 אסיה, חברתו מטייסת  זאת  לבטא  היטיבה  רבים מכם.  של 

“השאיר טביעת רגל עטורת סנדל הרים גם על הנפש שלי.״

אני מרגישה כי אמת דיברתם, ועבורי אמת היא ערך עליון, ולא 

דיברתם כדי לקיים את המימרה “אחרי מות – קדושים אמור״ ועל 

כך אני מודה לכם.

רק כשאתה נמצא במקום של הורה שכול, אתה מבין לפתע כמה 

חשובה הנצחה של הבן המת. זר אולי לא יבין זאת.

אתה רוצה להשאיר אותו חי בזיכרון של אנשים, גם כאלה שלא 

תשקע  ושלא  העולם  בחלל  תישמר  שדמותו  רוצה  להכירו.  זכו 

לתהומות.

אני מבקשת לשמר את הנוכחות של ארז בליבכם, ורוצה שתזכרו 

שפעם חי בחור תכול עיניים עם זיפי זקן על סנטר מחודד וחיוך 

רחב שאהב את החיים, אהב לנצל כל רגע מחייו לעשייה ללא פחד. 
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תזכרו שהיה ארז כזה, שיכול היה לעשות רק טוב בעולמנו, ושיכול 

ארז׳  ׳דרך   – מיוחדת  דרך  לו  ושהייתה  לצעירים  השראה  לשמש 

האופיינית לו. 

היא דרך מופלאה. יש בה שקט, שלום וענווה, אחווה  ״דרך ארז״ 

ורעות עם מציאת הטוב בכל אחד וסיוע למי שזקוק, עם תשוקה 

לחיים מלאי משמעות ומיצוים במלואם, עם חדוות העשייה ועשייה 

מכל הלב בנחישות ובהתמדה, לצד סקרנות ללא גבולות והרחבת 

אופקים ושיתוף הסובבים בידע, עם הבחנה בין טפל לעיקר ועם 

ובציניות  משובח  בהומור  המתובלת  גבולות  ללא  אופטימיות 

מעודנת.
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מה אפשר ללמוד מ״דרך ארז״ וכיצד להכניס אותה לתוך החיים שלנו?

כי  לנצל כל רגע בחיים לעשייה משמעותית. למצות את החיים, 

הזמן יקר וקצוב.

לשים את האגו בצד ולחשוב באופן חיובי על אנשים ולא לעסוק 

בפנקסנות. 

לדבר מעט - לעשות הרבה. אך לא למעט בבדיחות וצחוקים. 

כל דבר שעושים - לעשות מכל הלב וליהנות מהדרך.

לחפש את ההצלחה ולא את ההצטיינות והמקום הראשון.

להשיג מטרות, ולא על חשבון אחרים.

לא לתת לפחד להנחות אותנו בחיים.

להעז להתנסות בדברים חדשים. לא לפחד להיכשל. 

להרחיב את הדעת ולרכוש תחביבים גם כשמאוד עסוקים ולשתף 

אחרים בידע.

לאהוב את החיים הפשוטים, השקטים, ואת החיבור לטבע ולנוף 

ארצנו.

לגלות אחריות ולצפות פני עתיד.

להישאר נאמן לעצמך, מחובר לעצמך, ולא לפעול כדי לענות על 

ציפיות של אחרים.

ארז התנסה בכול מכול בחייו הקצרים. 

הוא לא היה במרדף אחר פסגות. רצה רק ליהנות מהדרך, מעצם 

העשייה, ולעשות דברים משמעותיים. 

לא שאף להצטיין, אך בסופו של דבר הצטיין בכול.

תמיד מודה ואודה לכל אחד שמצטרף אליי להנכחת ארזי שלי בעולם. 
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ארזי שלי 

אני פונה אליך ישירות, אולי אתה שומע? ידידה אחת שלך מאמינה 

מאוד שהנשמה שלך נמצאת עמנו וכי אתה חי, אם כי לא במובן 

הפיזי. הייתכן?! היא אומרת שהצליחה לתקשר איתך. 

הצלחתי  אך  לליבי,  אותך  לאמץ  חזק,  אותך  לחבק  תמיד  ניסיתי 

לעשות זאת רק עד שמלאו לך שבע. בגיל ארבע עשרה פניתי אליך 

בבקשה: “ארזוש, היו לי שבע שנים טובות עם חיבוקים ונישוקים 

ולנשק  לי לחבק  וכעת חלפו שבע שנים רעות, משום שלא נתת 

חיבוקים!״...  של  שנים  שבע  מחדש  לי  מגיעות  עכשיו  אז  אותך. 

לחבק  לי  וִאפשרת  שינוי,  בך  חל  נולד  שאורי  מאז  האמת,  למען 

אותך וגם לנשק אותך ללא התחמקות. וכעת מה??? נותרתי עם 

הריק.

כשאני מחבקת ומנשקת את אּורי אני מרגישה שאני גם מנשקת 

אותך, ארזי שלי, וחום ואושר מציפים אותי.

אני מתבוננת בכל מסלול חייך, דרך התמונות שהשארת במחשב 

שלך וצילומים בטלפון הנייד, תמונות של מירב ושל חברים וחברות 

שלך וגם סרט וידיאו שאבא שלך זאביק צילם, שאותו מעולם לא 

ראית. לפעמים להתבונן בך זה לא אפשרי, קשה מנשוא. ולפעמים 

אני מצליחה להתחבר לאושר שניבט מהתמונות שלך, ליהנות יחד 

עמך ולשמוח איתך בשמחה הנשקפת מהתמונות.

ובתמונות  הוידיאו  בצילומי  רואה  כשאני  אושר  מתמלאת  אני 

את החוויות המרובות שעברת. למשל הופתעתי מההופעה שלך, 

שהונצחה בוידיאו ביום הולדת של מירב. שם היית כל כך מצחיק 

יום  סרטון  את  או  גבול.  בלי  עד  מצחיק  שהצגת.  הפיליטון  עם 
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ההולדת שלך שחגגו לך חבריך, או את הסרטון שבו אתה מקריא 

“הנסיך הקטן״ ליד מדורה. שמעתי שהשתתפת  למירבוש מהספר 

בקריוקי ובמחול במסיבת שחרור של מפקד הטייסת שלי אוחובסקי 

והכנת סרטון שבו גם השתתפת, לשחרור מפקד סימולטור ׳פעימות 

לב׳, ארי ממן. וגם היית מאלה שכתבו את התסריט, ביימו, צילמו 

וערכו את הסרטים בקורס טיס.

בכל פעם אני מגלה עוד צד בך שלא היה לי מוכר

מים  מקווה  לכל  להיכנס  לי, שאהבת  סופר  וגם  בתמונות  ראיתי 

בטיול, קר וקפוא ככל שהיה. הסריט אותך חברך לטיול לקצ׳קר 

מתגלגל  ואתה  “למה?״  אותך  שואל  והוא  הקפואים  למים  מזנק 

מצחוק ושמח בתוך מי הקרחון. סרטון זה החזיר אותי לזיכרון של 

יחד  קרחונים  במי  להשתכשך  אהב  הוא  שגם  זאביק,  שלך  אבא 

ב־1984  הברית  בארצות  שטיילנו  בעת  אחיך,  אורן  ועם  איתך 

מדהימה שצולמה כשאתה  תמונה  יש  פארק.  בגליישר  במונטנה, 

גולש באוקיינוס בנמיביה ליד עשרות כלבי ים.

הצניעות הייתה המהות שלך

זה לא יהיה מוגזם לומר שאתה הצנוע באדם. צנוע וענו. שמרת 

בקנאות על הפרטיות שלך ואני שיתפתי איתך פעולה ולא התגאיתי 

בך בפומבי, אפילו לא בפני המעגלים הקרובים גם כשהיה הרבה 

היה  הורה  שכל  דבר  טייס,  שאתה  סיפרתי  לא  להתגאות.  במה 

מתגאה בו. 

ומאֶחיָך  ממך  וההתפעמות  הגאווה  את  לעצמי  שמרתי  תמיד 

ואחותך, גם כי פחדתי מ״עין הרע״ וגם כי הצניעות הייתה המהות 

שלך ושלהם.

כעת ארזוש שלי, תפסתי דרור לספר עליך, להשוויץ בך, להתגאות 
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יודעת  אני  ארזי,  בכעס.  בי  ומתבונן  מכך  מרוצה  לא  אתה  בך. 

שאני פוגעת בפרטיות שלך שאותה קידשת. מתנצלת. הפעם אני 

חושפת אותך ברבים. שלא תחשוב שקל לי להיחשף ולחשוף. גם 

אני אוהבת אנונימיות, אך אני מוצאת שזו חובתי, גם כדי לשמר 

את הזיכרון שלך וגם בשביל אּורקלה.

לפעמים ניסיתי לדובב אותך, לשמוע ממך דברים על עצמך, על 

חברים, על הצבא או על הלימודים ולא היה אפשר. מיעטת מאוד 

לשתף אותי. לא חשפת רגשות. כששאלתי אותך מה נשמע, ענית 

תמיד: “סבבה,״ ואיך היה בטיול? “היה כיף.״ תמיד קימצת במילים 

והשלמתי עם זה. מושיקו, חברך לטייסת ולמעבדה בפיזיקה, אמר 

שאתה “בונקר״.

התכונה היחידה ה׳גרועה׳ שלך - סגירות ומופנמות 

לפעמים  לי קשה  היה  נכון,  ומופנם.  מאופק  מטבעך אתה שקט, 

עם סגירותך. זו התכונה היחידה “הגרועה״ שהייתה בך. ואגב, גם 

באביך זאביק. אך האמת חייבת להיאמר. מאז שחברת למירבוש, 

זה.  במובן  השתנית  גבוהה,  רגשית  אינטליגנציה  בעלת  שהיא 

נפתחת אליה במיוחד וגם נפתחת אליי יותר וגם לאֶחיָך ולאחותך. 

אך זה נקטע... וזה כואב. כאב שלא מרפה. איזה פספוס.

לאחר שהתחתנת, יזמת אליי התקשרויות טלפונית כדי להתייעץ 

איתי בעניינים שונים כמו צרכנות לבית - שזה היה הדבר האחרון 

שיכולתי לחשוב שיעניין אותך. והנה רצית להפתיע את מירבוש 

מיוחד  אבק  שואב  שידעת שתאהב,  מיוחדת  אספרסו  מכונת  עם 

ועוד כהנה וכהנה. 



פתח דבר | 21

אני קיבלתי את סגירותך ואי חשיפת רגשותיך בהבנה ולא נדנדתי 

הרגשתי  כי  וגם  זאביק  מאביך  שירשת  תכונות  אלו  כי  גם  לך, 

שאתה עושה את מה שמתאים לאישיותך. למרות החסך, הענקת 

לי חיים שלמים של אושר ולא רק רגעי אושר. תמיד אהבתי את כל 

הבחירות שעשית מאז ילדותך, את אישיותך, התנהגותך ופועלך. 

אגב, גם של אֶחיך ואחותך.

לא הייתי אימא חרדתית, לרוב לא נכנסתי לסרטים או לסיוטים 

אחת  פעם  כי  לי  הזכיר  סיור,  לחוגי  חברך  דני,  שחררתי.  ותמיד 

ניסיתי בכל  ודני טיילתם במדבר יהודה.  דאגתי לך, בעת שאתה 

דרך להגיע אליכם דרך בית ספר שדה עין גדי, משום ששמעתי 

ברדיו שבאופן בלתי צפוי יורדים ממטרים עזים באזור ירושלים. 

וכיצד תיזהרו מהשיטפונות אם אינכם יודעים על בואם?

אשר לטיס, אשקר אם אומר שלא הרגשתי גאווה כשנקראת לקורס 

טיס ובוודאי כשסיימת. אני שייכת לדור שגדל עם “הטובים לטיס״. 

קוויתי בליבי שאם תודח, זה יהיה רק לקראת סיום הקורס.

יכולה  אני  לטיס,  החברים  את  האסון  בעקבות  משהכרתי  כעת, 

כמובן,  כי,  אם  האמת.  מן  יש  לטיס״  “הטובים  שבאמירה  לומר 

יש גם במקומות אחרים צעירים טובים, ערכיים ומובחרים ויעידו 

החברים והחברות של ארז מחוגי סיור והחברים והחברות ששירתו 

יחד עמו בסימולטור בחצור ובסימולטורים בפלמחים ובטייסת וכל 

מי שפגש באוניברסיטת תל אביב ובטיול לאפריקה. 

גם אני, כמוך, חיכיתי לסיום השירות שלך, כי ידעתי שאתה רוצה 

למסגרת  התחייבויות  ונטול  חופשי  להיות  לעצמך,  אדון  להיות 

כלשהי.
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לאחר שסיימת את השירות הצבאי בסוף שנת 2007 מפלס המתח 

ירד אצלי, משום שלא התייחסתי לימי אימונים כמשהו מסכן חיים. 

אימון  במהלך  ה־21  במאה  למות  הדעת  על  ומתקבל  סביר  לא 

שגרתי בגלל “כשל טכני״ של רוטור הזנב לדברי דובר צה״ל, חמש 

והכשל  בבוקר!  אחת  פלמחים, בשעה  בבסיס  נחיתה  לפני  דקות 

התברר כסדק שנגרם מבורג משוחרר, שלא אותר בזמן על ידי כלל 

זו הייתה תאונה בת מניעה!!!  להיאמר,  חייבים  הדברים  הגורמים. 

 www.erezflekser.com מידע באתר

והלוואי שהתסריט היה אחר. הלוואי שזה היה כמו בכל שבוע, כך 

שבשעה שלוש לפנות בוקר היית שב לביתך בהרצליה, חובק את 

אשתך, ובשעה שש בבוקר יוצא לטייל עם אּורילה והכלבה סילי. 

ואז בשמונה בבוקר רוכב על אופניים לאוניברסיטת תל אביב או 

באוטובוס או נעזר לפעמים ברכב של מירבוש.

אני מנסה, ארזוש, להתנחם ולומר לעצמי שזכיתי להיות לך לאם 

במשך 31.5 שנים. 

זו הייתה זכות ענקית!

ארזי שלי, חייך היו קצרים מאוד, עם זאת מלאי משמעות עבורך 

שאני  חלומות  חלומותיי,  כל  את  והגשמת  מימשת  עבורי.  וגם 

אישית לא הצלחתי להגשים בתקופת חיי. תאמת מאוד למידותיי 

ולשאיפותיי. אבל לא פעלת מעולם כדי לענות על ציפיות שלי או 

של אחרים. תמיד תמיד היית הכי אתה. תמיד היית מחובר לעצמך.

ליבך.  גבה  לא  ומעולם  בכל תחום שנגעת  הישגים  לך  היו  ארזי, 

צנוע וענו. לא ניסית ליידע את הסובבים בהישגיך ובעצם הסתרת 
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אותם. לא ניסית מעולם להראות למישהו את היקף ידיעותיך שהיה 

בשיקול  תמיד  להילחץ.  בלי  בקלות,  דברים  לקחת  ידעת  עצום. 

דעת ובקור רוח. 

פחדת  לא  יאמרו,  ממה  פחדת  לא  ארזי.  אותך,  הנחה  לא  הפחד 

מאובדן אהדה. ניחנת בעצמאות מחשבתית ויכולת חשיבה מבריקה 

עם היגיון צרוף.

טפל  בין  להבדיל  יודעים  באמת  ולא  בשטויות  מתעסקים  רובנו 

לעיקר. ואתה ארז, ידעת. ידעת לתמצת אמירות כשאחרים נזקקו 

להרבה שורות. מינימליסט בכתיבתך וגם בדיבור.

עושה  שאני  בליבם  שיאמרו  יש  מופת.  דמות  אתה  שלנו,  ארז 

אידיאליזציה לדמות שלך כי “במות קדושים אמור״ לפי המסורת 

היהודית. אך זה לא נכון. פשוט, הם לא הכירו אותך אם כך הם 

חושבים... מתברר לי כי כל מי שהכיר אותך התאהב בך.

אותי  ומשמח  א”א  חברך  לי  את מה שכתב  לקרוא  מאוד  אהבתי 

“ארז תמיד מאושר. תמיד  וכך כתב  היית מאושר.  לדעת שתמיד 

היה כיף לפגוש אותו, כי הוא היה משרה אוירה כזו, שהכול טוב 

ומה שלא טוב - יהיה טוב. תמיד היו לו פתרונות ותמיד יצירתיים”.

חתיך ויפה, חיוך מבויש, צנוע וענו, מסתפק במועט, בגובה העיניים, 

טהור, ללא רבב, נדיב, טוב לב, מנומס, נותן כבוד, איש אמת, שקט, 

מאופק, סגור, לא רגזן, לא כעסן, לא הולך רכיל, סבלני וסובלני, קר 

רוח, נבון, חכם, שקול, מבריק, מחונן, סקרן, חושב מחוץ לקופסה, 

שטותניק,  לעיתים  שנון,  הומור,  וחוש  מחשבתית  עצמאות  בעל 

מוכן  חרוץ,  וכלכלית,  עסקית  והבנה  עסקי  חוש  טכני,  חוש  בעל 

חובב,  נגר  עבודה,  בשום  בוחל  לא  להדריך,  אוהב  לסייע,  תמיד 
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ואוהב להתנסות במאכלים חדשים, איש ספר, בעל  אוהב לבשל 

ידע עצום בהרבה תחומים, בעל זיכרון פנומנלי לסרטים ולספרים 

הרפתקן  בנשמה,  טייל  וביבשה,  בים  ספורטאי  הסוגים,  מכל 

ואתגרי, מכיר כל פינה בארץ ישראל דרך הרגליים, חבר טוב, אח 

טוב, בן טוב, טייס מסוק קרב קוברה מקצוען, אוהב את החיים, 

יפה מבפנים ומבחוץ, יודע לאהוב, בעל אוהב, הכי אבא שאפשר.

אני מטבעי לא בן אדם נוסטלגי. תמיד פניי מופנות קדימה לחוויות 

עצומים  געגועים  פורצים  ממני,  משנלקחת  כעת,  אך  חדשות. 

גם כשנדמה שהם מרפים  והגעגועים האלה,  שקורעים את הלב. 

לרגע, אף פעם לא עוזבים את הנפש. הגעגועים מתפרצים בגלל 

מילה שמישהו אמר, בגלל זיפים וחיוך מבויש של חיילים ברכבת, 

בגלל מבצע צוק איתן, בגלל אבא שמבלה עם ילדיו בגן שעשועים, 

חוקר  וצוחק,  מדבר  הולך,  שהוא  איך  הולך,  כשאּורקלה  וגם 

ומתעניין בסביבה, שואל למה, למה ועוד פעם למה, כפי שאורן 

וארז היו שואלים.

ארזי שלי, לא הספקנו למצות את הקשר בינינו, שהלך והתהדק 

לאחר הולדת אּורי־אּורקלה. 

כמה מצער! 

תודה לך, ארזוש, שהיית לי לבן. 

תודה! תודה! אוהבת אותך עד כלות ואשמור תמיד על אּורי ומירב.

סרקו את הקוד כדי להגיע לאתר על שם ארז פלקסר:
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השותפים לספר 

קורס טיס מספר 145 )2001-2000(
נרי, מתמחה בכירורגיית ילדים.

שצ, טייס. 

בולקו, מתמחה באורטופדיה. 

חפש, חיל האוויר.

ר״ש, עוסק בחינוך וספרות. 

ג׳יי - יעקב בן דב, עם ארז שלב מכין בקורס טיס. למד עם ארז בתיכון 

ובאוניברסיטה, טייל עמו באפריקה. 

א״ר, טייס אל על. 

ע״ה, טייס בארקיע. 

י״ק, חיל האוויר.

קורס טיס וטייסת 160 של מסק״ר )מסוק קרב( קוברה )צפע(
ר”ק, פיתוח עסקי לחברות. עצמאי. 

ג״ס, חיל האוויר. 

טייסת 160
אסיה מלול, קצינת מודיעין של הירוקים בטייסת 160. רמת גן. 

להק  ראש  אלוף  תת  היום  האסון.  בעת   160 טייסת  מפקד  ריף,  נועם 

השתתפות ומסוקים.

ש״ש, חברת בנייה תל אביב. 

ארז נור.

אופיר זמר, רעות.
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איתי דהן, עומר. 

בארי רוזליו. 

עידן אילת, הרצליה. 

ערן שחורי, קברניט אל על, תל אביב. 

עמוס גבעולי, בעברו טייס ניסוי קוברה.

גיא מאירוביץ, רופא.

ב״כ, חיל האוויר. 

נ״ג, חיל האוויר. 

סימולטור “פעימת לב״ בחצור 
שמואל הרוש, נגד טכני “פעימת לב״ בחצור. היום מטעם אלביט מערכות 

בע״מ בפעימה.

י״ק, גם קורס טיס. קצין הדרכה בסימולטור בפלטפורמה אחרת.

גלעד בנט, מדריך סימולטור. מנהל תפעול ברובוטיקה, תל אביב.

בסימולטור  )גם  אזרחי.   – אביב  תל  פרקליטות  שפירא,  כ״ץ  מי־עד 

“מובילים״(. 

מאיה קרניבד, פיתוח מכשור רפואי בסטארטאפ אנדוויז. תל אביב.

שני רוזן, דוקטורנטית בתחום האופטיקה הביו רפואית בטכניון. נחשולים.

גילי גינוסר, קצינה סימולטור. דוקטורנטית לחקר המוח במכון ויצמן. 

ציפורים  תנועת  חוקרת  בביולוגיה.  דוקטורט  )גולדשטיין(,  ענבל שקלר 

באוניברסיטת חיפה. צפרית, עוספיה. 

מיכל צאפל, דוקטורנטית בביולוגיה ומדעי המחשב במכון ויצמן. רחובות.

עינב בכר, סטודנטית לרפואה. תל אביב.

סימולטור “מובילים״ בפלמחים
משהב״ט/ ו״מקושרים״.  “מובילים״  סימולטור  טכני  קצין  ירקוני,  משה 

מפא״ת. גדרה.
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והתקנת  לפיתוח  הקשורה  תלתן,  חיצונית  חברה  נציג  אלכס שיינשיין, 

מאמן “מובילים״ בפלמחים. 

ע״ה, קורס טיס וקצין הדרכה בפלטפורמה אחרת. 

דנה )כהן( שוכוביצקי, התמחות ברפואת ילדים. כפר סבא. 

טל גנור )גם ב״פעימת לב״(, פסיכולוגית. ירושלים.

טל פורת, מש״קית מודיעין. דיאטנית קלינית. תל אביב. 

הדר שפיינר, קצינת סימולטור “מובילים״. מהנדסת חומרים וכימיה.

ליאור כרם, מדריכת סימולטור מסע”ר בפלמחים. מדריכת סימולטור.

חיים בתל אביב
נטע לוין, עורכת דין. תל אביב.

אסיה מלול, גם בטייסת 160.

ר״ש, גם בקורס טיס.

חפש, גם בקורס טיס. 

אוניברסיטת תל אביב
ג׳יי - יעקב בן דב, בי״ס ריאלי, טייס.

מתן שוסטק, גיאופיזיקה. הרצליה.

א״א, טייס. ד״ר לפיזיקה. יבנה.

גל, אשתו של א״א. עורכת דין. יבנה. 

ערן מניב, טייס. פיזיקה. פוסט דוקטורט בחו״ל בפיזיקה.

איילת קליין, גיאופיזיקה, ניו יורק. 

מעבדת העל מוליכות במחלקה לפיזיקה בראשות פרופ׳ יורם דגן 
פרופ׳ יורם דגן, בית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת תל אביב.

דוקטורנט מושיקו – היום ד״ר משה בן שלום )טייסת 160(, ראש מעבדה 

באוניברסיטת תל אביב. רמת השרון.
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דוקטורנט שחר לרר. 

מאסטרנטית מיכל פטרושבסקי, היום בניו יורק. 

אופטיות  תכונות  של  בכיר  וחוקר  מרצה  היום  בכר,  נמרוד  דוקטורנט 

בחומרים קוונטים במחלקה לפיזיקה באוניברסיטת ג׳נבה.

דוקטורנט שמוליק יהל. 

דוקטורנט אלון רון, עומד לחזור לארץ למעבדה באוניברסיטת תל אביב.

דוקטורנט אלון רבינוביץ. 

חברים מחוגי סיור
עמרי מעוז, עורך וידיאו. מתגורר בלוס אנג׳לס.

איתמר ברמן, כרם מהר״ל.

גידי נווה )למד ביסודי עם ארז(. חי בקליפורניה.

עידית ברק )קרא עוז(. מנהלת QA. גבעתיים.

לילדים.  מדעי  עת  כתב  מנהלת  מדעי,  חינוך  עוז(,  )קרא  זר כבוד  גליה 

מנחת מורים. חוקרת ומפתחת חומרי לימוד. נס ציונה.

אביטל פוקס, אחות, ישראל.

דני בראון, עיתונאי. יפו.

אריאל,  באוניברסיטת  מעבדה  וחוקרת  ד״ר  בסט(,  )בן  ליפשיץ  עדי 

קלינאית תקשורת. מודיעין.

ניר בלובשטיין, חוקר. ציריך.

תמי בן הדר, זמרת, מטפלת בקונסטלציה משפחתית. קריית טבעון.

גלעד רובינסקי.

טיול באפריקה )מרץ-אוקטובר 2008(
ג׳יי - יעקב בן דב.
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סקרנות בלי גבול. צימאון לדעת הכול מהכול – מאת ג"ס וניר 	 

83 בלובשטיין וכותבת אסיה 

 לא מהסס ללמוד מאחרים ולהתייעץ עמם – מאת עמוס גבעול, 	 

84 כתב מיק, מאת משה ירקוני ואופיר זמר 

 	84 עשר גיחות "מורשת״ – מאת ר"ק 

 	85 גילה מקווה מים תחתינו - מאת ר"ק  

 	86 בכל מקור מים, תמצא אותו – מאת עמוס גבעול. כתב מיק 

 	86 חבל על הזמן – בוא נטבול במימי הבניאס – מאת ש״ש. כתב מיק 

 	86 איש ספר. הספר האהוב – "והיום איננו כלה״ – מאת גיא מאירוביץ 

 נחיתת חרום באימון טיסה בחולות ראשון לציון - מאת ג"ס. 	 

87 כתב מיק 

 	88 טייסים מטייסת 160 משוחחים על ארז 

 	88 ה-מקצוען, מאת שחורי, ר"ק, אופיר זמר וג״ס  

 	88 המקלען המעולה, מאת ג״ס, ארז נור ושחורי 



 חוש הומור, חכם מכולנו, אנליטי, קר רוח וחבר טוב, מאת ג״ס, 	 

89 דהן, אופיר זמר ורוזליו 

 	89 מתי הוא ישן? לא זקוק לחברה כי ספר הוא החבר - מאת מושיקו 

 	90 על אף העומס משכים קום כדי לגלוש - מאת ר"ק 

שיעור לחיים: לאיזה רמה צריך להגיע? לרמה שתיהנה מהגלישה - 	 

90 מאת א״ר 

 	90 אקסטרים, חובב כל סוגי הספורט וגם "חנון״ – מאת ג״ס ועידן אילת 

 	91 פונים רק לארז כדי לקבל עצות למסלולי טיולים – מאת איתי דהן 

 ארז מילא את תפקידו של המטה המבצעי, של האויב ושל מפקד 	 

 חיל האוויר בתרגיל לחימה בפלמחים ב־2007 באחריות יוצאת 

91 דופן - כותב ב"כ 

 ארז הראה לי איך ניתן לדחוס את פסולת הטיול לקופסת 	 

92 שימורים - כותב ב״כ 

 הטיסות שבהן הדרכתי את ארז היו חוויה אחרת, כי היה שקט, 	 

 רציני, עם חוש הומור נפלא, מוכן ומעודכן לטיסה ולא דברן 

93 ומוחצן - כותב אופיר זמר 

המשימה – סימולטור בפנסילבניה ב־2004 וגלישה בקוסטה ריקה - 	 

94 כותב ארז נור 

 קל להתחבר לארז. היה כיפי ומצחיק עם רעיונות פשוטים – 	 

96 כותבת אסיה 

103 שער רביעי: מסורת של טיולים 

 עם ארז הטיול היה תמיד מסתיים בארוחה כיפית – מאת ג״ס ונרי, 	 

103 כתב מיק, מאת ג׳יי  

 מי מקור הידע שלנו בטיולים, מי מכין תה חם לכולנו בבוקר 	 

103 השכם ומי קופץ לכל מקור מים, גם המעופש ביותר? – כותב שצ 



 	114 מי "מנפיץ״ שיש מאובן כריש בנגב??? – מאת נרי. כתב מיק 

 	114 הכדו המדברי – מאת נרי ובולקו. כתב מיק 

 	115 מה צריך לדעת מדריך טיולים? – מאת בולקו. כתב מיק 

 	115 יציאה מקורית לגלישת קייט סרפינג באילת – כותב נרי 

 	118 רשימת הטיולים שלרוב ארז יזם ואירועים נוספים  

123 שער חמישי: ארז והסימולטור 

 	123 מהו סימולטור ולמה נועד? 

 	124 קצין הדרכה בסימולטור "פעימת לב״ ובסימולטור "מובילים״ 

 דיבר איתנו בגובה העיניים, נתן לנו הרגשה טובה והפיג את 	 

126 המתח בעזרת חוש ההומור שלו – כותב גלעד בנט 

 מיליון זיכרונות מארז. חלקם מאוד משמעותיים בחיים שלי, כמו 	 

129 איך הוא לימד אותי להיות מדריכה – כותבת דנה )כהן( שוכוביצקי 

השקעה חסרת גבולות במדריכות הסימולטור ומסירות אין קץ 	 

131 לתפקיד – כותב י״ק  

 	132 מדריכות הסימולטור משוחחות על ארז 

לא הרים את הקול. היה פוטר אותנו במילים "להתקדם הלאה״ – 	 

132 מאת מי־עד, גילי, מיכל צ׳אפל, מאיה קרניבד וענבל 

 היה בו משהו אדיש. כולנו אהבנו אותו כמפקד – מאת מי־עד, 	 

132 גילי, ענבל 

ארז לימד אותנו לטייל, לנווט ולקרוא מפה על ידי תחרויות ניווט 	 

133 שארגן - מאת ענבל, גילי, שני, מיכל צ׳אפל 

 הגה תרחיש שעורר התנגדות אצל הטייסים, והוא שסייע 	 

 למקלענים במלחמת לבנון השנייה. היה לו רצון לחדש ולא 

134 להתבסס על מה שקיים - מאת מיכל צאפל, מי־עד, ענבל 

 נתן מעצמו מעל ומעבר בתחומי ההדרכה, האימון וההשקעה – 	 

135 מאת מי־עד, גילי, שני 



 	135 נהג להביא לכיבוד פומלה והפעם - אופניים! - מאת מיכל צאפל 

יש את המורעלים לטוס ולבצע משימות ירי - הוא לא היה מאלה – 	 

136 מאת מי־עד, ענבל, גילי 

שקט, אך לא נחבא אל הכלים, עם עוצמה ושלווה. שנון, חכם 	 

 ומבריק. כולם אהבו אותו והעריכו אותו – מאת מי־עד, ענבל, 

136 שני, מיכל צ׳אפל 

 	137 בסופו של דבר צריך לעשות את מה שאוהבים – מאת שני רוזן 

 היחסים הטובים גלשו גם מעבר לשעות העבודה: אופניים, 	 

 ספר טוב, "מונטי פייטון״, מוזיקה ישראלית ותשבץ היגיון – 

137 מאת שני, ענבל, גילי, טל גנור, מיכל, מאיה קרניבד 

מחווה ומשימות בטיסת צ׳ופר למדריכות סימולטור – מאת מי־עד, 	 

138 מיכל צאפל, ענבל 

 	138 ארז נקודת האור שלי בשירות – מאת טל גנור 

ארז הקשיב ׳לבעיית החיוך העקום שלי׳ לעומת הקצינה, שהתעקשה 	 

139 שאלך למרפאה רק אחרי מבחן ה״שרוך״ – מאת גילי גינוסר 

 	139 שטותניק – מאת ענבל 

 	140 ארז לא היה מוותר לי עד שמבחינתו זה מושלם – מאת מי־עד 

 	141 מקורי במחשבה – מאת גילי 

לעולם לא אשכח שארז לימד אותי לפתור תשבצי היגיון. מאז זה 	 

התחביב האריסטוקרטי שלי, וגם לימד אותנו לזהות את ציפור 

141 הטריסטרמית – מאת עינב בכר 

 	141 אם אתם בדרום ורואים ציפור - אז תגידו שזו טריסטרמית 

היה היחיד עם הסבלנות והנחישות לערוך כיולים לכל הפלטפורמות - 	 

142 פעולה שאחרים התייאשו ממנה – כותב שמואל הרוש 

 ניסה לפתור בעצמו כל תקלה מבלי לזמן אותנו – כותב 	 

142 אלכס שיינשיין 



 לא הסתפק בלשמור על הידע הקיים, אלא הקדיש שעות לחקור 	 

 את ביצועי המחצלת מבראשית על הצלחותיה וכישלונותיה – 

143 כותב אופיר זמר 

 נחשב ל״אבי המחצלת״, כי צלל עמוק לנבכי מערכת הנשק ויצר 	 

לטייסים אימונים יעילים ומאתגרים בסימולטורים, כדי למקד אותם 

145 לפגיעה במטרה ולא בבלתי מעורבים בטרור - מאת שחורי, א״ר ור"ק 

 המגדלור של סימולטור "מובילים״ - השאיר מורשת ותשתית 	 

146 לבאים אחריו – מאת משה ירקוני 

מפקד מעצים המחנך להיות עם ראש גדול בסימולטור "מובילים" – 	 

151 מאת ע״ה 

 	153 שקט, מנותק ולמרות זאת, ההערה הקולעת - מאת ליאור כרם 

כולנו אהבנו לשרת במחיצתו. היה ענו, דיבר בגובה העיניים ויצר 	 

153 חוויית למידה משמעותית – כותבת טל גנור 

אחד האנשים הכי אכפתיים שיצא לי להכיר בצבא, שקורץ מחומר 	 

154 שונה ונדיר. "מלך העולם״ – כותבת טל פורת 

 תודה שלימדת אותי שחשוב להיות בן אדם לפני הכול, ושלא 	 

צריך להיות קולני ורועש כדי להראות שאתה טוב יותר מאחרים. 

155 זכיתי להכיר אגדה – כותבת הדר שפיינר 

 כשנתגלה שחסר זיז בסלע, אדם אחד היה רגוע ובעל תושייה – 	 

158 מאת משה ירקוני. כתב מיק 

חדוות עשייה שלא רואים הרבה בימינו. התרומה והאתגר סיפקו 	 

159 אותו והוא פרח – כותבת אסיה 

163 שער שישי: החיים בתל אביב )2012-2002(  

 תמיד חשבתי על ארז, על המון דברים שלמדתי ממנו, ועל מי 	 

163 שהוא. כמה אור הפיץ וכמה נדיר הוא היה – כותבת אסיה 



 	167 הדירה הראשונה בתל אביב – כמו אוהל אירוח – כותב ר״ש 

 	168 למה לא נזרוק את המזרנים למדרכה? – מאת חפש. כתב מיק 

ארז היה אדם מיוחד. מיוחד ושונה. שונה ומורכב. מורכב ומעניין – 	 

168 מאת נטע אכס חברה 

 	177 לא מפקירים חסרי אונים - כותב מיק 

179 שער שביעי: אוניברסיטת תל אביב 

 בחר ללמוד באוניברסיטת תל אביב בגלל מירב ובגלל הים – 	 

179 כותבת אביבה 

ארז תפקד כדוקטורנט במעבדת על מוליכות, על אף היותו סטודנט 	 

179 שסיים רק שנה ראשונה בפיזיקה – מאת פרופ׳ יורם דגן 

 	179 מתי הכרתי לראשונה את ארז – כותב מניב 

 גם בנושאים שבין אדם לרעהו, לארז הייתה תשובה פשוטה – 	 

184 כותב א״א  

 	186 ארז האקמול – כותבת גל, אשתו של א״א 

 	187 מי שלא רוצה לעבוד - יעבוד כפליים – כותב א״א 

 בלילה היה ממשיך לעקוב אחרי הניסוי יחד עם אּורי העולל – 	 

187 מאת הדוקטורנט מושיקו. כתב מיק 

 מכל כישלון לומדים, לא מתייאשים ומשתפרים – מאת איילת קליין. 	 

188 כתב מיק 

 חברים למעבדת העל מוליכות בראשות פרופ' יורם דגן, ובחסות 	 

פרופ' דוד אולמן, יו"ר בית הספר לפיזיקה, משוחחים על ארז חודש 

190 לאחר האסון ב־14.4.2013 

אנחנו מתאמצים במאסטר לפרסם מאמר אחד, והוא כבר עם שני 	 

190 מאמרים בשנה השנייה שלו לתואר הראשון – מאת נמרוד בכר 



הסוד - עבודת נגרות בחיתוך גבישים בעזרת מסור של מחלקת 	 

191 ההנדסה – מאת מושיקו 

 סבלנות אין קץ וסקרנות להבין ולדעת יותר בכל תחום – 	 

193 מאת מיכל פטרושבסקי 

 המחשב שהרכיב מארבעה מחשבים ושלושה מסופים - עדיין 	 

193 עובד – מאת שחר לרר 

 	194 שוחה בבריכה כשמכריזים שזכה בפרס – מאת אלון רון 

 	194 "ִתלמד לגלוש״ - כך בפשטות – מאת אלון רבינוביץ 

 	194 איך הוא היה מגיע למידע כל כך מהר ועוד בלילה? – מאת פרופ׳ דגן 

להסביר לסטודנטים ממש־ממש טוב את החומר, ואז כולם מקבלים 	 

195 מאה - מאת י״ק ומושיקו 

ביצעת את הניסוי טוב יותר מכל סטודנט והקשית עם שאלות 	 

196 מצוינות – כותב נמרוד בכר 

 	198 ארז קובע מתי שוחים – מאת מושיקו 

אּורי ֵידע שאביו היה מוצלח וחכם במיוחד, אבל גם אחלה בן אדם – 	 

198 כותב פרופ' יורם דגן 

 	199 התלמידים בבית הספר נהנו מעבר לציפיות – כותב ג׳יי 

 	200 היית לי כמו אח גדול - כותב ג׳יי 

 	203 יכולת נדירה להבדיל בין עיקר לטפל – מאת מתן שוסטק 

209 שער שמיני: אפריקה )מרץ עד אוקטובר 2008( 

 ״היה לי ברור, שאם אני רוצה לחוות טיול שלא אשכח לעולם – 	 

209 אני צריך להצטרף אליך״ – כותב ג׳יי )יעקב בן-דב( 

 	213 יומן המסע מאת ארז פלקסר 

 	219 אימילים ששלח ארז לחברים 



225 שער תשיעי: החברים מחוגי סיור 

 	225 היית לי כאח גדול, היית לי כמדריך – כותב עמרי מעוז 

ארז היה סוג של "דוד אריה״, שהיה לו סיפור מעניין לכל סיטואציה 	 

227 והמון הרפתקאות מעניינות באמתחתו - כותב איתמר ברמן 

 בילדותנו בילינו יחד שעות רבות בטבע, הופכים אבנים ואוספים 	 

230 את החרקים שמצאנו תחתיהן – כותב גידי נווה 

כזה היה פלקסר בשבילי, פחות מדען או טייס, אלא בעיקר כזה 	 

 שמסתכל על החיים מזווית אחרת ומאוד מצחיקה – כותבת 

231 התאומה עידית קראעוז 

 הכול קטן עליו. תמיד מצא את הדרך בלי בעיות כאילו יש לו 	 

233 GPS במוח – כותבת התאומה גליה זר כבוד )קראעוז( 

 קורע מצחוק - ברכה מאת ארז לתאומות עידית וגליה קרא-עוז 	 

236 ליום הולדת 18 

 בדואר צבאי לתאומות "למרות שפחדתי שאני הולך לסבול 	 

237 כמו בבית הספר, אני די נהנה״. כתב ארז פלקסר 

קצרה היריעה מלתאר עד כמה מקסים, שקט, צנוע, מצחיק, חכם, 	 

238 ישר, ערכי ואדם טוב הוא - כותבת אביטל פוקס 

תמיד נדיב עם חום אנושי, במבט סקרן, בחיוך אמיתי, בעצה טובה, 	 

240 בצחוק מכל הלב ובעל חוסן נפשי – כותב מדני בראון 

 אחת מאבני היסוד שבנו את החבורה נלקח. זהו שבר שאין גבס 	 

243 או מזור שיכול לתקנו – כותבת עדי ליפשיץ 

 מוביל לכל פסגה גם בלי ללכת הראשון, מנהיג בשקט – כותב 	 

245 ניר בלובשטיין 

 	245 הנסיך הקטן - כותב גלעד רובינסקי 

 	246 לא עצר לרגע – כותבת תמי הדר 



251 שער עשירי: ממדפו של ארז 

 שער אחד עשר: השעה אחת בבוקר ב-12.3.2013 - 

253 רגע המילואים הארור - כותבת אביבה 

257 שער שנים עשר: ממילותיה של מירה מרקוס־קליש 

261 שער שלושה עשר: מילותיה של אביבה בשני שירים 

סרקו את הקוד כדי להגיע לאתר על שם ארז פלקסר:

www.erezflekser.com
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האלמנה - מירב

ָהֹיה ָהָיה ֶאֶרז ָמתֹוק

ֶׁשָּנַהג ַהְרֵּבה ִלְׁשֹּתק

ָהיּו לֹו ֶאְצָּבעֹות ְּדִקיקֹות ַוֲעִדינֹות ְּכמֹו ֶׁשל ְּפַסְנְּתָרן

ִעם חּוׁש מּוִזיָקִלי ֹלא ְמֻכָּון

הּוא ָהָיה ָּפׁשּוט ָּפׁשּוט

ֹלא ִוֵּתר ֹלא ַעל ֵאיכּות ְוֹלא ַעל ַּכּמּות

הּוא ָהָיה ְּכמֹו אֹוָצר

ָקֶׁשה ִמַּבחּוץ ּוִבְפִנים ְמֻיָּתר

ְלַצֵּין ֶׁשהּוא ָּכל ָּכְך ָאַהב 

ֶאת ַהָּים ֶאת ַהָּׁשַמִים ֶאת ַהַּיָּבָׁשה הּוא ָחַׁשב

ֶׁשאֹוִתי הּוא ִיַּקח ָלִאָּׁשה ְוִליָלַדי ִיְהֶיה ָאב

ְּכמֹו ֶׁשּלֹו ֹלא ִהְסִּפיק ְלַהְרִּגיׁש ְוִלְזֹּכר

ָעֵלינּו הּוא ַמְבִטיַח ֶׁשהּוא ֵּכן ִיְׁשֹמר

הּוא ָהָיה יֹוְמיֹוִמי 

הּוא ָהָיה ְנִסיִכי

הּוא ָאַהב ְּכמֹו ֶלֶחם ָלָבן ְוֹאֶרז ָּפׁשּוט

ְוָגַלׁש ַעל ַּגִּלים ְוַעל ֵלב ֶׁשל ָּפעֹוט

רֹוּבֹוט ְמֻעְדָּכן ַלִּגְרָסה ָהִרְגִׁשית

ַהַּסְרָּבל ָמעּוְך ַּבְּמֵגָרה ַהְּׁשִליִׁשית

הֹוֵלְך ְּבָכל ְׁשִביל ָאֹרְך ְוֹלא ָסלּול

ָּתבֹוִאי ִאִּתי ּבּול
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ָיָׁשן ְוָחָדׁש ָעֹמק ּוְסָתם ָּכְך

ֵאיְך הּוא ָאַהב ְלַבֵּׁשל ַּבִּמְטָּבח

ְלַהֲאִכיל ֲאהּוִבים ֶׁשַרק ָרָצה ְלָקֵרב

ְלִלּבֹו ַהַּיְלִּדי ֲאֶׁשר ָהַלְך ְוִהְתַרֵחב

ַסְלמֹון ִעם חֹוִרים ֶׁשִּבְפִנים ָהָיה ָׁשם ׁשּום

ֲאִפיּלּו ָאַהב ֹלא ַלֲעׂשֹות ְּכלּום

ֲאָבל ִאם ְּכָבר ְּכלּום ָאז ְלַנֵּצל ֶאת ַהְּזַמן

ֹלא ְּבַלַחץ ֲאָבל ְקָצת ְמֻחָּנן

ּתֹוַלַעת ְסָפִרים הּוא ָהָיה ַהָּבחּור ֶׁשִּלי

ָאב ָמסּור ּוֻמְדָאג ְלִסיִלי

הּוא ָאַהב ְּבסֹוד ֶׁשַרק ִלי הּוא ִּגָּלה

ְוָכל ֶמְחָוה ָהְיָתה ַהְפָּתָעה ְצפּוָיה

הּוא ָיֵׁשן ְּבַצד ָיִמין ֶׁשל ַהִּמָּטה

ָׁשם ֲאִני ְיֵׁשָנה ַאֲחֵרי ַהִּמיָתה

אּוַלי ִהְׁשַאְרָּת חֹוֶתֶמת ֶׁשל ּגּוף ַעל ַהִּמְזרֹון

ָׁשם ֲאִני ֶאְתַחֵּפר ֹלא ֶאֹּפל ַּבִּמְדרֹון
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אב מירב – מיק 

מאז לכתו של ארז, אשר אותו אהבתי מאוד, הוא הפך לחברי הקרוב 

ביותר. ארז היה בעל אישיות ויכולות יוצאות דופן ומשמש עבורי 

התגלמות של דמות דמיונית – טינטין, שעליה גדלתי מאז ילדותי. 

שתי תמונות ילדים על הקיר

ארז היה חברה של מירב. בשלב מסוים הוא נסע למסע מופלא בן 

בתל  ומירב  הוא  התגוררו  חזרתו,  עם  לאפריקה.  חודשים  שמונה 

אביב, ובאחד הביקורים שלי אצלם שמתי לב שהם תלו על קיר 

דירתם תמונות יפהפיות, אשר צילם ארז במהלך מסעו. שתיים מן 

התמונות היו דומות מאוד זו לזו, ושאלתי את עצמי מדוע ארז תולה 

שחשבתי  שעה  האסון,  לאחר  כמעט.  תמונה  אותה  את  פעמיים 

שראיתי  כפי  לילדים,  ארז  של  הגדולה  אהבתו  את  ושיחזרתי 

שמחה  להם  ולהעניק  איתם  להזדהות  ויכולתו  בביתנו,  בביקוריו 

גדולה, נפל לי האסימון: הילד העומד מאחור בתמונה המשותפת 

לא יצא טוב בצילום. ארז הבין את צער הילד וצילם אותו לחוד כמו 

מלך. זוג התמונות הדומות על קיר ביתו של ארז אינן עניין של יופי 

)אף שכל אחת יפה כשלעצמה(; הן מציגות את בסיס אמונתו של 

ארז: אהבה למסכן ולחלש יותר, בפרט אם הוא ילד. אהבה לצדק 

והצורך לתקן את העוול ולהשקיע בזה מאמץ וזמן. ארז לא הציג 

על הקיר רק נופים, ארז הציג עקרונות ואמונה בטוב.
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הנסיך הקטן

מירב סיפרה פעם שארז הקריא לה קטעים מן הספר “הנסיך הקטן״, 

כאשר ישבו ליד מדורה. לא יכולתי שלא לשאול את עצמי מדוע בחור 

צעיר מקריא לחברתו את “הנסיך הקטן״. מה יש בסיפור שכל כך מושך 

את ארז להקריא אותו למירב? החלטתי לקרוא את “הנסיך הקטן״. 

בשבי  עת  באותה  ישב  אשר  לחברו,  המחבר  ידי  על  הוקדש  הספר 

והחשובה  ילד. לאחר קריאת ההקדמה הקצרה  היה  הגרמני, כאשר 

בעצמו.  ארז  הוא  הקטן  שהנסיך  הבנתי  הראשונים,  והפרקים  מאוד 

הסופר אנטואן דה סנט אקזופרי היה טייס. ארז היה טייס. אנטואן 

נחת נחיתת אונס עם מטוסו הקטן בלב מדבר סהרה בשל תקלת מנוע. 

היו לו מים למשך שבוע בלבד. לאנטואן לא היו כלים לתקן תקלות 

מנוע. אנטואן נרדם והחל לדבר עם הנסיך הקטן - עם הילד השוכן 

בנפשו של אנטואן. הילד התמים אנטואן לא התייאש, והאמין שהוא 

ימצא דרך לתקן את המנוע, כפי שאכן קרה. וכך, הילד, ה״שטותניק״ 

והתושייה  המצחיק שבתוך ארז, שהוא מקור המקוריות, היצירתיות 

העצום של ארז, הוא הנסיך הקטן. ארז לא חשש לתקוף כל בעיה, 

משום שבתוכו שכן הנסיך הקטן. אולם ה״שטותניק״ שבארז אינו סתם 

שטותי. הוא בנוי על חוכמה רבה, תכנון מדוקדק, לימוד יסודי, חריצות 

וכוונות טובות שלמד בבית הוריו.

ארוחות שישי בערב

מירב וארז נהגו לבוא לביתנו לארוחת שישי בערב עם כל ילדינו, 

ושלי, שאלו כל חמש דקות מתי  ונכדינו. הנכדים, מתן  זוגם  בני 

ארז מגיע. וכאשר ארז הגיע, אושרם הרקיע שחקים. הם זכו בטיול 

בתוך פח גדול לאחסון הצעצועים, הצגת קסמים, משחקים חכמים, 

לילדים  לאהבתו  גבול  היה  לא  לא.  ומה  מקוביות  מגדלים  בניית 

וליכולתו לגרום להם אושר.
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עסקנו  במשפחה,  הבוגרים  אנחנו,  לביתנו,  ארז  של  הגעתו  טרם 

בניסיון לפתור את חידת “כפל לשון״ השבועית ממוסף “מעריב״. 

לא  ולעיתים  בתוך שעתיים בממוצע,  החידה  לעיתים פתרנו את 

ארז  שבו  הרגיל  במצב  עצמנו  את  למצוא  רצינו  לא  כלל.  פתרנו 

אין עדיין שמץ  ולנו  פותר את החידה בתוך פחות מחמש דקות, 

של רעיון.

ארז היה שתקן, וחיפשתי נושאים לדבר איתו. הזמן המתאים היה 

על  זמן  לבזבז  רצה  ממש  לא  וארז  בטלוויזיה  צפו  כולם  כאשר 

שטות כזאת. הצגתי לו פעם תופעה מעניינת על המרחק הקבוע 

אשר אליו עפים חלקיקי האבק בעת ליטוש שיש. בתוך דקה הוא 

נוסחה  פיתח  שהוא  עד  חלפה,  שעה  ועוד  השולחן  ליד  התיישב 

מתמטית מדויקת לחישוב המרחק הנ״ל, שיצא אכן כמעט קבוע. 

בפיתוח  בה  נתקל  שאני  בעיה  על  לו  סיפרתי  אחרת  בהזדמנות 

הפתרון  עבורי.  אותה  ופתר  השולחן  ליד  התיישב  שוב  מכשיר. 

שמור אצלי בארון הספרים. 

משכולם נרגעו מן הטלוויזיה, הוא נהג לחוד חידות נפלאות. אחת 

אם  דלתות.  משלוש  אחת  מאחורי  אוצר  ישנו  הייתה:  החידות 

תנחש נכון באיזו דלת מדובר, תזכה באוצר. אתה מנחש היכן מצוי 

האוצר, ולפני שבוחנים אם צדקת, עוזרים לך ומצביעים על אחת 

הדלתות, שם האוצר לא נמצא. האם לאור זאת כדאי לך לשנות 

את הניחוש שלך?

שום  אין  משמעית:  חד  הייתה  שלי,  כולל  הסועדים,  כל  תשובת 

סיבה לשנות את הניחוש. תשובתו של ארז: יש סיבה! אם תשנה 

את הניחוש, תגדיל את סיכוייך לזכות באוצר. 

זה מובן מאליו. איש מאיתנו לא  ארז הסביר את תשובתו כאילו 

ובאינטרנט,  מתמטיקה  בספרי  בדקתי  ארז.  של  הסברו  את  הבין 

היום להבין  איני מצליח עד  נכונה. אולם  ואכן תשובתו של ארז 
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באמת מדוע היא נכונה ואני דן עם ארז בנושא. הייתי רוצה להבין 

את התשובה באותם העומק והפשטות הגאונית כפי שארז ראה את 

המדעים המדויקים ואת המתמטיקה.

מיהו ארז עבורי?

בספר,  באפריקה  ארז  של  מסעו  את  ואיירתי  שסיכמתי  לאחר 

בעזרת יומנו הנפלא וחבריו למסע, ולאחר שפגשתי חלק מחבריו 

כדי לשמוע סיפורים על אודותיו ממקור ראשון, הבנתי את אחד 

ממקורות החיבור העמוק שלי כל כך לארז. ארז אינו רק “הנסיך 

הקטן״. ארז עבורי הוא התגלמות בפועל של הדמות אשר גדלתי 

אמיתית:  להתגלמות  ניתנת  שהיא  ידעתי  ושלא  בילדותי  עליה 

מיליוני  אשר  טינטין״,  של  “הרפתקאותיו  הסדרה  גיבור  טינטין, 

ילדים בעולם כולו קראו בתשוקה והסדרה אף תורגמה לעברית. 

את  גידלתי  וכך  אני.  גדלתי  טינטין  של  הרפתקאותיו  סיפורי  על 

ילדיי וגם את נכדיי. 

שמחתי כל כך כאשר מירב סיפרה לי לאחרונה שאּורי קרא את 

וגם  הרבה  צחק  הוא  באפריקה.  ארז  של  מסעו  על  שלי  הסיכום 

אמר, “אבא ארז הוא טינטין.״

אסיים בהמון המון המון אהבה לארז, החסר כל כך, ואשר איתו אני 

עדיין דן בנושאים רבים על בסיס יומי.
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האם - אביבה

גידלתי בחיפה שני צמדים. את אורן וארז ששנה מפרידה ביניהם ואת 

אלון ואלה ששנה מפרידה ביניהם. ביום אחד חורפי במיוחד, בצהריים, 

לפני כ-29 שנים )1.12.91(, בעלי זאביק, שהיה חובב ספורט מושבע 

וטיולים, קפץ לים כדי לצנן עצמו לאחר ריצה של שבעה ק”מ. משם 

לא יצא וכך נותרתי לגדל לבד את ארבעת ילדיי בגיל 39.

הם היו אז בני 4, 5, 10, 11. ארז בן 10. הם היו הכוח המניע שלי 

ונהניתי מגידולם מכל רגע. התאימו עצמם למידותיי, והיה פשוט 

כיף איתם. המשכנו להיות משפחה מטיילת ברחבי ישראל בעיקר 

יצאו  וארז  אורן  ובחגים.  שבוע  בסופי  הטבע  להגנת  החברה  עם 

איתי לטיולים עם אחיהם הקטנים עד גיל שש עשרה. 

תמיד  וארז.  מאורן  לי׳  ‘משעמם  המילה  את  שמעתי  לא  מעולם 

שניהם יחד בכל פעילות ספורט אפשרית. מגיל ארבע למדו לשחות 

ומאז לא עזבו את הבריכה והשתתפו בחוגי השחייה התחרותית 

גלישת  אופניים,  בלייד,  רולר  גלגיליות,  במקביל  מכבי.  בבריכת 

רוח, גלישת גלים, טיפוס הרים, סנפלינג, צלילה, סנאובורד, וארז 

עוד הספיק ללמוד קייט סרפינג. גם במחשב אהבו לשחק ולהיפגש 

עם חברים.

ארז נתן לאורן את הבכורה ונתן לו להוביל. אורן וארז היו החברים 

הטובים ביותר. הכול עשו ביחד עד הצבא. מעולם לא רבו. חילקו 

ביניהם את התורות, למשל מי נכנס ראשון לרכב, ואם הייתה עוגה 

הגדול.  לשני את החלק  הציע  כל אחד מהם  לחצי,  נחלקה  שלא 

היו  הם  כאלה  אפשרי.  לא  כמעט  ונעליים,  בגדים  להם  לקנות 

וכאלה נותרו גם בבגרותם. 

בתמונות מהטיולים של ארז אני רואה חולצות שקיבל עשר וחמש 

עשרה שנה קודם )מירב אשתו טיפלה בנושא(. במיוחד אהב להלך 
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בחולצה הצהובה של אורן מלימודי יוגה בהיותו בן שמונה עשרה, 

אני מניחה, כדי להרגיש את קרבתו. הם כל כך אהבו זה את זה. 

ארז בלט מאד בביתי שהוא לא יודע לריב, לא להתרגז, לא להרים את 

הקול, לא לקטר, ולא לבקש סיוע ממני בשום דבר. לא רצה להטריח 

אותי. תמיד הסתדר לבד. איזה ילד לא מבקש מהוריו שיסיעו אותו. 

ארז יודע להיות סבלני, להיות חבר טוב, להתנהג בנימוס, בשקט 

בבגרותו.  והתחזקו  בלטו  מילדותו  שכבר  תכונות  אלו  ובענווה. 

מעצם  ליהנות  רק  אלא  לו  חשוב  לא  הניצחון  אך  להצליח  רוצה 

העשייה או המשחק. 

יום אחד, בהיות ארז בן 12 קיבלנו מתנה מחברה - חתולה. אני לא 

ידעתי איך להביא אותה לוטרינר לקבלת חיסונים. ארז, בלי להסס, 

ומאז הפך  לבדו לחסן את החתולה  וניגש  כלוב  הביא מהוטרינר 

להיות עוזר וטרינר ולמד לתת חיסונים. 

אורן וארז היו חניכים בחוגי סיור ע״ש אורי מימון ז״ל מכיתה ו׳ 

וארז מכיתה יא׳ מדריך. לא זכיתי לראות את ארז בבית לפני השעה 

עשר בלילה בכיתות הגבוהות, שאז סיים להכין יחד עם גליה את 

המצגות והאביזרים לחניכים. אהבתי מאוד את הפעילות הזו. 

בניווטים,  מפה,  בקריאת  גבוהות  יכולות  לארז  הקנו  סיור  חוגי 

בהישרדות ובהיכרות עם השטח. 

אלה, אחותו של ארז, אומרת שארז ידע הכול, בהכול הוא היה הכי 

טוב והכול עשה בשקט בצנעה מבלי לתת הרגשה שהאחר פחות 

טוב. מין שילוב של אינשטיין וסופרמן.

לימודית,  מסגרת  בכל  שמצטיין  כזה   – חנון  אחד  מצד  נכון.  וזה 

בתיכון, בקורס טיס, באוניברסיטה, שקורא בכל הזדמנות בחופשות, 
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בטיולים ספר מכל סוג. צמא לדעת, תמיד סקרן, אפילו מצא זמן 

לקרוא בקורס טיס הלחוץ. לא מבזבז רגע. 

התמונה בכריכה הקדמית של הספר היא מטיול במדבר של חוגי 

סיור בגיל חמש עשרה, כשחבר הנציח את ארז שוכב על הסלע עם 

הספר ״הנסיך הקטן״.

סיפר ר”ק מקורס טיס, שכשהם מתכוננים לבחינות, לאחר שכבר 

עזר להם בלימודים, הוא בולע ספרים במועדון. ואם חנון - יכולתם 

לו חברים, אך מתקופת הצבא מוקף בחברים.  יהיו  לחשוב שלא 

ותמיד מדריך בטיולים על ידיעת הארץ או מלמד לגלוש גלים את 

מי שמעונין או מלמד רכיבת אופניים כמו את מיכל צ׳אפל מדריכת 

סימולטור, שלא ידעה לרכוב והוא מיוזמתו לימד אותה.

בחברת  לגלוש  ארז  יצא  בנמיביה  בחוף   - טיפוס אתגרי  שני  מצד 

מאות כלבי ים לעיני איריס, ואף שחה בעקבות כריש. ובטיול לקצ׳קר 

בטורקיה עם ב”כ, קפץ ללא מורא לתוך אגם עם מי קרחונים. עם עידן 

אילת יצא לסנובורד לאוסטריה. עם ש”צ, נרי, בולקו ומ”א לסנובורד 

בצרפת. עם נטע לטורקיה לטרק באלפים היוליאנים ולקפאדוקיה, 

ועם מירב לדרום איטליה, רומא, יוון וארצות הברית. ולא מוותר על 

צלילה, על שחייה, על טיפוס צוקים ועל רדיפה אחרי שיטפונות.

ארז רצה מאוד להתגייס ל־669 בגלל אהבתו לענפי ספורט רבים 

מבחנים  הרבה  ועבר  תלפיות  לחמ״ן  אותר  הוא  וביבשה.  בים 

למיונים  נקרא  הוא  אחד  שיום  עד  י״ב,  כיתה  במהלך  במסגרתם 

לקורס טיס. מעולם לא דובר בביתנו ולא הוזכר קורס טיס וזה לא 

נכלל בחלומות של ארז.

“עברתי״  הטיס  קורס  את  טייסים,  של  בתים  בהרבה  כמו  שלא 

בקלות רבה, כי ארז פשוט לא שיתף, מטוב ועד רע. הוא רק היה 

נוהג לומר מדי פעם “95% שמדיחים אותי.״ 
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כשהגענו למעמד סיום קורס טיס, חיכתה לנו הפתעה: ארז נבחר 

כמצטיין במגמת מסוקים. ולמה לא ליידע את האימא מראש? כי 

בשביל ארז זה פרט זניח, חסר חשיבות וחסר משמעות.

לרוב לשרת במטוס קרב,  טיס, מבקשים  קורס  חניכים, בראשית 

וגם ארז. מאוחר יותר מצאתי מסמך בתיק האישי שבו ארז מבקש 

מסוקים. לכן לא נבחן על מטוס.

ביקש בקשה חריגה לעבור ממערך הקרב למערך התובלה 

מבצעית(  )הכשרה  והכש״מ  המתקדם(  )האימון  קא״מ  בתום 

טייסים  להיות  כשירים  הצעירים  כשהסדירים  קוברה,  במסק״ר 

מבצעיים, ביקש ארז בקשה חריגה מחיל האוויר - העברה ממערך 

הקרב למערך תובלה, אך בקשתו נדחתה. 

ר”ק, שיחד עם ארז עבר את הקא״מ והכש״מ, הסביר כי הקא״מ 

קשה  בתקופה   2002 בשנת  היו  שלהם  המבצעיות  וההכשרות 

ותפקידם  ממוקדים,  וסיכולים  מגן  חומת  כמו  מבצעים,  ועמוסת 

היה בשלב זה תפקיד מנהלתי: לסכם את התחקירים המבצעיים 

כדי לסייע לטייסים הצריכים לשוב למשימה נוספת במהירות. 

טייס באופן רגיל רואה רק את התחקירים שלו עצמו, אך הם נחשפו 

לכל התחקירים המבצעיים של כל הטייסים שהשתתפו במבצעים. 

אנשים  פצועים,  הרוגים,  בשטח,  הפגיעות  את  רואים  בתחקירים 

נעשה  ארז  לארז.  ובפרט  בנשמה״  “רע  להם  עשה  וזה  שבורחים, 

חיוור והיה לו קשה לעמוד בזה. 

ארז העדיף לראות את עצמו בסוג משימות אחר, להציל אנשים 

בתובלה מאשר לתקוף את האויב במסוק קרב, ולכן ביקש העברה 

ממסוק קרב קוברה למטוס תובלה. יש אומרים שארז היה פציפיסט, 

אך לדעת ר”ק, זה לא כך. “אופי משימות המסק״ר היה קשה לנפשו 

והוא לא התחבר למשימות.״
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שלו.  במצוקה  אותי  שיתף  שארז  בחייו  היחידה  הפעם  הייתה  זו 

ואני - לא הייתי לו לעזר. לא עזרתי לו להגיע ליעד שרצה. טענתי 

יסכים  לא  שאם  באומרם  מניפולציה  עליו  עושים  שהם  לפניו 

לטוס במסוק קוברה - הוא לא יהיה טייס. מלמלתי לו שלא סביר 

שאני  הוספתי  זאת  ועם  כטייס  בו  שלהם  ההשקעה  על  שיוותרו 

דווקא אהיה המאושרת באדם אם לא יהיה טייס. ארז כעס עליי 

מאוד ולא הבין כיצד אני מעלה אפשרות שכזו, לאחר שהשקיעו בו 

כל כך הרבה כסף. הוא נפגע ממני ממש. זה המקום שאני חוזרת 

אליו במחשבותיי לא אחת, כי זו הפעם היחידה שארז פנה אליי עם 

בעיה, בעיה שהעיקה עליו ולא סייעתי לו. 

פניתי למפקד הטייסת שלי אוחובסקי וביקשתי שייעתר לבקשה 

ארז  הפוליטית  במפה  צד  לאיזה  יודע  לא  הוא  אולי  כי  ארז,  של 

וכי  קובעת  איננה  הפוליטית  שההשתיכות  ענה  והוא  משתייך, 

טייסים נחלקים בין שמאל לימין. 

ג’יי חברו בריאיון לרדיו אמר כי “לא היה מגדיר את ארז כמישהו 

שהאהבה לטיסה מושכת אותו דווקא. הוא אהב לטוס, אבל אני 

חושב שבאיזשהו שלב זה הפך להיות יותר מחויבות מאשר אהבה 

לטיסה. היו לו המחויבות והאחריות, וההבנה שזה מה שהוא צריך 

לעשות - כי אם לא הוא, אז מישהו אחר יצטרך לעשות את זה.״

בסופו של דבר ארז נשאר בטייסת הקוברה, והיה זה הוא שאימן 

לבצע  סימולטור,  מדריכי/ות  בעזרת  בסימולטורים,  הטייסים  את 

מקלענות מדויקת באמצעות נש״מ )נשק מונחה( סודי ויקר. מטרת 

האימון, בין שאר המטרות, הייתה למזער פגיעה בבלתי מעורבים 

כמה  עד  הסימולטור,  מדריכות  כדברי  הומני״,  “נשק  זהו  בטרור. 

שזה אכן אפשרי, משום שהוא פוגע נקודתית ולא בסביבה.
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שבקוקפיט  עדיף  שדווקא  לארז  שהסביר  מאירוביץ  גיא  זה  היה 

ישבו אנשים מסוגו, עם שיקול דעת מאוזן ופחות אלים.

ארז פרש כנפיים כבר בגיל צעיר מאוד. לא ביקש מעולם שום סיוע 

לאסוף  ביקש שאבוא  לא  טיס  קורס  במהלך  שגם  לי  כאב  ממני. 

אותו מהרכבת, אלא היה מגיע הביתה מהרכבת באוטובוס. כעסתי 

שאינו נעזר בי, לפחות בהסעות. 

ראה  הוא  כי  בעצמו,  לעשות  התעקש  המדים  גיהוץ  את  אפילו 

שאינני מקצועית במיוחד. לשאלתי, “מאיפה אתה יודע לגהץ כל 

כך טוב?״ ענה לי תשובה שהאמנתי בה, ש״החניכים בקורס טיס 

נדרשים לגהץ למפקדים.״ 

לא זכיתי לראות את ארז בלבוש הסרבל, שבו כל טייס נראה חתיך 

זכיתי  לא  גם  מקרה.  בכל  עולמי  חתיך  נראה  ארז  נכון,  עולמי. 

לראותו במדי חיל האוויר, אלא רק פעם אחת בסיום קורס טיס. 

לרכבת  שעלה  לפני  המדים  את  לפשוט  נהג  טיס  קורס  במהלך 

ולהוריד כל סימן של השתתפות בקורס טיס.

קורס הטיס התקיים מ-1.1.2000 ועד 31.12.2001. ארז שירת כטייס 

בסדיר ובקבע במשך שש שנים, מ־1.1.2002 ועד 31.12.2007. 

נוספים  מדי שנה טס ארז לארצות הברית יחד עם טייסי קוברה 

למשך שבוע מטעם חיל האוויר לאימון בסימולטור טיסה. בתום 

לאימון  הברית  לארצות  לטוס  עמד  ארז  נהרג,  שבו  שבוע  אותו 

בסימולטור, ואז לשוב ולחגוג עמנו את ליל הסדר בשטח יחד עם 

מזה  מסורת  הנהיגו  הקיבוצניקים  מיכאל.  ממעגן  הקיבוצניקים 

מספר שנים: לחגוג את ליל הסדר בשטח והפעם בכפר יחזקאל.

זכורה לי פעם שארז הביא עמו גיטרה לליל הסדר במדבר קרוב 

למצפה רמון. נתברר לי אז שארז לימד את עצמו לנגן בגיטרה. 
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תיסע בזהירות ותחזור בשלום. מנסיעה בכביש חששתי. צחוק הגורל

ארזי השתנה אחרי נישואיו למירב כשיזם מדי פעם התקשרויות 

טלפוניות כדי להתייעץ בעניינים הנוגעים לשיפוץ הבית וצרכנות 

לבית. ארז התקשר אליי בסביבות ארבע אחר הצהריים של יום 

ה־11.3.2013 בדרכו ליום המילואים הארור. הוא שאל אותי איזה 

סוג שואב אבק רובוט כדאי שירכוש בארצות הברית. ארזי רצה 

להפתיע את מירבוש עם פריטים שידע שתאהב כמו מכונת אספרסו, 

שואב אבק רובוטי ועוד. זו הייתה עצה בנושא צרכנות, ולא הייתי 

מורגלת להישאל בעצה בנושא צרכני משום שארז לא היה צרכן 

של כאלו “מותרות״. 

באותה שיחה ענה לשאלתי שהוא בדרכו מהאוניברסיטה לבסיס. 

ואני מלמלתי משהו כמו “תיסע בזהירות ותחזור בשלום.״ 

מנסיעה בכביש חששתי. צחוק הגורל.

ואני נזכרת כעת בארז, שאמר לי לא פעם, ״אני לא דואג מדברים, 

שאין לי שליטה עליהם.״

בשבוע שקדם לאסון לא רק שיחות טלפוניות היו בינינו אלא גם שני 

מפגשים: מפגש עם ארבעת ילדיי בצפון לרגל חתונה, ומפגש עם ארזי 

ואורני לצורך התייעצות עסקית ביום שקדם ליום המילואים הארור. 

ארז עזב את ביתנו בחיפה מאז גיוסו, כשהיה בן שמונה עשרה. 

הוא בחר להתגורר בצפון הישן של תל אביב מיד בתום קורס טיס. 

בתחילה עם חבריו הטייסים ועם נטע חברתו דאז שבמהלך שירותה 

הייתה מדריכת טיולים, ולאחר מכן סמוך לחבריו, עם מירב. לימים 

מירב הייתה לאשתו ואם בנו אּורי. חודשיים לפני האסון עבר ארז 

להתגורר עם מירבוש בהרצליה, בדירה ששיפצו.
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שירים ישראליים, ספרים, ספורט וטיולים - מתחביביו האהובים 

ארז אהב מאוד להאזין לשירים ישראלים. הוא הרבה להאזין לרשת 

ג׳ ולאלבומים של מאיר אריאל, שלמה ארצי, גידי גוב, שלומי שבן 

ואחרים. הוא הכיר היטב מילות שירים ישראליים אך לשיר - זה לא 

זכור לי שהצטרף למקהלת בית הספר  היה מכישרונותיו הבולטים. 

זמן במקהלה. כשהבחינה המורה  היה באותו  אורן אחיו  כי  היסודי, 

למוזיקה, רבקה, שארז מזייף, הציעה לו שבהופעה רק יניע את שפתיו 

כאילו הוא שר. 

לימים, בגיל 21, בהיותו כבר טייס, לימד את עצמו לנגן בגיטרה, 

לאור הצעתה של מי שהייתה חברתו דאז נטע. היא היטיבה לשיר 

וחשבה שיהיה נחמד שילווה אותה בשירתה.

ארז גם בלט בתשוקתו לקרוא כבר מילדות ספרים מכל הסוגים: 

שבביתו  הכוננית  על  ומדעיים.  היסטוריים  ספרים  יפה,  ספרות 

בהרצליה ובביתי, בתוך שקית ענקית, יש ספרים מכל הסוגים ואת 

כולם קרא. במחשב שלו נמצאה רשימה של עשרות ספרים שקרא, 

.www.erezflekser.com שתוצג באתר האינטרנט

ארז הכיר את ארץ ישראל כמו את כף ידו. אין מקום שלא סייר בו. 

הוא טייל במקומות שהציבור הרחב לא הכיר. 

מקורס  חבריו  עם  לטיול  נוצל  בבגרותו  לארז  שהיה  דל  רגע  כל 

טיס )נרי, שצ, בולקו, ג״ס, ג׳יי, גילי־בת, חפש ועוד( או עם נטע, 

היו  לטיול  היעד  ואל  ענקיים  תיקים  גביהם  כשעל  טייל  שאיתה 

ואת  הנגב  את  בעיקר  אהב  ציבורית.  בתחבורה  לפעמים  מגיעים 

ארז  ניצלו  טיס  קורס  סופי השבוע במהלך  גם את  יהודה.  מדבר 

ונטע לטיולים בכרמל ובגליל. ארז לא “שרף״ מעולם זמן להשלמת 

שעות שינה או לצפייה בטלוויזיה. 
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ולהכיר  מלמעלה  הארץ  את  לחקור  למד  מסוקים,  טייס  בהיותו 

את הארץ גם ממעוף הציפור. ִהרבה לצלם את המראות שנשקפו 

ויצא  הנ״צ  את  לעצמו  סימן  הכיר,  שלא  מקום  גילה  מהשמיים. 

לטייל לשם רגלית ולצלם תמונות.

חבריו מקורס טיס סיפרו לי כי נוצרה אצלם מסורת של טיולים 

ודואג  המסלול  את  קובע  החיה,  הרוח  הוא  כשארז  בארץ, 

ללוגיסטיקה. “קבוצת פלקסר״ היא נקראה. וטרח תמיד להתכונן 

גיאולוגיה,  על  הסברים  להם  ולתת  המחשה  ואביזרי  מפות  עם 

ביולוגיה, ארכיאולוגיה והיסטוריה שקשורות לטיול. 

את הטיסות לאמריקה לצורך אימון טיסה בסימולטור השתדלו ארז 

וחבריו לטייסת לנצל גם לפעילויות כיפיות, כמו גלישת גלים. בין 

היתר הם טסו לרפובליקה הדומיניקנית, לקוסטה ריקה ולברזיל.

חתירה ליצירתיות ומקוריות בכל משימה

ארזי נמנע מלשתף אותי בחוויותיו מהצבא. הוא לא סיפר מאומה, 

גם לא על מבצעים שהשתתף בהם, כמו עופרת יצוקה, עמוד ענן 

או מלחמת לבנון השנייה.

במסגרת הצ״ח )הצבת חירום( ארז התמנה ב־2004 להיות מפקד 

שהוא  הסקתי  אני  בחצור.  לב״  “פעימת  סימולטור  של  הדרכה 

הפסיק לטוס, וזה כל כך שימח אותי אבל הוא לא טרח להעמיד 

אותי על טעותי. ידעתי שארז שירת כמפקד הדרכה בסימולטור, 

אך לא ידעתי על תרומתו הרבה שם. עובדה זו נודעה לי רק היום.

מאלביט  מישהו  אליי  התקשר   ,2006 מחודשי  באחד  אחד,  יום 

מערכות בע״מ. גם אני וגם זאביק ז״ל, אביו של ארז, היינו בעברנו 

מיד  באלביט.  במסדרון  ארז  את  שראה  לי  סיפר  אלביט.  עובדי 

אותי  פטר  ארז  באלביט.  עושה  הוא  מה  לברר  לארז  התקשרתי 
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להביא לכשירות מבצעית  אותי בפעילותו  ולא שיתף  כלום  בלא 

לא  ושכנראה  אלביט,  פיתחה  שאותו  “מקושרים״,  סימולטור  את 

צלח. גם לא שתף אותי בפעילותו המבורכת להביא לכשירות את 

סימולטור “מובילים״ שפותח בידי רפא״ל.

השקיע  משימה.  בכל  ומקוריות  יצירתיות  הפגין  שארז  למדתי 

מחשבה בכל מה שעשה. לא עשה שום דבר כלאחר יד. וזה בא 

לידי ביטוי מובהק בתפקידו כמפקד הדרכה בסימולטור “פעימת 

לב״ שבחצור ובסימולטורים שבפלמחים “מובילים״ ו״מקושרים״, 

תל  באוניברסיטת  דגן  יורם  פרופ׳  של  במעבדה  בעבודתו  וגם 

אביב.

האוויר  בחיל  שירות  שנות  שבע  בתום   - לאפריקה  הגדול  הטיול 

שהסתיימו בדצמבר 2007

נסע ארז לבדו למסע הרפתקני של שמונה חודשים   ,2008 במרץ 

לאפריקה השחורה. זה פרק מיוחד מאוד בחיים שלו, ומאוד משמח 

אותי ומרגש אותי לדעת שלפחות הספיק בחייו להיות חופשי באמת 

ונטול התחייבויות למסגרת כלשהי - אלא רק לעצמו. 

באפריקה  שייסע  ידע  כי  רכב,  מכונאות  בארץ  מראש  למד  הוא 

בדרכים לא דרכים המרוחקות ממוסכי רכב. כך למד כיצד לתקן 

בעצמו תקלות ורשם ביומנו מה צריך לעשות. 

אחר כך רכש ג׳יפ בדרום אפריקה והתקין בו מערכות שיאפשרו 

לינה ובישולים עם ציוד הקמפינג הטוב ביותר וגם גלשן על הגג. 

לא  שאותה  מדהימה  ישראלית  לטיול  הצטרפה  חודשיים  כעבור 

הכיר, שמה איריס אנגל, והם חוו את אפריקה יחד בצורה יוצאת 

תמונות  שקיבל  אחרי  כי  שסיפר  חברו,  ג׳יי  הצטרף  לטיול  דופן. 

מארז, הבין שאסור לו לפספס את הטיול עמו, כי הוא ידע אילו 
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בארץ,  מארגן  היה  ארז  ומיוחדים  מטורפים  במסלולים  טיולים 

טיולים כאלה שאף אחד לא ראה או שמע עליהם חוץ ממנו.

יומיים לפני שארז נהרג, מצאתי באחת המגירות שבביתי את יומן 

המסע שלו לאפריקה וספר מפות. בספר וביומן ציין במפורט כל 

מקום שביקר בו לרבות החופים בהם גלש ואת העלויות השונות. 

גם רשימת ספרים שקרא במהלך הטיול מופיעה ביומן.

.www.erezflekser.com יומן המסע מופיע באתר

מחולל שינוי ותופס את המושכות גם בנושאים כלכליים 

באוניברסיטת  הלימודים  לתחילת  ועד  מאפריקה  שחזר  מאז 

משימות:  לשתי  זמנו  את  ארז  חילק   ,2009 באוקטובר  אביב  תל 

הדרכה בבית הספר לטיסה בחצרים למשך שלושה חודשים וסיוע 

לאורן ולי בעסקי הנדל״ן; ב־2008 אורן נוכח לדעת שאני על סף 

התמוטטות מרוב עומס והחליט לעזוב את המשך לימודיו לתואר 

שלישי כדי לסייע לי. גם ארז החליט להצטרף לעזרתנו.

ארז הפתיע אותי מאוד בחשיבתו הכלכלית ובהבנתו העסקית. הרי לא 

הספיק ללמוד באוניברסיטה ולא היה אמור להבין בניהול, בכלכלה 

ובשוק ההון, אך ארז הבין בכל נושא וידע לתת עצות מדויקות. השיא 

מבחינתי היה בעת שהצטרף אליי פעם לישיבה עם השותפים שלי, 

לאחר שסיפרתי לו שיש משבר אמון רציני בין השותפים ושאני חוששת 

להיות לבד בישיבה. לא הספקתי להסביר לו במה דברים אמורים. הוא 

ישב לצידי באותה פגישה ועקב אחר ההתרחשות בדממה. לא הוציא 

הגה אך ברגע הנכון - בשיא המשבר, בפיצוץ - תפס את המושכות. 

ארז היסה את כולם והשתלט על הישיבה וניהל אותה בצורה מעוררת 

השתאות, בחוכמה כה רבה. לא ייאמן איזה שינוי הוא חולל. 

באותו רגע אמרתי לעצמי שהוא ענק בכל קנה מידה ויכול לנהל כל 
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ארגון בזכות החוכמה, השקט, קור הרוח, האיפוק, העדינות, הנימוס, 

האצילות שבו, ובשל הכבוד שהוא רוחש לכל אדם באשר הוא אדם. 

איזו תבונה הייתה בו - פשוט נדיר! 

בתחושה  אני  כעצמאית,  הנדל״ן  לעולם  להיכנס  שנאלצתי  מאז 

שרבים העוסקים בתחום זה הם נוכלים חסרי מוסר. ארז ואורן לא 

נטו להסכים עמי. שניהם ניסו תמיד לראות את הצדדים הטובים 

של אנשים. 

ויצר עבורנו טבלאות שהקלו מאוד  גם היה אומן האקסלים  ארז 

על העבודה. 

הצלחה מטאורית בלימודי הפיזיקה באוניברסיטת תל אביב 

באשר ללימודיו האקדמיים ארז התלבט מה ללמוד. חשב ללמוד 

גיאולוגיה בירושלים ולהשתתף בתוכנית אמירים. זנח זאת בגלל 

מירב התל־אביבית ואהבתו לים ונרשם ללימודי פיזיקה וגיאופיזיקה 

באוניברסיטת תל אביב. 

לא זכורה לי מחייו בתיכון אפילו לא מחברת אחת, ונטע מספרת 

במסגרת  שלמד  בעת  שלו,  הפסיכומטרי  חוברות  כל  כי  שמצאה 

בית ספרית, היו ריקות.

לא ידעתי על הצלחתו המטאורית בנוגע לעולם האקדמי. ידעתי 

שאותה  ללימודיו,  הראשונה  השנה   ,2010  - אחת  שנה  על  רק 

סיים בהצטיינות דיקן. לא כי שיתף אותי בכך, אלא כי ההודעה 

לביתי  אליי  הגיעה  מצטיינים,  טקס  על  אביב  תל  מאוניברסיטת 

בחיפה. ורק משום שנודע לי על כך, הוא נאלץ לבוא עמי לטקס 

והמאמרים  לפרסים  בנוגע  אותי  שיתף  לא  גם  מירב.  עם  יחד 

המדעיים שהיה שותף להם. 
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בטייסת  במילואים  ארז  עם  יחד  ששירת  שלום,  בן  מושיקו  ד״ר 

שלו,  למעבדה  ארז  את  לקבל  דגן  יורם  לפרופ׳  המליץ  הקוברה, 

כבר בתום השנה הראשונה ללימודי פיזיקה באוניברסיטה. הדבר 

היה חריג, משום שבמעבדה עבדו דוקטורנטים ובעלי תואר שני 

מלימודיו  שלו  מחברת  לראות  נדהמתי  נעתר.  דגן  פרופ׳  בלבד. 

האקדמיים ותיעוד בכתב ידו של הניסוי שערך במעבדת טלהנסי, 

במדינת טנסי בארצות הברית יחד עם מושיקו. לא ראיתי מעולם 

כתב וסדר מופתי שכזה עם הסברים בהירים. ארז נתגלה במעבדה 

כאחד שחושב מחוץ לקופסה ובעל חוש טכני יוצא דופן.

צוות המעבדה בראשות פרופ׳ דגן, בחסות ראש המחלקה פרופ׳ 

 ,2013 דוד אולמן, ארגנו לנו מפגש באוניברסיטה, בחודש אפריל 

אותו  מהיכרותם  ארזי  על  לנו  לספר  כדי  האסון,  ליום  סמוך 

לנו את הפרסומים המדעיים שבהם היה שותף.  במעבדה. הציגו 

חבריו למעבדה הפליגו בשבחו.

בטקס חלוקת תעודות התואר הראשון קיבלה מירבוש את תעודת 

הגמר של התואר הראשון שלו, ביוני 2013, וחברו א״א נשא דברים 

לזכרו. 

אוניברסיטת תל אביב לא הסתפקה בכך. מתוך הערכה לעשייתו 

המדעית, לפרסומים המדעיים ולמבחנים שהספיק לעבור בהצטיינות, 

החליטו להעניק לו את תעודת המאסטר בפיזיקה על ידי פרופ׳ ירון 

עוז, הדיקן של הפקולטה למדעים מדויקים, בטקס מיוחד, שהתקיים 

כחודשיים מקבלת התואר הראשון אותו קיבלה מירבוש אשתו.

בתוך שלוש שנים וחצי סיים ארז שני תארים בהצטיינות. לא ברור במה 

היה בוחר ארז להמשיך באקדמיה, מרוב תחומי העניין שלו בפיזיקה, 

גיאופיזיקה, גיאולוגיה... ואולי בסטארטאפ עם א״א באחד הימים? 



58 | דרך ארז

יכולת לתמרן כל מצב ולהוציא ממנו את המיטב 

מספר א״א חברו ללימודי פיזיקה, שהוא מצטיין דיקן, “לארז הייתה 

לו. כשהיה מבין משהו, הבין  זקוק  והייתי  לי  יכולת שלא הייתה 

באמת וגם ידע להסביר בצורה טובה. היה כיף ללבן יחד סוגיות 

התאכזב  ארז  וברור.  מדויק  היה  ארז  כי  בלימודים,  ברורות  לא 

נשארתי  ולא  ויצמן  במכון  השני  התואר  את  ללמוד  כשעברתי 

באוניברסיטת תל אביב. ארז היה מצלם ממני את המחברות. הוא 

מי  יהיה  שלא  התלוננתי  ואני  לצלם  ממי  לו  יהיה  שלא  התלונן 

שיסביר לי את החומר. 

פעם אחת נכנסתי לעימות עם מרצה באוניברסיטה, שנהיה כמעט 

אלים. אחר כך ניסיתי להבין איפה אני הייתי לא בסדר. ארז לא 

היה מגיע למקומות האלו בכלל. הייתה לו יכולת לתמרן כל מצב 

ולהוציא ממנו את המיטב. הייתה לו יכולת בין אישית נדירה.״

השיא של חייו – מירב ואּורי 

ביום שישי בערב ב־3.6.2011 התקיימה חגיגת החתונה בכפר הס 

ביתי  בגינת  נערכה  החופה הדתית  על טהרת השירים העבריים. 

שבוע לפני כן. השמחה הייתה מושלמת.

אני עפתי והייתי ממש בעננים מרוב שמחה. בחגיגה לא הפסקתי 

לרקוד אף לא רגע אחד. וגם ארז רקד ורקד ועשה שמח. לא הכרתי 

את היכולת הריקודית הזו. 

ארז רצה חתונה קטנה וצנועה וכשהתייעץ איתי, אמרתי לו לעשות 

מה שהאישה רוצה. סיפרתי לו שגם אביו זאביק רצה חתונה קטנה 

וצנועה אך ויתר לי ולאבי, שרצינו בחתונה גדולה ומפוארת.

שנה ושלושה חודשים לאחר החתונה נולד אּורי־אּורקלה. לא היה 

מאושר ממנו. ואחרי תקופה קצרה כבר התחיל לומר שהוא רוצה 

עוד ילד. 
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הלידה של אּורקלה התארכה מאוד ולחרדתם של ההורים הצעירים, 

למירב שהוא חשב  סיפר  ארז  נשם בהתחלה.  לא  שנולד  התינוק 

לעצמו בראש: זה הסרט של החיים שלי? שנולד לי ילד מת? ואז 

אחרי שנייה, כשאּורי נשם, ארז נרגע. 

יום ההולדת של ארז. מירב  כשלאּורי מלאו שלושה שבועות חל 

הכינה לארז חולצה ועליה תמונה של אּורי המחזיק שלט שעליו 

כתוב “אבא, אני אוהב אותך״ וארז קרן מאושר.

לפני החתונה של ארזי ומירב התקשר אליי מיק וביקש שאעביר אליו 

תמונות ילדות של ארזי, מכיוון שהם רוצים להכין סרטון לחתונה. 

אני התנגדתי לרעיון, כי למה צריך “לנפנף״ בזה שהם יפים ונהדרים? 

וגם הוספתי שזה מזכיר לי שאחרי מת אוספים תמונות...

היו דברים שלא ידעתי על ארז, הרבה דברים חדשים עבורי. 

מחוות לחברים 

מתברר שלארז היו מחוות לחברים. הכין ברכות לחברים, וזה הפתיע 

אותי מאוד כי בביתנו היה זה אורן אחיו, שכתב לי את הברכות.

הכין לתמי, חברה מחוגי סיור, ברכה קולית לגיל 17 שנשתמרה, למזלי. 

www. ניתן לשמוע את הברכה בקולו של ארז באתר האינטרנט

erezflekser.com ולא הסתפק בכך. הכין לה בנוסף שני אוספים 
בדיסק משירים שאהבה וצייר ציור על גב העטיפה של הדיסק. 

הכין לאורן וול מחוגי סיור ברכה שאורכה כאורכו הגבוה של אורן, 

המתנשא למטר ותשעים. ברכה שלא נשתמרה. 

לתאומות עידית וגליה מחוגי סיור הכין לגיל שמונה עשרה ברכה 

מקורית קורעת מצחוק, שמוצגת בספר בעמוד 236.

כמתנת פרידה למשרתים בסימולטור הכין עם י״ק אדנית תבלינים. 

מי־עד את השירות, כתב לה ארז דברים מרגשים.  כאשר סיימה 
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בין השאר: “למדתי ממי־עד מהי עבודה קשה, מהי שמחה ומהי 

אופטימיות.״ ולטל פורת נתן כמתנת שחרור את הספר “הנסיך הקטן״.

מסמר החברה למרות היותו שקט ומופנם 

חברו לחוגי סיור, ניר בלובשטיין, אמר שהיה שקט מאוד בחברה ועם 

זאת מסמר החברה. לשאלתי כיצד ייתכן שקט וגם מסמר חברה, הסביר 

ניר כי את שורת המחץ, את הבדיחה השנונה, ארז אמר. ניר חידש לי, 

כי אני הכרתי את ארז שלי כנער סגור, מופנם וממעט בדיבור. 

בור סוד שאינו מאבד אף טיפה 

את אהבתו לטיולים הכרתי, כי היינו משפחה מטיילת. כעת הבנתי 

החברה  ממדריכי  מילדותו  ששמע  ההסברים  כל  את  שהפנים 

אף  מאבד  שאינו  סוד  בור  בבחינת  והיה  ואחרים,  הטבע  להגנת 

טיפה. הדריך את הסובבים אותו בכל הקשור לידיעת הארץ, אם 

בתופעות גיאולוגיות ואם באירועים היסטוריים ואם בהיכרות עם 

הצומח ותמיד עם אמצעי המחשה, שטרח להכין מבעוד מועד. היה 

זה ארז שייעץ לחברים על מסלולי הליכה. 

מתחביביו האהובים שלא הכרתי: בישול, גיטרה, נגרות, הומור נונסנס, 

לימוד ערבית

אסיה,  עם  עוד  לבשל  לאהוב  למד  בבישול.  כוחו  את  ניסה  ארז 

שעמה התגורר פרק זמן.

בשביל  לבשל  ובמיוחד  לבשל  אהב  “ארז  כי  כותב  א”א  חברו 

להכין  עוזר  היה  הוא  מישהו אחר  לומדים אצל  אחרים. כשהיינו 

ועוזר לחסל.”

לימד את עצמו לנגן בגיטרה.

היה לנגר חובב ובנה ושיפץ רהיטים ישנים שאסף מהרחוב. 
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פייטון.  מונטי  חבורת  של  הנונסנס  ז׳אנר  על  “דלוק״  היה  ארז 

על  מספרים  כולם  הבריטים.  על  מהסאטירה  מצחוק  התגלגל 

השנינות וההומור המשובח שלו ועד כמה הוא היה קורע מצחוק. 

בערבית  ספרים  ארז  של  בביתו  שראה  סיפר  בלובשטיין  ניר 

ולשאלתו, ענה ארז שהוא מנסה ללמוד ערבית מדוברת.

ארז ממש לא אהב לבזבז את זמנו מול הטלוויזיה וכך מילדות - 

אם כי מירב הצליחה ללמד אותו עם הזמן לצפות עמה בסדרות 

מסוימות. 

כל רגע מזמנו נוצל לעשייה כלשהי ברוגע בלי לחץ.

בבית של מירב וארז היה זה ארז שדאג לרוב לקניות וגם לבישולים. 

סיפרה שכנה מהרצליה שבוקר אחד בשעה מוקדמת מאוד בבוקר 

ניגש ארז ללא היסוס לסייע לה בעת שהתחפרה עם רכבה בחולות, 

למרות שנשא את אּורי העולל והחזיק גם את סילי הכלבה. 

הילדים הצעירים מאשר את חברת  ארז העדיף תמיד את חברת 

המבוגרים. גם בחייו הבוגרים העדיף ארז להפנות את תשומת ליבו 

לילדים והאהבה הזו לילדים לא עזבה את ארז מעולם. ארז מצא 

שפה משותפת עם ילדים צעירים, כמו עם שלי ומתן, האחיינים של 

מירב, וידע להפעיל אותם בחידות, בקסמים ובמשחקים. 

יצא בערבים לרוץ בפארק הירקון, בסופי שבוע  נטע מספרת כי 

טיפס על קירות )במובן המילולי של המונח( ובימים של שבירת 

שרב ארז היה בים עם הגלשן.

מניב מספר כי ארז זנח את הקטנוע שהיה לו עם תחילת לימודיו 

באוניברסיטה, לטובת רכיבת אופניים לאוניברסיטת תל אביב. עם 
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האופניים האלו היה לוקח את סילי הכלבה לטיולי ריצה בתל אביב 

וטיולי שטח. עוד הוסיף מניב שארז שמח להצטרף אליו לשחיות 

ליליות או לשחיות בשש בבוקר בחוף גורדון. וארז היה מזמין את 

מניב לנסוע עמו לצפות בשיטפונות במדבר. 

ג׳יי, חברו עוד מימי בית הספר הריאלי העברי בחיפה, זוקף לארז 

את ידיעתו לשחות.

ארז, השראה לחיים במלאות ולניצול כל רגע 

אסיה, קצינת מודיעין בטייסת, שגרה עם ארז בדירה בתל אביב 

תקופה מסוימת, כותבת:

“העשייה הבלתי פוסקת שלו והרצון להשתפר וללמוד עוד מהכול 

שידר.  שהוא  לשקט  מוחלט  בניגוד  ועמדו  עבורי,  השראה  היו 

תזזיתיות ממקום שעד היום נראה לי על־אנושי.״

“מכל הדברים שאני זוכרת, דבר אחד ממש בוהק. משהו שלא ידעתי 

להצביע עליו קודם, ועכשיו ברור לי מאוד והוא שארז ידע להעריך 

את הדבר היחיד שאי אפשר להרוויח ורובנו חוטאים בבזבוזו – זמן...

מההערכה הזו בא לו הכוח לקום בחמש בבוקר לגלוש אחרי או 

לפני יום עבודה ארוך, לצאת לטייל ולגמוא עולם כשרק היה יכול. 

נתן מעצמו לכולם בכל זמן נתון למרות העומס ותמיד עם הרצון 

במיוחד  הזה  במובן  מה שאפשר.  כל  ולהספיק  ולהתפתח  ללמוד 

הוא היה נדיר באמת.״

ואסיה מוסיפה: “כשהלימודים קשים לי ואני שוקלת ברגע של ייאוש 

לעזוב הכול ולשקוע בשגרת עבודה לא מאתגרת, אני נזכרת בו וזה 

מה שארז  זה  הרי  ולתקווה.  לידע,  להתפתחות,  שאיפה  בי  מזריק 

עשה, ואין נעלה מזה. זה באמת נר לרגליי בימים של ייאוש אקדמי.״ 

אסיה מספרת כיצד ארז השפיע על חייה ועל החלטותיה, וכך גם אחרים, 

כמו למשל עינב בכר המספרת שארז היה “אדם חשוב בעיצוב זהותה.״
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ב־2011 ארז יצא עם משלחת חיל האוויר לפולין במסגרת פרויקט 

“עדים במדים״. ובעקבות המלצתו נסעתי גם אני, שנה לאחר מכן, 

לפולין עם חברת אלביט מערכות בע״מ. בעקבות נסיעתי לפולין 

וליאון כפרי  החלטתי להתעמק בלימוד השואה של הוריי, בוניה 

ז״ל, בטרנסניסטריה. אך זה נדחק לגמרי כתוצאה מהאסון.

אנו  לעיתים  ולכן  למרביתנו.  שיש  מה   - מכישלון  פחד  לא  ארז 

נמנעים מלנסות. לא היה לו פחד לנסות כל דבר ולהיכשל. להמשיך 

להגיע  תמיד  חתר  ארז  ידיים.  הרים  לא  ליעד.  הגעתו  עד  לנסות 

לעומקם של דברים. רצה לדעת, להבין לעומק ולבחור בעצמו את 

דרכו בחיים. 

ולנוף ארצנו.  ארז אהב את החיים הפשוטים, את החיבור לטבע 

לא חיבב צבאיות, שנא מלחמות ושפיכות דמים. הבין שחיי אדם 

שווים יותר מאדמה ושצריך להגיע להסדר עם הערבים.

למדתי על חיים מלאי משמעות, מלאי חוויות ואתגרים ועל אהבה 

והערכת הסובבים אותו, עד כי היו שראו בו מנהיג, כשהוא מעולם 

לא ראה עצמו ככזה. הוא היה מנהיג בלי כוונה שכזו. 

חיוך מבויש כובש, נועם הליכות ותבונה הותירו חותם על כל מי 

ששהה במחיצתו. 

היית בשבילי סלע איתן וצוק מבטחים 

רואה אותך, ארזי, בעיני רוחי כל הזמן. הדמות שלך מלווה אותי 

ביום ובלילה. יש רגעים שאני משוחחת עמך ויש שאני רק מתבוננת 

בך. אתה תמיד־תמיד תהיה עמדי עד אחרית ימי. 
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שער שני: קורס טיס )2001-2000(

השלבים בקורס טיס

את קורס טיס התחילו כ־300 חניכים וסיימו כ־30. החניכים חולקו 

אלו  )חניכים  “כוסיות״  המכונים   - ו־ב׳  א׳  גפים  גפים.  לחמישה 

מאותרים גם לסיירות ולכן מתחילים בטיסות( וגפים ג׳, ד׳ ו־ה׳ - 

המכונים “קופים״. ארז בגף ה׳ יחד עם ג״ס וי״ק.

הקורס נחלק לארבע תקופות של חצי שנה:

מכין – שינה באוהלים ו־15 טיסות צ׳קים.

ובמהלכו  קצין  סיכת  מקבלים  שבסיומו  קצינים  קורס   - בסיסי 

לומדים ניווט קרקעי ועוברים שבוע שבי. 

ראשוני - שבמהלכו מבצעים את טיסת הסולו ובסיומה מזמינים את 

ההורים לבסיס. בראשוני היו כ־24 מסוקאים. ר”ק, א״ר, ג״ס, נרי.

בסיומו  נשק(,  )מערכות  מענ״ש  נווטות,  כמו  לימודים   – מתקדם 

טקס של גמר קורס טיס.

הטייס  מבצעית(  )הכשרה  הכש״מ  מתקדם(  )אימון  קא״מ  לאחר 

כשיר מבצעית.

הסיפור על איקרוס ודדלוס, כותב נרי

היום, חצי שנה אחרי האסון )26.9.2013(, יצאתי לריצה לפנות ערב 

להן  מפליגות  ארז  על  המחשבות  הריצה  במהלך  חצרים.  בבסיס 

למחוזות שונים. חצי שנה לאחר האסון ואני בכוננות שגרתית של 

חג סוכות בבסיס. במהלך הריצה, ללא תכנון מוקדם, חציתי את 

ליין המסוקים של בית הספר ושם ראיתי מסוקי קוברה בהאנגר. 

עמדו להם שם, אף שכבר לפני כחודשיים הושבת בחיל האוויר 
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ניגשתי  בארץ.  עוד  טסים  לא  כבר  אלו  מסוקים  הקוברה.  מערך 

עלה  האנפה  ממסוק  המוכר  השמן  ריח  אותם.  ובחנתי  למסוקים 

אותם,  מיששתי  בלהבים,  נגעתי  הזנב.  רוטור  אל  ניגשתי  באפי. 

מהם.  עלה  מעץ  חלולה  תהודה  תיבת  של  קול   - עליהם  נקשתי 

קטנים ושבריריים הם נראו לי. המשכתי לרוץ ועצב עלה בי. 

הסיפור  קטן.  ילד  כשהייתי  לי  סיפר  שלי  בסיפור שאבא  נזכרתי 

בנו  ובנו שנכלאו  ודדלוס מהמיתולגיה היוונית. האב  על איקרוס 

ולברוח מהכלא. הם התעופפו  ונוצות כדי לעוף  כנפיים משעווה 

ועוד  עוד  עוף  הגביה  מהטיסה,  הוקסם  כה  הבן  הים.  את  וחצו 

הכנפיים התפרקו  את השעווה,  המיסה  שזו  עד  לשמש,  והתקרב 

והוא צלל אל מותו.

בכל שנותיי כטייס לא עלה בי זיכרונו של סיפור זה, עד היום.

מה הנמשל? האם גם ארז בתמימותו סמך על “האבא״ - “המערכת״, 

המקרים  אין  ואולי  אמינות?  שאינן  בכנפיים  אותו  ציידה  זו  אך 

של  למותו  שהביאו  והפזיזות  היהירות  היו  לא  בארז  כי  דומים, 

היווני.

אין חבר טוב כארז, תמיד מתגייס לעזור בכל נושא. המבחן באופטיקה 

בזכותו - מאת ג״ס

ארז הכי חכם מכולנו. בעל קליטה מהירה והוא זה שלימד אותנו 

לקראת המבחנים באופטיקה, בנווטות, בפיזיקה, במענ״ש. גם אם 

קראתי את החומר ארבע פעמים, לא הבנתי. ארז - אחרי קריאה 

אחת בחומר ידע להסביר לכולנו. 

אני יכול לומר בוודאות, לולא ארז לא היינו עוברים את המבחנים 

פעם  צריך  אם  להסביר.  קץ  אין  סבלנות  לו  הייתה  באופטיקה. 

שלישית, אז יסביר פעם שלישית.

גם בלימודים שלי לתואר ראשון ארז מצא את הזמן ללמד אותי 
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פיזיקה, בעת שהיינו באימון סימולטור בארצות הברית או בארץ. 

יכולת לפנות לארז בכל בעיה, לאו דווקא לימודית, ומיד מתגייס 

יכול  אתה  שתמיד  יודע  אתה  ארז.  כמו  טוב  חבר  אין  לך.  לעזור 

לפנות לארז והוא יפנה את הזמן כדי לעזור בכל נושא. 

לא היה לו חשוב להיות הראשון, המנצח. הענו האולטימטיבי ומנהיג 

באופן אחר - מאת ע״ה

היינו בשלב בסיסי, שלב משמעותי לא מבחינת כישורי טיסה, אלא 

ומי שעובר אותו מגביר  ואופי.  מבחינת בדיקת כישורים אישיים 

את סיכוייו להישאר בקורס. לילה אחד הייתי בשמירה בבסיס עם 

ארז כשמונה שעות ושיתפתי אותו שאני נתון בלחץ גדול מכיוון 

בין  בהבנה  מתקשה  ואני  לי  זר  הקרקעיים  הניווטים  תחום  שכל 

התוואי בשטח לסימון במפה. 

לא ידעתי עד כמה הוא ידען בנושא. מיד צייר לי על נייר קטן כיפה 

ואז אוכף והסביר לי את היסודות. כשאמרתי לו שאני לא מבין איך 

הכיפה במפה נראית בשטח, הסתכל בנוף וצייר לי איך היא תיראה 

במפה, הכול ברוגע וברצון כן שאבין. הוא הסביר לי “נווט אגנים״, 

“נווט שלוחות״ וכו׳.

בכל פעם התגלה לי ולאחרים שארז בקי ויודע ללמד ולעזור לנו 

בעוד תחום ועוד תחום, גם בפיזיקה וגם באופטיקה וגם ב.. וגם 

ב... ומה לא.

רק אם יש לו משהו חכם להוסיף – יאמר אותו 

ארז הר של ידע ולא מנפנף בידע שלו. לא דחף את עצמו לבמה 

ולא עשה רעש כדי להוכיח שהוא יודע. הראה רק את קצה הקרחון 

בידיעות שלו. אם התעניינת באמת וחפרת – אז היה מיד חושף 

קולו  את  ישמיע  סתם  לא  הכול.  ותבין  שתדע  כדי  הכול,  לפניך 

בדיון כדי להרשים. נותן לאחרים לדבר ורק אם שואלים אותו – 
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נותן את התשובה. יש לו פוזיציה מנהיגותית, מנהיג באופן אחר. 

אותו באים לשאול. 

היו שעות תרגול לקראת מבחן שרובנו נזקקנו להן. מי שלא זקוק 

וארז, במקום ליהנות מזמן פנוי כי הוא לא  זמן פנוי.  לו  - היה 

זקוק לתרגול, היה בא לכיתה לעזור לי ולאחרים בלימודים.

ארז גם היה תותח בפתרון חידות, אך לעולם לא קפץ עם הפתרון. 

נתן לאחרים ורק אם טעו היה נותן את הפתרון. הוא הסתפק בכך 

שידע לפתור לעצמו ולא בלהוכיח לאחרים שיש לו פתרון.

אם נודה על האמת, יש תחרות סמויה בין החניכים בקורס טיס, 

כי אנחנו נמדדים כל הזמן. כל אחד רוצה להוכיח את עצמו - רק 

לא ארז. ארז לא ניסה להתחרות. לא היה לו חשוב להיות הראשון, 

המנצח. לנו היה מאוד חשוב להצליח והוא - אם לא יצליח, אז לא. 

רובנו נלחצנו מאוד מהבחינות והוא היה סוג של אדיש. לא נלחץ 

מהבחינות וזה ממש יוצא דופן בקורס. 

הוא הבין משהו שלקחתי ממנו לחיי, שאדם צריך לרצות לדעת 

כדי להוסיף לו מידע. ארז נותן הכול כשהוא רואה שאתה באמת 

מבקש ורוצה לדעת עוד... וכך אני משתדל לנהוג היום בהדרכות 

שאני נדרש להעביר. ארז השפיע עליי במהלך הקורס ועד היום.

ארז ממעיט בדיבור. שקט מאוד. לא סתם ישמיע את קולו ויאמר 

למשל, “כן, גם אני מסכים עם...״ אם יש לו משהו חכם להוסיף 

לדיון, הוא יוסיף. 

ילדותיים.  היינו  רובנו  בקורס.  בלט  וזה  מאוד  בוגר  היה  ארז 

ניסינו להיכנס לדמות שמצפים מאיתנו להיות, להראות שאנחנו 

דומיננטיים. ארז וגם יגאל בלי הצגות, באו לעשות, פחות לדבר. 
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ולא  להתבלט.  ניסה  לא  דומיננטי.  להיות  היה  לארז  חשוב  לא 

עשה מאמץ מיוחד לסיים את קורס הטיס. זה פשוט קרה לו ועוד 

כמצטיין מגמת מסוקים. היה מצליחן לא תחרותי.

ידענו כי מאחורי החזות השקטה, בלבוש המרושל, עומד בחור מצחיק, 

מבריק, אסרטיבי ושיכול להוביל כשצריך - כותב ר״ש

השלב הבסיסי הוא קורס הקצינים של קורס טיס. עבור החניכים 

חלק מהאתגר הוא לעבור לניהול עצמי, כלומר לקיחת אחריות על 

משימות, לוחות זמנים וכיוצא באלו. 

נבחר למפקד הגף המתרגל 

ארז כרגיל היה שקט מאוד, ואנחנו, שכבר הכרנו אותו היטב, ידענו 

מה מסתתר מאחורי החזות השקטה. ידענו שמדובר בבחור מבריק 

כנראה  אבל  כשצריך,  ולהוביל  אסרטיבי  להיות  שיודע  ומצחיק 

עיניהם  מול  המפקדים.  לצוות  ברורה  הייתה  לא  הזאת  התמונה 

מצחיק  צידוד  איזה  עם  גמלוני,  קצת  בחור  מניח,  אני  הצטייר, 

בהליכה, שהמדים והכובע תמיד נחו עליו בצורה מרושלת. מסביבו 

תמיד היו לחש וצחקוקים, ובמבט איזה זיק של גיחוך, כי בסופו של 

דבר הכול היה מין משחק אחד גדול. 

שניווט  בבחור  שמדובר  ידעו  הם  אז  שכבר  מניח  אני  שני  מצד 

כמו שד. היה אהוב מאוד ועם ראש גדול, והם החליטו לבחון את 

הפער המוזר על ידי האתגר המשמעותי ביותר שיכלו לתת לחניך 

 – הניווטים  בשבוע  המתרגל  הגף  מפקד  להיות   – השלב  באותו 

כלומר להיות אחראי על שבוע שלם של לו״ז שבמהלכו 60 חיילים 

המומים )אחרי חצי שני בצבא( לומדים, מנווטים ושואלים שאלות 

מפגרות לכל עבר, כאשר חרב המיון מתהפכת מעל ראשם ללא 

הרף. 
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התרגיל בניצוחו של ארז עבר חלק, כשארז שובר שיא צה”ל

ארז קפץ לתוך העניין בגבורה רבה; הוא תיאם בין כל הגורמים, 

ריכז שוב ושוב את עדר העזים הירקרק והמשונה שהיה באחריותו, 

העביר הודעות, ביטל את ההודעות שהעביר, קבע זמנים, שינה 

זמנים ולבסוף הביא את כולם ממקום למקום כדי שנצא לניווטים 

ונחזור בזמן. 

למותר לציין שבמהלך השבוע הוא כמעט לא ישן וכשהגענו ליום 

האחרון הוא כבר היה מסטול מרוב עייפות. למרות שהכול הלך 

העמסת  תמיד:  בו  שנתקענו  ביותר  הגדול  האתגר  הגיע  חלק, 

של  ממאמץ  ושובע  נוסף  ניווט  אחרי  מהשטח  בחזרה  הטיולית 

הליכה. הבעיה הייתה שלא היה אף פעם מספיק מקום להעמיס 

איזו  למצוא  שניסינו  כמה  וכל  האנשים,  את  וגם  הציוד  את  גם 

שיטה, הברדק חגג. אנשים דרכו אחד על השני ועל הציוד, נרדמו 

תוך כדי הליכה, דברים הלכו לאיבוד, מכשירים נשברו והשמחה 

הייתה גדולה. ארז החליט לנצח את העניין. 

העמיס  לכאן,  ואנשים  לכאן  ציוד  והכווין  שוטר  כמו  עמד  הוא 

מהדלת הזאת והדלת השנייה, הוריד אנשים והעמיס שוב, גילה 

הג׳ריקנים,  את  העמיס  האלונקות,  את  פירק  איחר,  שמישהו 

אותו  שלם!  בלגן  הדבר.  אותו  הכול   - ולבסוף  והעמיס,  הוריד 

הבלגן בדיוק. 

כולם  במקרה  ורק  אדמה,  תפוחי  שקי  כמו  עצמנו  את  העמסנו 

מצאו מקום. הציוד היה בערמה ללא כל היגיון וסדר. ארז ראה 

שהכול כרגיל, קפץ פנימה ויצאנו לדרך. אלא מה? בגלל הארגון 

המופתי לא נשאר אפילו מקום ישיבה אחד, לכן ארז התיישב על 

ערימת אלונוקות וג׳ריקנים, הניח את הראש על אנטנה עקומה 

דקות,   40 במשך  האנטנה  על  המצח  עם  וישן  קשר  מכשיר  של 

ובכך שבר שיא צה״ל!
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נטול אגו, כיף לעבוד איתו - מאת חפש

בשלב הבסיסי ההתנהלות היא של שני גפים, גף א׳ וגף ב׳. כשגף 

א׳ עורך משימה כמו ניווטים, גף ב׳ לומד, ולהפך. נתמניתי להיות 

קצין מנהלה של גף ב׳ למשך כל השלב הבסיסי. ארז היה בגף א׳ 

המתרגל את הניווטים. 

החלוקה לגפים נועדה להקנות לחניכים ניסיון בשיתוף פעולה בין 

גפים והתנסות בתיאומים המורכבים הנדרשים לצורך מילוי משימת 

הניווטים, כמו לדאוג לאוכל, מים, רפואה, בטיחות, שינה, לו״ז וכו׳. 

בכל שבוע התחלף בגף א׳ מתרגל הניווטים בעוד אני נותרתי תמיד 

קצין המנהלה, ולכן הכרתי את ההתנהלות של כל חניכי גף א׳. 

לא  עבודה.  בפגישות  הזה  בתרגיל  לראשונה  פגשתי  ארז  את 

הכרתי אותו קודם לכן. ארז היה ענייני, מדויק מאוד, שולט בפרטי 

פשוטים  היו  עמו  התיאומים  ולכן  לקטנות  נתפס  לא  המשימה, 

ומהירים, שלא כמו עם אחרים. פגשתי אדם איכותי ביותר, נטול 

אגו, שכיף לעבוד איתו. הכול היה נינוח, ללא לחץ. ומאותם ימים 

נולד הקשר הקרוב בינינו.

בליל ניווט בערפל הגענו לפני כולם, כי ארז הוביל אותנו – כותב ר״ש

באחד מניווטי השלב הבסיסי ירד ערפל כבד על אזור הניווט שלנו. 

היה ערפל בכל מקום. בוואדיות, באוכפים ובגבעות. הערפל היה 

כל כך כבד שהיה לנו ערפל במימיות. כדי להוציא פנס היה צריך 

לחפש באפוד, אבל גם בו היה ערפל. למרות זאת יצאנו שמחים 

וטובי לב אל הניווט כשאנחנו בטוחים שניסיון השטח הרב שצברנו 

יעמוד לעזרנו, ומיד התפזרנו לכל הרוחות כמו להקת חולדים. 

לאחר שאסף מפקד הצוות את העדר שהתפזר החליטו הקצינים 

ששארית הדרך תיעשה בקבוצות, כדי לשמור על ביטחוננו וכדי 

למנוע התפזרות נוספת של הנווטים המיומנים. 
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אל אחת הקבוצות הנחושות נקלעו במקרה ארז, נרי, עירא, יגאל 

ועוד כמה נווטים מיומנים. לאחר צעידה נחושה אל תוך הערפל 

ולאחר כחמישים מטר, שוב לא ראינו מאיפה יצאנו ושוב לא ידענו 

לאן להמשיך. הנווטים התחילו להתווכח על המשך הדרך, כשכל 

אחד מציג בעזרת הוכחות וטענות את דעתו. 

עם  ללכת  הוחלט  במקום,  עמידה  של  דקות  עשר  אחרי  לבסוף, 

הצעתו של ארז. הלכנו אחריו עשרה קילומטרים, עייפים ומקללים. 

כשהגענו לנקודת הסוף לא היה שם אף אחד. הגענו ראשונים כמה 

שעות לפני כולם...

אנחנו צחקנו עליו. והוא - צחק על עצמו – מאת ג״ס ור"ק

מכיוון שארז מוכשר, נתנו לו להיות אחראי על צוותים - לקבוע מי 

יטוס עם מי ולתכנן גיחות. כל מיני תקלות, דברים מוזרים קרו לו. 

תמיד צחקנו שמשהו בתכנון שלו חייב להשתבש, כמו שירד גשם 

לא מתוכנן, מפני שזה ארז. כל אחד אחר היה מתפרק, אבל הוא 

לא. אנחנו צחקנו עליו והוא - צחק על עצמו. לא לקח את עצמו 

ברצינות.

הוא מוביל - ָשקט. בשקט שלו - עוצמה – מאת א״ר וע״ה

במסגרת ה״ראשוני״, עברו חניכי הקורס לבסיס עובדה כדי  א״ר: 

שישה-שמונה  של  צוותים  מסוק.  בניווטי  סיפן  במסוק  להתאמן 

והניווט,  הטיסה  תוכניות  את  השבתות  במהלך  הכינו  חניכים 

שכללו חיתוך מפות והדבקתן על “מפת מסטר״ של מכשולים. היו 

אין סוף ויכוחים על תוכנית העבודה. ארז שותק. לא אומר מילה. 

נכון  זה לא  נכון,  זה  נכון,  זה  ואמר,  משפסקו הוויכוחים קם ארז 

וארז כמובן צדק.

ארז שקט וצנוע מאוד, ובתוך השקט שלו יש עוצמה. הוא מוביל 
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ָשקט. אין מה להתווכח עם ארז. כי כשהוא לא יודע – הוא שותק, 

או יאמר, לא יודע. אך כשהוא אומר משהו - אז זה ודאי. אם הוא 

אומר משהו שונה ממה שמישהו חושב, אז אחרי זמן יגלה המישהו 

הזה שארז צדק.

ע״ה: גם אני זוכר את אותו אירוע. ארז ישב והפנה את ראשו מעט 

הצידה. היה ברור שהוא מקשיב לוויכוחים. ורק כשפסקו הוויכוחים 

הביע ארז את דעתו, והראה מה נכון ומה לא נכון.

מאיפה לבחור בן 18 ידע כזה? - מאת ר"ק

בשלב המתקדם היה לנו ביום שישי מדי שבועיים שיעור משמונה 

בבוקר ועד שתים עשרה בצהריים במענ״ש. ארז שמח מאוד שיש 

שיעורים כאלה, כי הוא ניצל אותם להשלמת שעות שינה. 

ב־11:45, לקראת הסיום, לפני  ומבקש שיעירו אותו  “חורפ״  ארז 

שעה  רבע  משעמם.  והמרצה  קשה  היה  החומר  הביתה.  ההסעה 

אחרונה הקדיש המרצה לשאלות. כולנו מרכינים את הראש כדי 

למרות  ארז,  זה  תשובות  לתת  שידע  היחיד  אותנו.  ישאל  שלא 

היה  זה  מבחינתי,  הבנו.  לא  התשובות  את  השיעור.  כל  ש״חרפ״ 

קסם. אולי כבר היה בשיעור כזה? אולי הוא בכלל לא ישן? אם לא 

ארז, לא היינו עוברים את המבחן. 

כשכולנו משננים ומתכוננים לטיסות יום המחר - ארז בולע ספרים 

היה לו קל בלימודים. הוא לא היה צריך לשנן. הוא הבין הכול עד 

הסוף: אינטגרלים, מערכת נשק, מערכת הפעלה, פיזיקה. 

בצורה  לי  הסביר  הוא  בנווטות  כזה?  ידע   18 בן  לבחור  מאיפה 

מוחשית את עקרונות המפה והתמצאות בשטח בעזרת פנס ובלון 

עם ציור של העולם. הוא תמיד מצא את הדרך הטובה להסביר.

בשלב ראשוני ומתקדם שבנו לחדרים בשעה תשע בערב. ואז אני 
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חייב להתכונן לטיסות שיהיו ביום למחרת, מתכנן, משנן וארז - 

לא  ספרים.  מעיף  ספרים,  בולע  טיס  פרחי  שבמועדון  בספרייה 

צריך ללמוד...

כשטסת במסוק בפעם הראשונה לא הבנתי איך העבירו אותך את 

הצ׳ק – מאת א״ר

בכל פעם שארז עבר לאימונים על כלי טיס חדש, היה לו קשה עם 

הידיים. הראש וההבנה העמוקה חיפו על כך מהר. יום אחד ישבנו 

זיידמן, ארז ואני אצל מפקד טייסת מסוקים ראשוני, אבנר בלקאי, 

לשיחת סיכום. 

שטסת  הראשונה  בפעם  פלקסר!  “שמע,  ואמר:  לארז  פנה  אבנר 

והוא  הצ׳ק.״  את  אותך  העבירו  בכלל  איך  גבה:  הרמתי  במסוק, 

יתמנו  טייסים  שני  קורס  שמכל  אומרת  “הסטטיסטיקה  המשיך, 

לא  “הוא  לעצמו:  מלמל  ארז  מהם!״  אחד  ואתה  טייסת.  למפקד 

בכיוון בכלל...״

האומנם שבוע עבודה עברי? – מאת ע״ה

מעשה  בערבה.  עברית  עבודה  לשבוע  טיס  קורס  חניכי  נשלחנו 

הייתי  אני  מושבניק.  של  בביתו  קבוצה התארחה  כל  ראוי.  ציוני 

לחממות  בטרקטור  החקלאי  אותנו  הוביל  בבוקר  וא״ר.  ארז  עם 

“עבודה  עשינו  ונעלם.  לעשות  צריך  מה  הסביר  שרי,  עגבניות 

עברית״ בחברת 15-10 תאילנדים שהיו מיומנים ויעילים פי עשרה 

מאיתנו. הלזה ייקרא עבודה עברית???

האומנם, חוסר אמינות? - כותבת אביבה

ברגע  לבסיס.  המשפחות  הוזמנו  ב״ראשוני״,  הסולו  טיסת  לאחר 

מסוים ניגשו אליי שני חניכים. אחד מהם, שהציג את עצמו בשם 
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נרי, יחד עם עוד חניך גבוה, אמרו לי שכבוד גדול מאוד בשבילם 

להכיר את ארז. ואומנם אותו נרי היה לאחד החברים הטובים של 

ארז, המוביל ודוחף את אירועי ההנצחה לארז בכרמל.

באותו ביקור בבסיס הבחנתי בשם של ארז מתנוסס על לוח בקיר. 

שאלתי לפשר הדבר וארז הסביר שהוא קם מהספסל בכיתה ללא 

הנשק. לא הבנתי עדיין למה השם כתוב על הלוח. הוא הוסיף כי 

קם מהספסל וצעד כמה צעדים ללא הנשק – ודיווח. 

ואני הבעתי את פליאתי הרבה. מדוע היה צריך לדווח על כך אם 

לאחר צעדים ספורים כבר הרגיש בדבר ולא יצא מהחדר ללא נשק. 

טענתי שלדעתי במקרה כזה לא היה מקום לדווח וזה לא היה מורה 

על חוסר אמינות. מי צודק?

תירגע, ממילא אנחנו תקועים פה לשש שנים – מאת א״ר

ארז לא כל כך ידע אם לשמוח מסיום קורס טיס. הוא היה מתוסכל 

מכך שיש לפניו עוד שש שנים לשרת. רק רצה לצאת לטייל בעולם...

האני מאמין של ארז מצד אחד הוא לעשות את מה שצריך ומצד 

שני, הוא לא התרגש מכלום. מין אדישות כזו. בדיעבד זה שירת 

עליו  השפיע  לא  זה  הצליחו,  ממש  לא  כשדברים  גם  כי  אותו, 

ומכל  עצמי  את  להוכיח  נורא  נחוש  הייתי  לעומתו  אני  מנטלית. 

כישלון או חוסר הצלחה נכנסתי לדיכאון. 

היינו באימון של הצטרפויות למבנה בגובה במסגרת הקא״מ. ארז 

ניסה  ארז  ביותר.  הטוב  הצד  על  המשימה  את  מילאנו  לא  ואני 

היום,  הצלחת  לא  דואג?!  אתה  “מה  באומרו:  לחץ  ממני  להוריד 

תצליח מחר. לא תצליח מחר? תצליח מחרתיים. יש לך שש שנים 

להצליח בזה.״ במילים אחרות – תירגע, ממילא אנחנו תקועים פה 

לשש שנים...
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סרט שובר קופות – מאת חפש, ר"ק, ג״ס ור״ש

חפש: הייתי נגיד )קצין( התרבות של מפקדת החניכים שמוקמת בשלב 

י.פ  היה  המיפקדת  ראש  טיס.  קורס  של  האחרון  השלב  המתקדם, 

וטבעי היה שארז יהיה חלק מיוצרי התוכן, כי היה לו חוש הומור קורע. 

תחום התרבות היה מרכזי יחסית, כי פעם בחודש קיימנו מופע הווי 

מרכזי לכל חניכי בית הספר לטיסה, הנמצאים בשלבים מוקדמים 

של מכין, בסיסי וראשוני. הצלחתי ללכד סביבי את ר״ש, ארז, פ״ס, 

ר”ק וכ’ להפקת ההצגות והסרטים. ההפקה נעשתה בלילה בשעות 

הקטנות, כשהאחרים כבר ישנים. 

ר”ק: מי שהיה אמון על הכנת התסריטים לסרטים והבימוי לרוב, 

זה ארז ור״ש. הסרטים שהפיקו היו מצחיקים מאוד. הבמאי, עורך 

הסרטים והצלם זה ארז, והשחקנים הם ר״ש ור”ק. לעיתים גם פ’ 

הצטרף לעריכה.

עצמו  את  ולימד  דברים,  לעשות  עצמו  את  ללמד  יודע  ארז  ג״ס: 

כמות  הסרטים.  לעורך  היה  כך  סרטים,  עריכת  תוכנת  במהירות 

סרטים לא מבוטלת הפיקו הוא ור״ש במהלך הקורס.

חיל  )מפקד  מח״א  לפני  מוצג  אשר  מכול,  החשוב  הסרט  ר”ק: 

אוויר( ולכאורה רמת הקורס נשפטת על פיו, הוא סרט הסיום של 

“המתקדם״, סיום הקורס. 

ארז יחד עם ר״ש ביימו סרט מתוחכם ביותר, שבו העלילה הולכת 

צילום,  )תסריט,  שיא  במהירות  הופק  הסרט  להתחלה.  הסוף  מן 

בימוי ועריכה( בשני לילות עד הבוקר, תרתי משמע. מי עוד יכול 

היה להפיק סרט באיכות שכזו בשני לילות?

ר״ש: הסרט נסב על אירועים מצחיקים אשר קרו במהלך הקורס. 

המבנה של הסרט היה בנוי על תיאור של אירוע, כגון נחיתה גרועה. 

ואז בא קטע המתאר אירועים שקדמו לנחיתה הלא מוצלחת ואשר 

הובילו אליה.
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שובר  סרט  שום  מבייש  היה  שלא  מוצלח,  כה  היה  הסרט  ר”ק: 

קופות.

איך ייתכן שארז נבחר למצטיין מגמה? - מאת אביבה 

ולא מצא  ארז בהצטיינות במגמת מסוקים  סיים  קורס הטיס  את 

נעמד  נעם אדר  לי לפני הטקס. כשמפקדו  ולספר  לנכון להקדים 

על ידי, שאלתי אותו בתמימות שאלה חסרת טקט לדעת הסובבים 

לא  כשמעולם  למצטיין,  נבחר  שארז  ייתכן  איך   - לארז  ומבוכה 

שיש  אמר  פעמיים  ולא  פעם  ושלא  לטוס,  להוט  שהוא  לי  נראה 

בפשטות  מפקדו  השיב  לכך  מהקורס?  יודח  שהוא  סיכוי   95%

כי ארז עשה את גרף השיפור מהנמוך ביותר לגבוה ביותר בזמן 

הקצר ביותר. ור”ק הוסיף שגם הסוציומטרי של חניכי הקורס תרם 

לבחירה.

כדי להגיע לאתר על שם ארז פלקסר סירקו את הקוד:

www.erezflekser.com
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שער שלישי: טייסת 160

 טייסת מסוקי קרב מסוג "צפע״ )קוברה(, 
טייסת המסק״ר הראשונה )2002 עד 12.3.2013(

מתפקידי טייסת 160

אירוע  מוזנקת לכל  ובט״שית.  הייתה טייסת מבצעית   160 טייסת 

ברצועת עזה, בגדה או בלבנון.

גולת הכותרת הייתה בשיתוף הפעולה עם כוחות הקרקע, שהלך 

פעולה  שיתוף  היה  השנייה  לבנון  במלחמת  השנים.  עם  והתחזק 

עם הירוקים, אשר התהדק במבצע עופרת יצוקה בעזה. והיה עוד 

מה לשפר. הטייסת נסגרה באוגוסט 2013, חמישה חודשים לאחר 

האסון.

נבחר לחילופי קדטים בצרפת – מאת א״ר

)הכש״מ(,  מבצעית  והכשרה  )קא״מ(  מבצעי  אימון  קורס  בתום 

הודיע מפקד ההכשרה כי חיל האוויר מתכוון לשלוח שני טייסים 

למשלחת חילופי קדטים בצרפת למשך שלושה שבועות. לשם כך 

הם יעברו מבחנים וועדת קבלה, שבראשה עמד ראש לה״ק כ״א. 

ארז ואני נבחרנו.

היו שלושה ימי הכנה אשר כללו הכנה פוליטית )כיצד להסביר את 

נימוסי  וכן  והנושא הפלסטיני(  בטרור  מגן, מלחמה  חומת  מבצע 

שולחן. ארז התיידד שם עם טייס מהצבא האוסטרי בשם כריס, 

והם ערכו ביקורים הדדיים זה בארצו של זה. ערב אחד ארז הציע 

התלהבתי  באנגלית.  בדיחות  לספר  שלנו  היכולת  את  לבדוק  לי 
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בדיחות  לאנגלית  ותרגמנו  שלם  ערב  ישבנו  ושנינו  מהרעיון 

מצחיקות. ההשקעה לא הניבה את הפירות המקווים. 

שואל שאלה שאיש לא העלה על דעתו לשאול – כותב נועם ריף, מפקד 

הטייסת בזמן האסון והיום תת אלוף

ארז יושב בשורה האחרונה בחדר התדריכים, שורת “האופוזיציה״. 

הטייסים  בתלם,  הולכים  שאינם  הטייסים  יושבים  זו  בשורה 

שאוהבים לאתגר את הנהלת הטייסת בשאלות ואינם לוקחים את 

הדברים המתודרכים כפשוטם.

בסיום  ואז,  רב.  בקשב  ומקשיב  בכיסא  שקוע  מאחור,  יושב  ארז 

התדריך הוא שואל שאלה שאיש לא העלה על דעתו לשאול. ארז 

מעולם לא קיבל שום דבר כמובן מאליו.

הטור,  בראש  שעומד  המנהיג  מנהיגים:  סוגי  שני  יש  לדעתי 

בדרך כלל מוחצן ונהנה מתשומת הלב בחזית הבמה. לארז ישנו 

סגנון המנהיגות השני, אני קורא לו “מנהיגות מתוך הטור״. זוהי 

היכולת להנהיג את הקבוצה מתוך הקבוצה, דרך דוגמה אישית, 

בשפע  קיימות  אלו  תכונות  שתי  מקורית.  וחשיבה  מקצוענות 

ומאוזן.  ייחודי  תכונות  מכלול  היה  בארז  ארז.  של  באישיותו 

ואנושיות,  סקרנות  לצד  יסודיות  רגישות,  לצד  מקצוענות 

סובלנות ושקט. 

ארז היה טייס דו־תאי ומדריך בתא הקדמי, התא שבו יושב מפקד 

טילים  ירי   – המקלענות  עבודת  את  שמבצע  והמקלען,  המסוק 

ותותחים, ובתא האחורי, התא שממנו מטיסים את המסוק. 

וברצונו  אישית  בין  תקשורת  ביכולות  מאוד  בלט  ארז  כמדריך, 

יש  חניך.  לכל  ותומכת  סבלנית  הדרכה  להעניק  ובנכונותו 

מדריכים שמסתפקים בכך שהחניך יימנע מטעויות בטיחותיות. 

ארז השקיע בכל חניך זמן רב כדי לוודא שהוא הבין לעומק את 
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כל הטעויות שביצע וכיצד לשפרן. שילוב תכונות אלו עם רמת 

המקצוענות וההיכרות שלו עם המסוק ומערכות הניווט והנשק 

גרם לו להימנות עם המדריכים הטובים בטייסת.

הדרכה סבלנית ותומכת – כותב נ״ג

גיחות  עברתי   ,2013 באוגוסט  הטייסת  סגירת  ועד   2011 מיולי 

גיחות הדרכה. בתור חניך  הכשרה כטייס דו־תאי, ועם ארז שתי 

אחד הדברים שהיו חשובים לי בנוסף להצלחת הטיסה והמשימה, 

זה האווירה במסוק. אני מתכוון להתנהלות בצוות, לזרימת המידע 

שבו  לאופן  הדיבור,  ולצורת  לטון  והקדמי,  האחורי  התא  בין 

מעבירים ביקורת, איך נאמר איפה טעית ומה צריך לשפר. הדרך 

שבה ארז העיר – מה צריך לשפר ואיך לדעתו צריך לעשות את 

מאוד  עניינית  הייתה   - השונים  הטיסה  במתארי  אחרת  הדברים 

חלקם  עם  טיסה.  מדריכי  של  קטן  לא  מספר  עם  טסתי  ורגועה. 

אווירת הטיסה הייתה לחוצה מאוד ולא פתוחה. האווירה במסוק 

עם ארז הייתה נוחה ורגועה.

סקרנות בלי גבול. צימאון לדעת הכול מהכול – מאת ג"ס וניר בלובשטיין 

וכותבת אסיה

ג״ס: יום אחד החלטנו ארז ואני ללמוד ערבית מדוברת. ארז קנה 

חוברת לימוד בערבית ודיסקים. לאיזו רמה הגיע ארז? לא יודע. 

אביב  בתל  ארז  של  שבביתו  בשירותים  ראיתי  בלובשטיין:  ניר 

ספר ללימוד ערבית ולשאלתי אישר ארז שהחליט ללמוד ערבית 

מדוברת. למה היה לו חשוב ללמוד ערבית?

הפתוחה  באוניברסיטה  לקורס  ב־2003  נרשם  ארז  כותבת:  אסיה 

בגיאולוגיה. הזמן שעמד לרשותו לא ִאפשר לו לבצע את המשימות 

איתי  יחד  בקלטות  בלצפות  הסתפק  הוא  ולכן  בקורס  הנדרשות 
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ועם נטע. ארז גם לימד את עצמו לנגן בגיטרה כדי ללוות את נטע 

בשירה.

לא מהסס ללמוד מאחרים ולהתייעץ עמם – מאת עמוס גבעול, כתב 

מיק, מאת משה ירקוני ואופיר זמר

של  הקרקע  הדרכת  קצין  ארז  שימש  מסוים  בשלב  גבעול:  עמוס 

הדרכות  ביצוע  על  אחראי  זה,  תפקיד  שממלא  הטייס,  הטייסת. 

טיוב  על  איתי  התייעץ  ארז  לטייסים.  התיאורטי  הידע  והטמעת 

והן  בחו״ל  שמבוצע  החירומים  לסימולטור  הן  ההדרכה,  מערכי 

לסימולטור המקלענות )“פעימת לב״(.

ירקוני: ביוזמת ארז שולבה מערכת גבעול בסימולטורים, מערכת 

שאותה פיתח עמוס גבעול למסוק הקוברה. ארז סעד לא מעט את 

עמוס גבעול, שנפצע בתאונת אימונים קשה בקוברה.

מראשיתו,  לקוברה  ה״מחצלת״  לנש״מ  קשור  בהיותי  זמר:  אופיר 

ארז זימן אותי לחיל האוויר לכשש פגישות לפחות, עם מינויו לקצין 

הדרכה בסימולטור לנש״מ “מחצלת״, כדי ללמוד על ה״מחצלת״ 

מכל ההיבטים ולייצר לטייסים גיחות אימון אתגריות. אולי מילא 

17 מחברות עם הדברים שאמרתי לו בכתב צפוף־צפוף ומסודר. 

ולא רק איתי התייעץ.

עשר גיחות "מורשת״ – מאת ר"ק

ה׳-א׳  ג׳-ה׳,  א׳-ג׳,  בימים  מחזורים:  בשלושה  כוננויות  לטייסים 

)סוף שבוע(. לאחר היציאה מלבנון הוחלף אתר הכוננות מבירנית 

למחניים והיום ברמת דוד.

בכוננות סוף השבוע במחניים, יום שישי, היה יום נוח לאימונים, 

ביום שישי, דבר שִאפשר לטוס  פנויים  היו  משום ש״שטחי אש״ 

ולכן ארז הציע בהיותנו שנינו אחראים  בכל מקום ברמת הגולן. 
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בעשר  אימון  לגיחות  השישי  יום  את  לנצל  האימון,  גיחות  לבנק 

נקודות מורשת שיישאו תוכן של אתרים היסטוריים וארכיאולוגים. 

על גבי פנקס קשיח הגדיר ארז את הנ״צ של האתרים וסיפק פרטים 

מעניינים על כל אתר.

דוגמה לגיחת אימון מורשת: להמריא ממחניים לגשר בנות יעקב, 

להנמיך בירדן ההררי לגובה 25 רגל עד הכינרת ולטפס לשלוחת 

הייתי מכיר את  )אם לא ארז, לא  ישנו תל סוסיתא  רמות. בדרך 

התל(, ואז דרך רוג׳ום אל הירי לטפס לגובה כדי לראות את מעגל 

האבנים. 

לטוס  אין  המשושים  בריכת  מעל   - מורשת  אימון  לגיחת  דוגמה 

מתחת לגובה מסוים ואסור לרחף כי יש קינון נשרים.

היה זה ארז שהכיר לי את תחום הטיולים בשטח.

גילה מקווה מים תחתינו - מאת ר"ק 

ארז צעק  האחורי,  בתא  כשאני  הגולן  רמת  מעל  הטיסות   באחת 

 “עצור! מקווה מים מתחתינו.״ ארז ביקש ממני לרדת קרוב למקווה

 המים ולערוך סדרת טיסות בזוויות שונות מעל האתר כדי למצוא

 את הפתח ולהבין את מבנה האתר. ארז רשם לפניו את הנ״צ של

נהדרים ממקווה ואחרי השבת הביא ארז תצלומים   מקווה המים 

המים בו טייל.

רצה לגלוש בחוף מעיין צבי ולא מצא דרך גישה עם הרכב. ואז 

הבחין במהלך הטיסה במכוניות חונות קרוב לחוף. מיד חקר את 

דרך הכניסה לחניה ורשם לעצמו. 

מלמעלה  והגילויים  הנופים  בגלל  הטיסות  את  אהב  ארז  לדעתי 

לצורך טיולים למטה וחקר את הארץ מלמעלה במהלך הטיסות. 
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בכל מקור מים, תמצא אותו – מאת עמוס גבעול. כתב מיק

מסוים,  בשלב  לטיול.  הצטרפתי  לטייסת.  גיבוש  טיול  תכנן  ארז 

זחלו  שמעטים  למחילה  הגענו  רמון,  למכתש  מערבית  דרומית 

ומגלים שארז חסר. בתום המתנה  בטיול  רצינו להמשיך  לתוכה. 

ארוכה הופיע ארז, רענן ומלא מרץ.

להתרחץ  כדי  לא  אם  לכאן  אתכם  הובלתי  למה  נעלמת?  “לאן 

בבריכה שבסוף המחילה?”

חבל על הזמן – בוא נטבול במימי הבניאס – מאת ש״ש. כתב מיק

רבים.  מסוקים  בהשתתפות  בצפון  גדול  תרגיל  נערך  אחד  בוקר 

מעל  טסנו  שי,  נוסף,  וטייס  אני  בוקר.  לפנות  הוזנקו  המסוקים 

החרמון, אך בגלל תקלה טכנית נאלצנו להנחית את המסוק באזור 

קריית שמונה. שי חייב היה להגיע לתל אביב לדיון, לכן הגיע טייס 

ממסוק אחר כדי להחליף את שי. הטייס המחליף היה ארז. הגיעה 

צוות  להגעת  עד  התקול  המסוק  על  לשמור  אבטחה  חוליית  גם 

זמן סתם כך, הציע לתפוס טרמפ  התחזוקה. ארז, כדי לא לאבד 

לבניאס.

ורגליים  מופשלים  הסרבלים  עם  שעות  שלוש  במשך  ישבנו  וכך 

במימיו הקרים של הבניאס, כשמעלינו חגים מסוקים בתרגיל צה״לי.

איש ספר. הספר האהוב – "והיום איננו כלה״ – מאת גיא מאירוביץ

בטייסת  יום־יום  שהתראינו  שנים  היו  כאח.  ארז  את  אוהב  אני 

כסדירים והיו שנים שפחות. היו לנו הרבה שיחות. עד עכשיו אני 

לא יכול לעכל שהוא “מחוץ לזמן״. 

ארז הוא איש ספר. בהפסקות פעילות בטייסת תמצא את ארז קורא 

ספר. במכונית שלו תמצא ספר. למשל ראיתי במכונית את הספר 

של חנוך לוין, “מה אכפת לציפור״. 
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הוא  ביותר?״  עליך  האהוב  הספר  “מה  אחת,  פעם  אותו  שאלתי 

שאל: “למה אתה מתכוון, מתח? רומן?״, עניתי: “לא יודע. הספר 

האהוב עליך?״ והתשובה: “והיום איננו כלה״ של צ׳נגיז איטמטוב. 

בדידות״ של  “מאה שנים של  על  ולמדריכות הסימולטור המליץ 

גבריאל גארסיה מארקס. ארז אהב מאוד את “הנסיך הקטן״ שאותו 

הקריא למירב, לימים אשתו, סביב מדורה ואת ספרי ג׳ארלד דארל, 

שהזכירה נטע.

נחיתת חרום באימון טיסה בחולות ראשון לציון - מאת ג”ס. כתב מיק 

טסתי עם ארז בטיסת אימון כשאני מטיס המסוק מהתא האחורי. 

להפתעתי המסוק המריא בקלות יוצאת דופן. בחנתי את מד הדלק 

והראה שמיכל הדלק מלא. לאחר זמן מה נדלקה נורית המצביעה 

והזעקנו מיכלית דלק.  נחיתת חירום  על העדר דלק. נחתתי מיד 

ארז מיד ניצל את זמן ההמתנה לטייל בדיונות אלא שאז לרוע מזלו 

נקע את הרגל. מאז המקרה עודכנו ההנחיות לטכנאי.
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טייסים מטייסת 160 משוחחים על ארז

ב־2019.  קוברה  טייסי  עשר  שנים  התאספו  מושיקו  של  בביתו 

המשתתפים: שחורי, ר”ק, אופיר זמר, ג״ס, ארז נור, איתי דהן, בארי רוזליו, 

מושיקו, א״ר, עידן אילת, א”ב.פ וע”נ )הטייסת נסגרה באוגוסט 2013(

ה-מקצוען, מאת שחורי, ר"ק, אופיר זמר וג״ס 

שחורי: ארז היה שקט מאוד, מופנם, לא מוחצן, וכשהיה עוד סדיר 

צעיר בטייסת לקח זמן לסביבה לקלוט עד כמה הוא מקצוען.

זוגות טייסים. לכל אחד מרביעיית  בטיסת אימון טסים שני  ר”ק: 

רביעייה  כל  ידי  על  נבחר  קבוע  באופן  ארז  תפקיד.  הטייסים 

בתפקיד ה־מקצוען, זה שנדרש לבצע תחשיבים ולמצוא פתרונות.

היה  ארז  אך  בטייסת,  מקצוענים  טייסים  הרבה  היו  זמר:  אופיר 

בליגה אחרת של מקצוענות.

ג״ס: בגלל המקצועיות והכישרון שלו מינו אותו לפקד על תרגיל 

לחימה גדול ממדים בפלמחים. 

המקלען המעולה, מאת ג״ס, ארז נור ושחורי

במבחן  אותה  לייצג  בארז  בחרה  הטייסת  שחורי:  נור,  ארז  ג״ס, 

הטייסת, תחרות בין שתי טייסות הקוברה )טייסת קוברה 161 נסגרה 

ב־2005(, שנערך אחת למספר שנים על ידי מטה חיל האוויר, כמי 

שיביא לטייסת ניצחון מובטח, בהיותו הכי טוב, ה־מקצוען, ושחורי 

במטרה  טיל  עם  לפגוע  היה  ארז  על  המעולה.  ה־מקלען  הוסיף: 

שהוסתרה על ידי עשן. לדברי ג״ס רק ארז יכול היה לפגוע במטרה 



שער שלישי: טייסת 160 | 89

שכזו. כולם היו מחטיאים. זה היה ביצוע מהסרטים. ארז נור נזכר 

שהוא הושאל למטה חיל האוויר לצורך ארגון התחרות הזאת, וכי 

הוא זה שפתח כ־15 חביות עשן במצפה רמון לצורך התחרות. 

חוש הומור, חכם מכולנו, אנליטי, קר רוח וחבר טוב, מאת ג״ס, דהן, 

אופיר זמר ורוזליו

ג״ס: אין חבר כמו ארז. הוא יעשה הכול בשבילך, מבלי להתחשבן. 

הזמן  את  מפנה  היה  סוג,  מכל  עזרה  כל  משהו,  צריך  חבר  אם 

בשבילך. יש אין ספור דוגמאות. ארז מצחיק ובעל חוש הומור ציני.

מדברים  מתרגש  לא  עפעף.  להניד  בלי  בדיחה  מספר  ארז  דהן: 

חיצוניים. המציאות לא מעיפה אותו למטה או למעלה. הוא מאופק. 

חכם  היה  ארז  אך  חכמים,  אנשים  פה  יושבים  נורא.  חכם  ארז 

מכולנו, מדרגה מעלינו, ואופיר זמר גם מצטרף לאמירה שארז היה 

מאד מאד חכם.

רוזליו: הכול אצלו היה מהראש, ממחשבה ועם הרבה חוכמה, לא 

נסענו  פעם  מדי  מאוד.  אנליטי  בראש.  מאוד  מסודר  מאמוציות. 

למילואים יחד. באחת הנסיעות סיפרתי לו על רעיון שלי. מיד עזר 

לי לבדוק את הרעיון על ידי תרשים זרימה - כן או לא.

מתי הוא ישן? לא זקוק לחברה כי ספר הוא החבר - מאת מושיקו

נולד אּורי, עקב אחרי הניסוי  ישן.  לגבי שינה - לא בטוח שארז 

שני  למעבדה  הביא  ובבוקר  הנולד,  ברך  וטיפל  בלילה  במעבדה 

מאמרים ארוכים שקרא. אז מתי בדיוק ישן? 

הוא אהב מאוד לקרוא, ולכן לא היה זקוק לחברה. ספר סידר אותו.
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על אף העומס משכים קום כדי לגלוש - מאת ר"ק

ארז מילא שלושה תפקידים מאמצע 2005 ועד דצמבר 2007, מועד 

השחרור מהצבא. הוא אמר לי שהוא דווקא מרוצה. “זה הדבר הכי 

ולכן אני מצליח  יודע איפה אני,  כי אף אחד לא  לי,  טוב שקרה 

לגלוש לפחות פעם אחת בשבוע.״ וארז נור הוסיף שהיה לו יתרון 

בכך, כי יכול היה לבחור את מועד הטיסה וסוג האימון שרצה. 

שיעור לחיים: לאיזה רמה צריך להגיע? לרמה שתיהנה מהגלישה - 

מאת א״ר

ארז אמר לי שאחרי האימון המתוכנן בסימולטור בארצות הברית, 

נוסעים לקוסטה ריקה לגלוש - כפתורי, שווגר וארז. לא ידעתי לגלוש, 

ואמרתי שגם אני רוצה להצטרף. ארז אמר לי “כל הכבוד על האומץ, 

אך בוא נסה קודם לגלוש בארץ.״ הלכנו לחוף הילטון, ואני, שמעריך 

לסלעים,  התרסקתי  שבה  וחצי,  שעה  אחרי  כספורטיבי,  עצמי  את 

אמרתי לארז, “אולי לא?!״ והוא אומר לי: “שם הגלים נוחים יותר.״

לו, “ארז, אמרת שכאן  ובקוסטה ריקה, אחרי כחצי שעה אמרתי 

לו  כשאמרתי  תתרגל...״  “תתרגל...  השיב:  והוא  נוח.״  יותר  יהיה 

רמה  לאיזו  ארז  יעבור.״ כששאלתי את  “זה  לי  סובל, אמר  שאני 

צריך להגיע, ענה לי: “לרמה שתיהנה מהגלישה.״ בסופו של דבר 

למדתי לגלוש והיו פעמים שגלשנו בארץ יחד. 

אקסטרים, חובב כל סוגי הספורט וגם "חנון״ – מאת ג״ס ועידן אילת

עשו  בו  אגם  היה  בסימולטור  התאמנו  שבו  למקום  בסמוך  ג״ס: 

וואיקבורד, סקי מים במיגלש אחד. נדרש מאיתנו לעבור מבחן כדי 

לקבל רישיון להשיט את הסירה. אף אחד לא יודע את התשובות. 

 .A ארז פותר ראשון את המבחן ומעביר לכולנו את הפתרונות. כאן

כאן B. כאן A... ואז לכולנו היה רישיון. 
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הוא אהב להתנסות. הוא ניסה לעשות שם סלטה ולא הצליח ואיבד 

לרגעים את הזיכרון.

עידן אילת: בינואר 2008 טסתי עם ארז לעשות סנובורד באוסטריה. 

ארז  למתקדמים.  מדריך  רק  היה  אך  למתחילים,  מדריך  חיפשנו 

אומר לי “בוא, בוא, יהיה בסדר. נעשה לאט.״ המדריך לקח אותנו 

לראש ההר הכי גבוה ומשם התגלגלנו במשך חצי יום כל הדרך. 

ארז ִדרדר אותי לזה. 

שהוא  מתגלה  ואז  חנון,  מין  שקט,  רציני,  אדם  הבן  אחד  מצד 

בים,  גולש  סנובורד,  סקי,  עושה  כמוהו.  מאין  מגוון  אקסטרים. 

מטפס על קירות וצוקים, מטייל באפריקה ולומד ערבית.

פונים רק לארז כדי לקבל עצות למסלולי טיולים – מאת איתי דהן

אני ועוד חבר נסענו לארז עם מפה כדי להתייעץ איתו לגבי מסלול 

והוסיף,  המסלול  את  לנו  סימן  הוא  אילת-מצרים.  בגבול  הליכה 

“אם אתם רוצים מים, אתם חייבים להגיע למעיין הזה ראשונים, 

ואז  בטיול  קצת  התברברנו  לשתות.״  מים  לכם  יהיו  לא  אחרת 

אנחנו רואים מכינה של אתיופים צועדת לכיוון המעיין. רצנו בכל 

כוחותינו והגענו לפניהם למעיין. היו לנו מים לשתות, אותם סיננו 

עם גרב כפי שארז אמר. 

ארז מילא את תפקידו של המטה המבצעי, של האויב ושל מפקד חיל 

האוויר בתרגיל לחימה בפלמחים ב־2007 באחריות יוצאת דופן - כותב ב"כ

קורס מעליי,  היה  הוא   - טיס  זכיתי לפגוש כבר בקורס  ארז  את 

במגמת מסק״ר.

אחרי סיום הקורס טיילנו מספר פעמים יחד עם חבריו מהקורס )במגמת 

מסע״ר(, וכך התוודעתי לאהבת הארץ והטבע שפעפעה בעורקיו. 
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להתקרב  לנו  וגרם  יותר  טוב  זה  את  זה  הכרנו  שבו  השלב  אך 

באמת היה אחריות משותפת על תרגיל לחימה בסיסי. אחת לשנה 

פעילות  ימי  משמעותי,  לחימה  תרגיל  פלמחים  בבסיס  מתקיים 

בנקודות הקצה.  יחידות הבסיס  אינטנסיביים, שנועדו לבחון את 

התרגיל,  אחראי  של  המשמעותי  התפקיד  את  קיבל  ארז  ב־2007 

כל  של  המבצעי  המפעיל  בתור  ימים  מספר  במשך  כיהן  ובעצם 

בסיס פלמחים. למעשה הוא מילא את תפקידו של המטה המבצעי 

של חיל האוויר, של האויב ושל מפקד החיל בעצמו... 

דופן,  יוצאת  ואחראי בצורה  ארז הוכיח שהוא מתוחכם, מקצוען 

תוך שהוא מנהל באכפתיות קצינים רבים. 

הבסיס  שמסוקי  בזמן  השליטה,  בתאי  שבילינו  הארוכות  בשעות 

היו באוויר - בימים הרבים שבהם נערכנו לתרגיל - ארז ואני הבנו 

שיש לנו הרבה במשותף. נהנינו מאותן בדיחות, הערכנו את אותן 

איכויות ואהבנו אותן חוויות. לכן קבענו להמשיך וליהנות יחד גם 

מחוץ לגבולות הצבא ולממש את אהבתנו לטבע ולאתגרים.

ארז הראה לי איך ניתן לדחוס את פסולת הטיול לקופסת שימורים - 

כותב ב״כ

הפראי  הארץ  חבל  טורקיה,  לצפון  טסנו  ואני  ארז   2007 ביולי 

והנפלא של הרי הקצ׳קר. שם עשינו טרק במשך שבוע שבו חצינו 

את רכס ההרים המפואר הזה, וזכינו לראות יחד נופים מופלאים 

ולחוות חוויות מדהימות.

יומיים אחריי לכפר שממנו יצאנו לדרך, ואני בינתיים  ארז הגיע 

הייתי אחראי על רכישת האוכל למסע. לא אשכח איך ארז צחק על 

הכמות העצומה של הגבינות והלחמים שקניתי. אני, צאצא גאה 

למשפחה אירופאית, במקום לחסוך במשקל ובמקום... ארז, שונה 

וביעילות שלו. המשיך להתעקש שכל הפסולת  ממני בפרקטיות 
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שאנחנו מייצרים בטיול יכולה להיכנס לתוך פחית אחת של קופסת 

שימורים... והוכיח לי שהוא צודק.

באחד הימים הגענו לאגם פסגות, בין קרחונים וסלעים פראיים, 

שם החלטנו )בטמטום גמור( לזנק לתוך המים הקפואים ולהרגיש 

את החיים זורמים לנו חזק יותר מתמיד בוורידים. ולא משנה כמה 

ניסיתי לשכנע את ארז שזה מיותר, הוא התעקש להתגלש על מזרן 

ספוג במורד הקרחון ישירות לתוך המים...

סביב  הארוכות  השיחות  את  יחד,  באוהל  הקפואים  הלילות  את 

המדורה, את ההליכה השקטה במורד ההר - את כל החוויות הללו 

אני זכיתי לחוות יחד עם ארז. הבנאדם הנכון לטייל איתו.

הטיסות שבהן הדרכתי את ארז היו חוויה אחרת, כי היה שקט, רציני, 

עם חוש הומור נפלא, מוכן ומעודכן לטיסה ולא דברן ומוחצן - כותב 

אופיר זמר

כשארז הגיע לראשונה לטייסת 160 כטייס צעיר ב־2002 כבר הייתי 

מילואימניק מבוגר, עסוק בעיסוקיי ומגיע למילואים לימים קצובים 

ויקרים מפז, כדי לשמור על כשירות או לקחת חלק בפעילות מבצעית. 

גם לתפקידי הדרכה של צעירים ביסודות  מפעם לפעם שובצתי 

הדרכה  בסיסיות.  לחימה  תורות  בתרגול  או  הקוברה  על  הטיסה 

אף פעם לא הייתה הצד החזק שלי, תמיד היה אצלי מחסור חמור 

אהבתי  שלא  רק  שלא  כך  ראויה,  להדרכה  הנדרשת  בסבלנות 

התרשמו  שלי  והחניכים  בזה,  טוב  שאיני  ידעתי  גם  להדריך, 

בהתאם. אך הטיסות המעטות שעשיתי עם ארז היו חוויה אחרת. 

ארז היה מגיע לטיסות מוכן ומעודכן, כך שהטיסות איתו תמיד היו 

מאוד  כן הערכתי  כמו  מאוד.  וחיוביות  קונסטרוקטיביות  יעילות, 

נוח  יותר  הרבה  לי  היה  אישית  שלו.  והרציני  השקט  האופי  את 

להסתדר איתו יחסית לחניכים מוחצנים ודברנים. 
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טיסות ההדרכה עם ארז היו breath of fresh air, ואף פעם לא 

יצאתי מתוסכל שביזבתי את ימי המילואים היקרים שלי על חניך 

שלא הצלחתי להדריך. 

שקט  הומור  חוש  גם  המקצועיות  בצד  איתו  הביא  ארז  כן  כמו 

ונפלא, שאיתו הוא ידע להתמודד יפה גם עם חוסר הסבלנות שלי.

המשימה – סימולטור בפנסילבניה ב־2004 וגלישה בקוסטה ריקה - 

כותב ארז נור

כגולש גלים ותיק, אני מנסה לראות אם יש גולשים בקבוצה )כמו 

גולשים  שני  יש  לתדהמתי  ומתאכזב(.   – שנה  בכל  מנסה  שאני 

בקבוצה, ארז פלקסר ועומר שווגר.

לטיול  להמשיך  רוצים  אתם  “האם  בקלות.  עברה  שנייה  משוכה 

גלישה בקוסטה ריקה אחרי הסימולטור?״ או כפי שאני אוהב לנסח 

את זה – לא אכפת לכם לעשות אימון סימולטור לפני טיול הגלישה?

כשכרטיסי  ריקה  לקוסטה  טיול  רוצה  לא  מי  כי   – קלה  משוכה 

הטיסה ממומנים ברובם באדיבות המדינה?

משוכה שלישית – לשכנע בטייסת שיוותרו לשבועיים על החברים.

הצליח לנו! אז נוסעים לקוסטה ריקה.

השם הרשמי )למחצה( שלי זה סבא... כי אני הכי זקן. גילי כפול 

כדי  “סבא״  לי  לקרוא  מקפיד  בעיקר  ארז  ועומר.  ארז  של  מזה 

שחלילה לא נתבלבל בין ארז )נור( לארז )פלקסר(.

טסים לסן חוזה, לוקחים רכב שטח סביר )קיה ספורטאז׳ חבוטה, 

כמדומני( ויוצאים לחאקו.

מתקמצנים  כלומר  להפליא.  צעירה  רוח  מפגינים  החברים  בדרך 

איפה שאפשר, לנים בחור הכי זול וקונים את האוכל הכי פשוט. 

אני מחליט החלטה עקרונית להיטמע בקהל, ודווקא לא להצדיק 

את הכינוי “סבא״.
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את ארז הכרתי כטייס מוכשר וצעיר בטייסת, אבל לא הכרתי את 

למצוא  ידע  ארז  מלידה.  בכישרון  שמדובר  ומסתבר  הטייל,  ארז 

את הגסטהאוסים הכי זולים ואת המסעדות הכי בסיסיות, והייתה 

בו נטייה טבעית להסתדר בכל מצב. מבחינתי המשמעות של זה 

הייתה כבדה: לינה בגסטהאוסים, שרגלו של אדם לבן לא דרכה על 

רצפתם. על כל פנים, הטיול – פנטסטי בהיבט הגלישה. מתחילים 

בחאקו, גולשים בהרמוזה.

ארז לוחץ להגיע לחוף הגלישה, אף שהוא במרחק שבע שעות נסיעה 

גלישה  שותף  ים.  בכל  שמסתדר  טוב  כגולש  גם  מתגלה  ארז 

מעולה.

גלשנו באזור חאקו כמה ימים, ואז מגיעה נקודת החלטה: האם 

לנסוע דרומה לפבונס )חוף גלישה מבודד על גבול קוסטה ריקה-

שבע  של  נסיעה  ומבודד,  מרוחק  שהחוף  היה  החיסרון  פנמה(. 

שעות מחאקו, ולא תמיד הגלים נשברים שם טוב. היתרון – החוף 

מתברך בגלים הארוכים בעולם, כקילומטר וחצי אורך הגלישה.

האינטרנט מודיע שמגיע סוול )גלים(, שמתאים בכיוון לשבירה 

איכותית בפאבונס. 

ארז, עם אינסטינקטים מפותחים, לוחץ שכדאי לנסות, ומתקבלת 

החלטה לנסוע. בדרך עוצרים בדומיניקל. ארז רואה גל מהרכב, 

ומחליט שכדאי לעצור ולגלוש. יורד גשם טרופי חזק מאוד ואני 

אומר שהגל טוב, אבל לא יהיה כיף. בכל זאת עוצרים וארז ועומר 

יוצאים לגלוש, ואני מחליט לא לצאת – כי זה לא כל כך כיף. 

זוכה  אני  אגב(,  מוצלחת  כך  כל  )הלא  מהגלישה  חוזרים  כשהם 

למבט משני הילדודס שחזרו שאומר, “מה, לא סבא? בטח שסבא...״ 

אני זוכר את זה, ומחליט ביתר שאת לעשות כל מה שהם עושים. 

בשתיים  בערך  לישון  והולכים  פבונס  בקרבת  למלונית  מגיעים 



96 | דרך ארז

בבוקר. קמים בשש בערך ונוסעים לים. מרחוק רואים פסים־פסים 

יום נדיר ושנזכור  של גלים, ובהתרגשות אמיתית אני אומר שזה 

אותו כל החיים. בחוף – סוול של שלושה־ארבעה מטרים על פני 

הגל, ואנחנו, בחרדה ובהתרגשות, נכנסים למים. 

טובה,  שבירה  יותר  הייתה  שלא  עד  ימים  שלושה  שם  גלשנו 

והחלטנו לחזור למרכז קוסטה ריקה.

בדרך פגשנו גולש נחמד מהוואי בשם פרדריק. הוא שאל אם אנחנו 

נוסעים לחאקו ואם יש לנו מקום עבורו. פרדריק התגלה כבחור 

לסיפור  אבל בהקשר  גלישה,  הזדמנויות  כמה  עמנו  חביב שחלק 

זה מה שקרה: בדרך חזרה עצרנו בעיירת חוף ללינת לילה. מובן 

שהולכים לגסטהאוס הכי זול. ומבקשים חדר לארבעה. המחיר – 

ארבעים דולר לחדר ללילה – החדר לארבעה. המחיר – מעולה. 

לא ניתן לבקש מחיר זול יותר. נכנסים לחדר, ומגלים שאכן הוא 

לארבעה. או יותר נכון, לשני זוגות... ארז ועומר קופצים כמו שני 

ילדים למיטה אחת ומתקפלים לישון. אני מסתכל על פרדריק, אחוז 

אימה, פרדריק מסתכל עליי במבט דומה. תרחישי אימה עוברים לי 

בראש. כעבור כ־20 שניות אני נשבר ואומר לחברים – אני לוקח 

חדר לבד. סבא או לא סבא...

קל להתחבר לארז. היה כיפי ומצחיק עם רעיונות פשוטים - כותבת 

אסיה

את ארז הכרתי כשהגעתי לטייסת 160, כשמילאתי תפקיד של קצינת 

2002. ארז היה סדיר צעיר בטייסת. למעשה  מודיעין באוקטובר 

הוא ור”ק היו הכי צעירים בטייסת כשהגעתי. הוא היה קצין ניווט. 

כמה חודשים לאחר מכן הגיעו סדירים צעירים מהקורס שהסתיים, 

וארז עבר לתפקיד קצין “מחצלת״ בטייסת. ואני בכלל קצינה מחיל 

המודיעין, ירוקה בין כחולים. הרגשתי מאוד לא קשורה. מיד נכנסו 
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בי רגשי נחיתות של המרוקאית מירוחם שאיכשהו נדחסה לאצולת 

ואז עברתי לקריה,   2004 ינואר  עד  נשארתי בתפקיד  אני  הצבא. 

בחזרה לחיל המודיעין הירוק.

היו לא מעט אנשים בטייסת שגם בלי לנסות גרמו לי להרגיש שזה 

בדיוק לא המקום שלי. מעט מאוד גרמו לי להרגיש אחרת, וארז 

היה אחד מהם. לא היה בו שמץ של התנשאות או חוסר סבלנות, 

איך  מערכת,  כל  על  באריכות  לי  להסביר  התנדב  תמיד  להפך. 

מתכננים טיסות, איך כדאי להכין ציוד מודיעין באופן אופטימלי 

לטייסים. היה קל להתחבר אליו. הוא גם תמיד שאל עוד על הרקע 

שלי וגם הקשיב למה שעניתי - גם בענייני צבא וגם בענייני הרקע 

האישי. ודווקא אהב שאני מירוחם, ומיד שלף את השיר של מאיר 

אריאל ודיוויד ברוזה -”בצהרי יום״. כל התקופה ששירתי בטייסת 

איתו הייתה כיפית ומצחיקה ומלאה חוויות. 

מצא  ארז  בטייסת,  שכששירתי  במבוכה,  זוכרת  שאני  דבר  יש 

מומחיות של  שלי.  הגף  את  לנהל  פעם  מדי  יותר  יעילות  דרכים 

ירוקים שהוא לא בחל בה מפאת המעמד שלו. למרות שהוא היה 

מראה לי את הרעיונות שלו בגישה שוויונית ולא מתנשאת כלל, 

הובכתי מהפשטות של הרעיונות ומכך שלא חשבתי עליהם קודם. 

נו, אגו מנופח קצת יש לי לפעמים. אבל זה היה חלק בלתי נפרד 

מהגאונות שלו - תער אוקהם־פלקסר. זה חסר לי. 

ערכנו  תפקיד,  עבר  הטייסת,  מפקד  כששלי,  הפתיע.  תמיד  הוא 

במופע.  לרקוד  התנדב  ארז  בפלמחים.  גדול  בסיסי  פרידה  טקס 

לא  וגם  נרתע  לא  הוא  והארציות שלו,  הצניעות  כל  עם  מפתיע. 

הובך מלשיר בקריוקי או לרקוד לפני כל הבסיס. 
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לשאוף לכוכבים ולהשאיר את האגו קרוב לאדמה ולא לדחות כלום, 

בלי תירוצים

ישיר  באופן  חלקן  שהחלטתי.  החלטות  המון  על  השפיע  ארז 

כששירתי איתו בטייסת, חלקן כשהיינו שותפים לדירה, אבל רובן 

בשנים שאחרי, למרות שכבר לא היינו בקשר. 

את  ליישם  ניסיתי  מסובך,  מצב  לפני  כשניצבתי  פעמים,  הרבה 

ולהסתכל על כל  איך לפרק את הבעיה   - לימד אותי  מה שהוא 

המרכיבים מכל זווית, ולבסוף להרכיב את הפתרון הפשוט ביותר. 

“תער אוקהם״ בגרסת פלקסר. לפעמים הצליח לי ולפעמים לא, 

והרוגע המחושב שיש בה  הזו,  אבל תמיד החכמתי בזכות הדרך 

ריכך את הקושי ועזר להגיע לפתרון בלי הלחץ הנלווה לרוב.

רוב האנשים שאנחנו מכירים ומתחברים אליהם משאירים אצלנו 

רשמים וזיכרונות, וכמעט תמיד לפחות אחד מאלו לא חיובי. ארז 

לא השאיר אצלי אף זיכרון או רושם כזה. כל החוויות והרשמים 

שיש לי ממנו הם חיוביים ונעימים, וזה כשלעצמו נדיר למדי. 

מי עוד היה טורח לשים ברקע של המחשב שלי תמונות נוף מהאזור 

שגדלתי בו?

כששיחקנו “גמד־ענק״ בטייסת וכולם החביאו ממתקים, הוא השיג 

ושינה את הרקע במחשב שלי  את הסיסמה לשם המשתמש שלי 

לנופים של האזור שבו גדלתי, תמונות שהוא צילם או שלף ממקור 

נידח. בכל פעם שהתחברתי למחשב הרגשתי בבית, תחושה שכולנו 

זוכרים כמה היא נדירה ומוערכת בצבא. מובן שהיה לי ברור שארז 

מאחורי זה. אין עוד אף אחד שהיה חושב על זה ומשקיע בזה כמוהו, 

והאהבה שלו לטבע גם הייתה גורם מסגיר. במקרה הייתי אני הגמד 

שלו, והייתי מכינה לו בכל יום כוכבים מנייר עד סוף המשחק, גם 

כי הוא היה כוכב וגם כי הכוכבים עצמם לא היו גבול עבורו. 
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הוא ידע טוב יותר ממני מה מתאים לי ללמוד 

שלי,  בידיים  הראשון  הפופולרי  הפיזיקה  ספר  את  זה ששם  הוא 

כל  - מה ששינה את  הנדסי  ולא  לי להתאהב במדע טהור  וגרם 

התוכניות שלי להשכלה אקדמאית. עד היום אני אסירת תודה על 

טוב  ידע  הוא  זה שאיכשהו  על  והנלהבת ממנו,  הדחיפה הקטנה 

יותר ממני מה מתאים לי ללמוד.

השאיר טביעת כף רגל עטורת סנדל הרים על הנפש 

בשבעה לא הכרתי כמעט אף אחד, וראיתי המוני אנשים אבודים 

שארז  לראות  היה  אפשר  ליד  מיד  שהסתובבו  מהתמונות  כמוני. 

עטורת  רגל  כף  טביעת  והשאיר  אנשים,  הרבה  של  בחיים  נגע 

סנדל הרים על הנפש, מהסוג התמידי שמכווין אותנו לשביל הנכון 

בעדינות כשרק נותנים לו.

מאז הבשורה התחיל בי תהליך של חשבון נפש, התחלתי לבחון 

שהקשר  מאז  בהם  לעמוד  שרציתי  בסטנדרטים  עומדת  אני  אם 

ניתק, סטנדרטים שעוצבו גם על ידי נוכחותה של אישיות ארז. את 

התשובות לחשבון נפש כזה כל אחד נותן לעצמו במידת חומרה כזו 

או אחרת, אך חשובות יותר המסקנות. המסקנה שלי היא לעשות 

כל מה שאפשר כדי להיות אדם טוב יותר, למצות כל יכולת שיש בי 

לטובה עד תום, לשאוף לכוכבים ולהשאיר את האגו קרוב לאדמה. 

ולא לדחות כלום, בלי תירוצים. אולי אחרי שנים של עשייה אגיע 

לחלקיק מההצלחה שהיה ארז, וזה יהיה יותר ממספיק עבורי...

סרקו את הקוד כדי להגיע לאתר על שם ארז פלקסר:
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שער רביעי: מסורת של טיולים
עם ארז הטיול היה תמיד מסתיים בארוחה כיפית – מאת ג״ס ונרי, כתב 

מיק, מאת ג׳יי 

ג"ס: היה זה ארז שיזם מסורת של טיולים לקבוצת החברים מקורס טיס, 

טיולים מאתגרים ומלאי עניין. לרוב היה היזם והמוביל. גם שצ לא פעם 

היה המתכנן, אך רק עם ארז זה היה מסתיים תמיד עם ארוחה כיפית. 

נרי: הטיול שבו נתנו לש״צ לתכנן את המסלול, במקום לארז, היה 

בפסח להר שגיא כרכום-עריף ב־1-3.4.2010. הבנות נשרו מראש 

הראשון  היום  אחרי  להמשיך  הסכימו  לא  והכלבים  לג'יפ,  ועברו 

)כ־25 ק"מ(. הלקח נלמד בטיול שלאחר מכן, בטיול סוכות באותה 

שנה במירון, תכנון המסלול הופקע מידי שצ וחזר לידי ארז. 

ג'יי: אחד הדברים שהכי מאפיינים את ארז זה הרצון לטייל תמיד 

- ממש בכל רגע הוא היה יוצא לטיול, ובכל חופש ארגן חבר'ה 

ליומיים-שלושה של טיול, עם אוהלים וציוד על הגב. הייתה לנו 

חבורה כזאת, שהוא היה סוג של המנהיג שלה. ארז בן-אדם מדהים. 

מי מקור הידע שלנו בטיולים, מי מכין תה חם לכולנו בבוקר השכם ומי 

קופץ לכל מקור מים, גם המעופש ביותר? – כותב שצ

הייתה לנו קבוצת טיולים. חברים מקורס טיס שנפגשו כפעמיים־שלוש 

בשנה לטיול נודד ברחבי הארץ. הגרעין הקשה של חברי הקבוצה היה 

מורכב מנרי, ג"ס, גילי־בת, בולקו, ג'יי, מ"א, אופיר ובני זוגם. אני כל 

כך אוהב לטייל, טיולי סוכות, פסח, חנוכה, בדרום, במרכז ובצפון.

חרשנו את הארץ לאורכה ולרוחבה. אתה היית מקור הידע שלנו. 
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אצלך.  החזקים  הצדדים  היו  ובוטניקה  ארכיאולוגיה  גיאולוגיה, 

תמיד צחקנו עליך שמה שאתה לא יודע, אתה "מנפיץ", כי כמה 

יכול אדם באמת לדעת. אבל אתה ידעת. אולי הנפצת בשוליים, 

העיקריות  להדרכות  אמינה.  בצורה  להנפיץ  ידעת  לפחות  אבל 

על  הציורים  את  מביא  אתה  מאין  תהיתי  ותמיד  בבית  התכוננת 

הדף המקופל, שאותו אתה מסדר ומקפל תוך כדי ההרצאה כדי 

להמחיש תופעות גיאולוגיות.

ומכין  דואג  בבוקר קפוא שבו אתה  טיפוסי תמיד החל  טיול  יום 

גדול  תרמיל  עם  יוצאים מהשק"ש,  לפני שאנחנו  חם  תה  לכולם 

על הגב וכובע טמבל קצר שוליים על הראש. אף אדום מחשיפת 

בין  היית  לגב, אתה  לרגליים. כאשר הגענו  וסנדלים  יתר לשמש 

הראשונים לקפוץ ולהשתכשך בו, לא משנה כמה מעופש הוא היה. 

לאחר הרחצה הקרה, נשכב על הסלע החם להשיב את חום הגוף 

ולהתייבש, כמו חרדון מדבר טיפוסי. 

היית איש של מעשה ותמיד היית שותף פעיל בהכנת הארוחות.

אחד התחביבים המאוד מעשיים שלך היה לדחוס זבל. לאחר כל 

אותו  לצמצם  ומנסה  האוכל  שאריות  כל  את  אוסף  היית  ארוחה 

בזמן  בתחום.  מרשימות  למיומנויות  הגעת  ביותר.  הקטן  לנפח 

האחרון אני מוצא את עצמי בטיולים מאמץ את המנהג הזה שלך. 

מוחץ, מסדר ודוחס.

אכן היה כיף

כשאני חושב עליך, ארז, עולים בדמיוני עיניים כחולות עמוקות, 

חיוך נצחי וגדול מרוח על שליש פנים, מבט חם סקרן ואוהב, צחוק 

אופטימיות  מחודד,  סנטר  על  זיפים  מחשבה,  של  שקט  מתפרץ, 

ללא גבולות מתובלת בציניות מעודנת וברך שלישית. 
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הגעגוע העז ביותר שמציף אותי בכל פעם שאתה "קופץ לביקור" 

הוא חוויית הטיול איתך.

אני חושב שהטבע היה חלק מרכזי מחיי שנינו, ובעוטפו את שלל 

חושינו הרגשתי ששנינו נכנסים למין טראנס שנגרם מהנאה צרופה 

ועונג. אני חושב שאם היינו מדברים על כך, היית מסכם את הנושא 

ב: "אכן, היה כיף."

תמיד קימצת במילים כאשר הדבר נגע לרגשות, אולם גם במעט 

המילים שאמרת ידעתי בדיוק ולעומק מה הרגשת.

מנסה להיזכר מתי לראשונה נפגשנו, מה המשפט הראשון שהחלפנו 

בינינו, אני מעלה חרס בידי )אני בגף א' ואתה בגף הקופים(. אני רק 

יכול לנחש שבטח בשל קווי האופי הדומים של שנינו, המאופיינים 

הזו  הסיטואציה  בטח  וחיצוני,  פנימי  שקט  אופטימיות,  בשלווה, 

הסתכמה במשפט קצר וחיוך הדדי עמוק. אני משער שזה התרחש 

קורס  היינו בשלב האחרון של  2001, כאשר  בסוף שנת  איפשהו 

הטיס מפני שדרכנו בקורס מעולם לא הצטלבה. 

בשל היות שנינו צפוניים, אתה חיפאי ואני מקיבוץ רגבים, היינו 

קופצים לבקר זה את זה בערבי יום שישי. אהבתי לשבת איתך אחד 

זכור לי בבירור ערב אחד שהגעת לחדרי הקטן  על אחד ולדבר. 

בקיבוץ בערב שישי. בתקופה הזו נהגתי לעשן נרגילה בתדירות 

ומשוחחים.  מעשנים  הצפוף,  בחדרון  יחד  וישבנו  גבוהה,  יחסית 

היו לנו הרבה נושאי שיחה משותפים והשיחה התגלגלה. אני זוכר 

שבאותו ערב השמעתי לך את הדיסק רישומי פחם של מאיר אריאל. 

ודיברנו על משמעות המילים החזקות שמאחורי המנגינה.  האזנו 

באותה סיטואציה ביקשתי ממך שתדאג להשמיע בהלוויה שלי את 

השיר "הבן אדם אינו אלא", שיר נהדר שמכניס לפרופורציות את 

משמעות החיים. צחקת. חבל שלא תוכל לדאוג לכך יותר.
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רכיבת אופניים מרגבים למעגן מיכאל ב־2004

שנינו לא הקפדנו מי־יודע־מה על מנהגי הדת היהודית. ביום כיפור 

אחד, באזור שנת 2004, ביוזמתך, יצאנו לטיול אופניים מהקיבוץ 

שלי, רגבים, למעגן מיכאל. עברנו דרך גבעת היענים, שם נכנסתי 

לאחת מהמכלאות כדי להביא לך מספר נוצות, תוך שאני מרים מקל 

לגובה כדי שהיענים לא יתקפו אותי. התלהבת וצילמת אותי. המשכנו 

דרך הפירים של נחל תנינים, שם זחלנו למערכת פירים לא ידועה 

כל כך בנחל אחד, צפוני לנחל תנינים. רכבנו לעבר זיכרון יעקב, 

שם עברנו בעין קדם בואכה לגן הנדיב. באמצע העלייה לגן הנדיב 

נתקלנו בשוקת של פרות, מלאה מים. בשל החום הלא מבוטל קפצנו 

ישר לתוך השוקת והתרחצנו בה. אני חושב שאהבת והתחברת ליצר 

ההרפתקנות והשובבות שלי שגורם למתיחת הגבולות המקובלים מדי 

פעם. את טיול האופניים סיימנו בחוף של מעגן מיכאל, בים, שאותו 

כה אהבת. עיניך הכחולות המתבוננות תמיד הזכירו לי את הים. 

בכל פעם שהייתי מציע לך לבוא לשוטט איתי, היית נענה בחיוב. 

כך קרה, ועוד יסופר, כאשר התגנבנו יחד בשעת ערב לגן לאומי 

אפולוניה, כאשר נכנסנו לתוך פיר אסור לכניסה במנזר יוחנן במדבר, 

לבור בעומק של כ־30 מטר בכרמל ועוד. אהבנו לגעת בלא נודע, כזה 

שנגרם מ"אסור", ואהבתי כל כך לעשות זאת איתך כי הרגשתי שיש לי 

פרטנר שאפשר לסמוך עליו, אחד שאיתו גם אם נסתבך, נצא בשלום.

הים בשביל ארז כמו אבא

כאשר גרנו שנינו בתל אביב נהגנו לצאת לגלוש יחד בים. היית 

המקופל  הקדמי  המושב  על  הגלשנים  את  מעמיסים  אותי,  אוסף 

לאחור ונוסעים לחוף של הרצליה, מדרום למרינה. היינו גולשים 

שעות. זה היה ממלא את שנינו באנרגיות טובות. אהבתי להתבונן 
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בך גולש. גלשת נהדר, רוכב על הגל במין הרמוניה שכזו, מתמרן 

את הגלשן לאוף־פיסט, ושוב יורד איתו תוך ניצול אופטימלי של 

האנרגיה שלו. 

העיניים הכחולות של ארז התחברו לי לים. יש דמיון גדול מאוד 

בין ארז לים. הם דומים בעוצמה, בשקט.

הצבע של הים תמיד השתקף לי בעיניים של ארז. ארז היה גולש 

השתלב  הוא  הים.  עם  הרמוני  באופן  התחבר  הוא  באלגנטיות. 

בזרימת האנרגיה של הים. זה אולי נתן לו שקט. 

בגיל שנה.  לים כבר  אורן  ואת אחיו  אבא של ארז לקח את ארז 

נראה לי שהים היה בשביל ארז כמו אבא. 

בהכנה לטיול חנוכה 2006 יצאנו, ארז, בולקו ואנוכי, להטמין עם 

הג'יפ שלי הפתעות במהלך המסלול. בגמר ההטמנה נעלתי משום 

מה את הג'יפ עם המפתח בסוויץ', וכך מצאנו את עצמנו תקועים 

באמצע מדבר יהודה מחוץ לג'יפ נעול. ממאן להיפתח. לאחר הבנה 

שהפתרון היחיד העומד לפנינו הוא לנפץ את החלון, ארז תפס את 

המצלמה ותיעד את המעשה ואפילו העלה זאת ליוטיוב.

הפספוס של ארז

בטיול חנוכה ב־2006, כאשר החל לרדת גשם, טען ארז לפנינו )ר"ש, 

אגן  בגלל  סיכוי שיהיה שיטפון,  נוספים( שאין  וחברים  נרי, בולקו 

הניקוז הקטן של נחל יזרח, ולכן התיישבנו לאכול ארוחת צהריים. 

לאחר כחצי שעה של גשם, הגיע גל המים הגועש... ההתרגשות 

הייתה רבה ורצנו מגדה לגדה כדי לזכות בנקודת התצפית הטובה 

ביותר. נרי הגדיל לעשות ובנה "סכר" כדי להגן על הציוד שלנו. 

לים  נסחפו  שלנו  התיקים  שכל  חשבנו  כבר  שבה  כשעה  לאחר 

המלח, גילינו להפתעתנו שהשיטפון לא עבר את הסכר של נרי. 

התיקים היו מונחים במקומם ואפילו הארוחה עדיין לא התקררה. 



108 | דרך ארז

ממש נס חנוכה! אני זוכר שבכל פעם שהזכרנו את הטיול הזה, ארז 

צחק על נרי והסכר. באותו טיול זכיתי לראות לראשונה בחיי גל 

ראשון של שיטפון.

מנזר יוחנן במדבר 

אהבתי להתגנב עמך למקומות אסורים. או שמא, יש לומר ההפך, 

אולי אהבת לחבור אליי למעשי הרפתקאות זעירים, שלא טומנים 

בחובם דבר למעט השבעת יצר הסקרנות הכל כך טבעי שאפיין 

אותנו. 

ביום בהיר אחד נסענו יחד למנזר יוחנן במדבר, ליד אבן ספיר 

שבמבואות ירושלים. השער היה פתוח אז נכנסנו בשקט. צבע 

השמיים התכול עמוק היה רקע מושלם לירוק הזקור של הברושים, 

וציוץ הציפורים עיטר את צלצול הפעמונים כפנינים השזורות 

בטבעת יפה. כל זה השרה אווירה קסומה אשר נסכה רוגע ושלווה, 

שלא התאימה למעשה ההתגנבות הפוחז שלנו. 

הגענו לעין אל חביס, מעיין אשר מימיו מגיחים מנקבה חצובה בסלע 

ונאגרים בבריכת נוי מתומנת. שער ברזל סגר את הנקבה, אך לא 

מנע מאיתנו לפותחו ולהזדחל לתוכה כאשר אנו עוטים על גופינו 

תחתונים בלבד. בנקבה זו, על פי המסורת, הסתירה אלישבע את 

יוחנן המטביל מפני חייליו של הורדוס. הנזירים בטח היו מוקירים 

אותנו על פועלנו לטובת שמירת קדושת המקום. לאחר טבילה 

זריזה נכנסנו למערה שבה, על פי אמונתם של דיירי המקום, יוחנן 

התבודד בה לפני שירד למדבר יהודה. לאחריה הגענו לכנסיית 

המנזר, המסודרת כמקום תפילה ועל קירותיה צלבים מעוטרים בזרי 

קוצים )המסמלים את התחנה השמינית בפסיון של ישו(. בתוך פחות 

מעשר שניות הזר עיטר את ראשינו לתמונת ישו אותנטית )לצערי 

לא מצאתי את התמונה(. 
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במעיין בית הקשתות בסמוך למבוא חורון

בדרכנו חזרה לשפלת החוף עצרנו במעיין בית הקשתות, בסמוך 

למבוא חורון, מעיין שבו חגגנו את מסיבת הרווקים שלך. 

נכנסנו וזחלנו בנקבה המובילה מים מן הבאר לבית הקשתות, ואף 

הגדלנו לעשות וטיפסנו מתחתית הבאר לפתחה העליון תוך הפגנת 

כישורי טיפוס בינוניים אך מספקים. כאשר מיצינו את שהותנו בבית 

הממוקם  בעברית(  הגדול  )הבור  ג'בר  אל  לביר  עברנו  הקשתות, 

בסמוך. זהו בור מים מרשים ביופיו הפנימי )רק הנועזים הנבלעים 

לתוכו זוכים למלוא יפעתו(. השתלשלנו במערומינו ורחצנו במימיו 

הקרירים שהוסיפו נופך רעננות אחר ליום הנפלא הזה. 

מבצר אפולוניה

לפנות ערב אחד, באזור שנת 2007, נסענו יחד למבצר אפולוניה, 

דרומית לחופי הרצליה. אני לא מצליח להיזכר של מי היה הרעיון 

ומה עמד מאחוריו, אבל מצאנו את עצמנו מול שער נעול וללא יכולת 

לממש את רצוננו. הזיכרון הבא שעולה במוחי הוא ערוץ כורכר 

בחלקו הדרומי מערבי של הפארק, פרצה בגדר חלודה, ואותך עומד 

ומחייך עם עיניים בורקות. הגן הלאומי עמד שומם וגלמוד וחיכה 

רק לנו. השעה שעת שקיעה ומצאנו את עצמנו עומדים במרומו של 

המבצר בדיוק כאשר השמש נוגעת בים. דיברנו על הפיניקים ודרכי 

ההגנה של המבצר, עם הבליסטראות ותעלות החפיר. הבטנו לעבר 

הנמל העתיק השקוע תחת הים, ודמיינתי לעצמי איך הוא היה נראה 

לפני כ־2,000 שנה, מלא בספינות מפרשים וסירות דייגים.

הייתה לי תקופה בחיים ללא בית. נדדתי מספה לספה מיום ליום. 

בכל פעם שהרמתי טלפון אליך בשאלה אם אוכל לבוא לישון 

אצלכם, ישר ענית לי "בטח," בלי לחשוב פעמיים ומבלי לבדוק עם 
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מירב אם זה בסדר. שמחתי לבוא לישון אצלכם, גם אם לפעמים 

הגעתי מאוחר וקמתי מוקדם. אירחתם אותי כיד המלך והרגשתי 

רצוי בכל שנייה ששהיתי במחיצתכם. אני משייך את פתיחות הלב 

והחמימות שהקרנתם לקשר המיוחד שהיה ביניכם. קשר אמיתי 

וטוב שבו כל אחד הבין את האחר והעניינים התנהלו על מי מנוחות. 

אני שמח שמצאת את מירב, השלמתם זה את זה ויצרתם יחד חיים 

שלמים ומאוזנים מנקודת מבטי. אתגעגע להיות שוב בחברת שניכם.

חופשת הסקי באתר ואל טורנס בצרפת בחורף 2011 

אני חושב שאחד השבועות הכי מהנים, מרגשים ורוויי חוויות היה 

נסענו   .2011 בחורף  בצרפת,  טורנס  ואל  באתר  הסקי  בחופשת 

ליומיים  זכינו  ואנוכי.  חפש  בולקו,  נרי,  אתה,   – חברים  חמישה 

אפרוריים ושלושה ימים בהירים נפלאים. אלו היו ימים של שיכרון 

והרכים  הלבנים  המדרונות  על  בלגלוש  הצרוף  התענוג  חושים. 

וכל זאת בחברת חברים אהובים, בהחלט הפך את השבוע לאחד 

המהנים שהיו לי בחיים. צרובים לי מספר מאורעות חזקים בזיכרון.

הראשון והבולט ביניהם היה בערב שבו נשארנו, אתה, חפש ואנוכי, 

חפש  הזה.  העצום  באתר  מהבקתות  באחת  סקי  אפרה  במסיבת 

כהרגלו, דאג להשקות אותנו ואת עצמו בכמות בירה מכובדת וכמו 

שאומרים, נכנסנו לאווירה... רחבה חיצונית, מוזיקה אלקטרונית, 

פשוט  ושמחים.  חיוביים  אנשים  מהשמיים,  נופלים  שלג  פתיתי 

היינו בעננים, תרתי משמע. 

בפיסת זיכרון זו היית השמח והמאושר ביותר מכל שאר זיכרונותיי. 

שתויים ושמחים זיגזגנו על הבורדים במורד המדרון, בניסיון למצוא 

את דירתנו. הערפל הכבד שעטה ההר לא הקל עלינו, אך גם לא 

מנע מאיתנו למצוא את מבוקשנו. כאשר נכנסנו לעיירה מצאנו את 
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עצמנו משתתפים אקטיביים בקרב כדורי שלג. מובן שחפש החל 

לזרוק כדורים לכל עבר, כולל על עוברי אורח תמימים, מה שגרם 

לו לפגוע בשוגג בראש של תינוק בן יומו ששכב בנחת בידי אימו. 

האב העצבני בלשון המעטה הבליט חזה והחל תוקף מילולית את 

חפש במגמה להחריף לאקט פיזי. והיכן חבריו האמיצים של חפש 

)ארז ואנוכי( בשעת צורך? מתחפרים מאחורי רכב שעמד בקרבת 

לעזרת חבר שממילא  יצאנו  לא ארוך מדי  זמן  רק כעבור  מקום. 

הסתדר בכוחות עצמו באנגלית עילגת ומבט מצטער של שיכור.

ישנו יחד בדירה ששכרנו. הדירה הייתה קטנה למדי ויצרה תחושת 

ישר  וארז  וחמימות. כל אחד לקח לעצמו תפקיד מיוזמתו  קרבה 

תפס את אחראי הסדר והניקיון. בזריזות וביעילות ניתח את כלל 

הנחיות  וירה  הקטנה  מדירתנו  ליהנות  לנו  שיעזרו  האלמנטים 

פעולה ונהלים לסידור הציוד. "הבורדים במרפסת, ציוד רטוב תלוי 

מיטות  חלוקת  ופרקטית,  נגישה  בצורה  מזון  סידור  הקרניז,  על 

וציוד אישי מתחתיהם." כל כך נהנינו מהשהות בחדרון הצפוף.

המדרונות  על  גם  כך  גלים,  בגלישת  רמה  ביד  ששלטת  כפי 

המושלגים. פונה באלגנטיות עם מהלך גוף מושלם. בימים לאחר 

הלבן  המוגדרים.  למסלולים  מחוץ  לגלוש  יצאנו  השלגים  סופת 

הבתולי הזה נכנע ברכות למדרך הבורד המרחף בין תכלת הרקיע 

ללובן ההרים המושלגים. תענוג חושים צרוף. ואתה פלקס, פונה 

במהירות, קופץ לך פה ושם במין אנרגיה מעודנת ומשתלב בציור 

הזה בטבעיות אין קץ. אהבנו לייצר הפסקות פה ושם שיאפשרו 

לנו להתכנס במהלך היום. ההפסקות היו מתובלות בקורטוב של 

שטותניקיות, כפי שניתן לצפות בסרטוני קפיצות מטופשות: 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, סיום.
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קריטיקון? עליון או תחתון?...

טיול   – ה"רגילה"  במתכונת  תכננו  ארז  של  הרווקים  מסיבת  את 

של יום שבסופו רובצים במעיין ומספרים ביציאת מצרים. בטיול 

שזרנו תוכנית אומנותית בדמות שאלות ידע ומשימות משעשעות, 

וקבענו שכל כישלון של ארז גורר לבישת פריט לבוש מגוחך עד 

סיום המסלול. אתם יכולים לנחש שהשאלות לא היו קלות מדי...

ירושלים. אחת  בהרי  נטף  ליישוב  צפונית  כפירה,  בנחל  התחלנו 

שהשלכנו  מטבעות  למצוא  הייתה  ארז  של  הראשונות  המשימות 

כשל  שארז  לאחר  נטף.  בעין  האגירה  בריכת  של  בוצית  לקרקע 

חיפושים,  כדי  תוך  ולפתע,  לו  לעזור  קפצנו  כמצופה,  במשימה, 

הממצא  למראה  צהלנו  מהמים.  צונן  שמפניה  בקבוק  ג'יי  מוציא 

המרענן, חלצנו את הפקק ורוקנו את הבקבוק. לפתע ג'יי מוציא 

בקבוק שני מהבריכה. איזו הפתעה טובה ובמקום! אומנם השעה 

רווקים  במסיבת  שמדובר  לשכוח  אין  אך  בבוקר,  וחצי  תשע 

פלקסרית! 

את  זרקו  והחבר'ה  אמש  בליל  במקום  מסיבה  שהייתה  נתברר 

הבקבוקים לקירור, רק שהם שקעו ברוב חוצפתם... לאחר ארוחת 

בוקר דשנה ירדנו בנחל כפירה בואנו לבור נטף. 

מגוחכים  לבוש  פריטי  שלל  גופו  על  עטה  כבר  ארז  זה  בשלב 

הכוללים כתונת לילה, כובע שחייה ומשקפת, הינומה ועוד. 

נשאל  הוא  כאשר  לטעות.  לארז  לגרום  קל  היה  שלא  לציין  יש 

לשם השכבה הגיאולוגית שממנה נוצרה שכבת המסלע והקרקע 

המאפיינת את האזור, ענה קריטיקון - שזו התשובה הנכונה – ונרי 

הציל את המצב וגרם לארז לטעות בשאלה: איזה קריטיקון? עליון 

או תחתון?... 

בפסטיבל התמר שהתרחש בחג הסוכות של שנת 2011, הלכנו יחד 

אתה, חפש, עירא, שירית ואנוכי להופעה משותפת של אהוד בנאי 
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וברי סחרוף. האירוע התגלגל בדומה למסיבת הטראנס בחופשת 

גרם  כמובן  וזה  בבירה,  אותנו  להשקות  דואג  שנרי  בכך  הסקי, 

זוכר את עצמי מתנדנד  להנאה מוגברת מההופעה המצוינת. אני 

ולאחר  שירית,  במקום עם  חפש  כקנה רצוץ בסיומה, מחובק עם 

זמן מה מתמוטט תחת עץ שיטה בשדה הישן של אביו של חפש 

בפתח נחל זוהר. 

יום הטיול שעשינו  הזיכרון האינטימי האחרון שיש לי ממך הוא 

של  לאוכף  רום  בנחל  עלינו  למחרת.  ביום  ואנוכי  שירית  אתה, 

הר יזרח, ומשם במשעול מדהים שהיה בעבר דרך רומית עתיקה 

ומתחברת לחלקו  לרמת המדבר, מעל למצוק ההעתקים,  העולה 

העליון של נחל בוקק שאליו ניתן לרדת בשביל עיזים סודי. היה 

יום משגע, מזג אוויר מדהים וזכינו לזמן איכות אמיתי עמך. קינחנו 

המסומנת.  מהדרך  אליו  להגיע  ניתן  שלא  נסתר  במעיין  ברחצה 

בערב הצטרפו אלינו מירב, נרי ורונית, שאלתי ונועה, ולאחר ארוחת 

ערב דשנה קפצנו לרחצה לילית בבריכות החמות של מפעלי ים 

המלח. 

לפני  כשבועיים  בטלפון  לצערי,  הייתה,  בינינו  האחרונה  השיחה 

התאונה. נזפתי בך על שלא התראינו כבר זמן מה, ועל כך שעוד 

תירצת  החדשה.  הדירה  את  לא  ואף  עדיין  אּורי  את  ראיתי  לא 

במבחנים הקשים שדורשים ממך זמן לימוד ממושך, אבל הבטחת 

לאחר תקופת המבחנים. הבטחת,  שתיזמו מפגש חברים משותף 

ואכן קיימת. אך המפגש התרחש בלעדיך. 

ארז, אכן איבדתי את החוויה הפיזית של לפגוש אותך, לגעת, לדבר 

ולטייל עמך, אך לא איבדתי ולעולם לא אאבד את החוויה הרוחנית 

עמך. אני מוצא את עצמי מתייעץ עם דמותך, מעלה במוחי מה 

היית אומר ואיך היית פועל. הכתיבה והעלאת הזיכרונות עוזרות 
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לי להתמודד עם האובדן. הן גורמות לי להמשיך לחיות את חיי עם 

זיכרון טרי ממך. 

היית אדם מיוחד שהשאיר חותם חיובי ומשמעותי מאוד על חיי. 

ולהבטיח  תודה,  לך  לומר  הוא  בחזרה  לעשות  יכול  שאני  המעט 

שאהיה לעזר בכל מה שמירב ואּורי יבקשו ממני. 

מי "מנפיץ״ שיש מאובן כריש בנגב??? – מאת נרי. כתב מיק

התהלכה בדיחה בין החבר’ה שארז “מנפיץ״ חלק מההסברים. איך 

ייתכן שהוא יודע הכול בכזה עומק? 

בטיול להר עריף הוביל ארז את החברים )גם מירב ורונית( אל אתר 

הקרוב להר עריף, והראה להם שיני כריש מסודרים לאורך לסת 

הכריש. לחברים קשה היה להאמין כי יש כריש בן מיליוני שנים 

באמת  אם  לברר  והחליט  ספק,  התעורר  במיק  גם  הפעם  בנגב! 

צבי רון, פרופ׳ לגיאוגרפיה  ישנם מאובנים של כרישים בנגב עם 

באוניברסיטת תל אביב, אשר בנו נעם נהרג עם ארז. צבי אמר כי 

ישנם גם ישנם בנגב מאובני כרישים!!! 

הכדו המדברי – מאת נרי ובולקו. כתב מיק

באחד הטיולים בנגב סיפר ארז על חיות המדבר והתמקד ב״כדו״. 

גפיים  וזוג  קצר  ימני  גפיים  זוג  עם  יונק  הוא  שהכדו  סיפר  ארז 

שמאלי ארוך, וכי ישנו זן הפוך - זוג ימני ארוך וזוג שמאלי קצר. 

הוא בנוי להליכה על הרים חשופים. הזן האחד נע עם כיוון השעון, 

והזן השני נגד כיוון השעון.

ולא  משונה  המעט  היונק  על  נוספים  פרטים  על  ארז  משנשאל 

מוכר, סיפר שעל הכדו כתב אבן שושן במילונו בערך “מדבר״.

נרי ובולקו בדקו את ההגדרה במילון. “מדבר הוא אזור גיאוגרפי 
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שבו המשקעים הם פחות מ־20 מ״מ לשנה. יש בו חיות בר שונות: 

שועלים, יעלים וכדו׳. 

מה צריך לדעת מדריך טיולים? – מאת בולקו. כתב מיק

ארז אמר בטיולים, בשביל להיות מדריך טיולים לא צריך לדעת 

הרבה, למעט שלושה דברים: 

1( אם שואלים אותך שאלה שאינך יודע לענות עליה, אתה עונה: 

“זה קשור לשבר הסורי אפריקאי.״ 

2( אם מתעקשים ומבקשים תשובה מפורטת יותר, אתה עונה: “כן, 

אולם צריך לזכור שפעם היה פה ים.״

אתה  השאלות,  מסדרת  המטיילים  את  להוציא  כדי  ולבסוף,   )3

מוסיף: “וביום טוב רואים מפה את החרמון!״ 

יציאה מקורית לגלישת קייט סרפינג באילת – כותב נרי

מירב, מיק ומירה מרכוס תיארו את הדמיון בין ארז לטייס מ”הנסיך 

הקטן”, שהתקלקל לו המנוע בלב המדבר. כמוהו, ארז רצה להגיע 

לאיזה חור וכשמשהו ישתבש הוא יצליח להוציא את עצמו משם 

בכוחות עצמו. 

החיים,  חוויית  את  מזקקת  אשר  ההרפתקה  שעצם  חושב  אני 

היא זו שמשכה את ליבו, ואילו ההסתבכות הייתה חלק מאתגרי 

ההרפתקה, אתגר אשר איתו תמיד נהנה להתמודד. המוטיב הזה 

שזור כחוט השני בהרפתקאות רבות של ארז וגם בסיפור הבא.

הסיפור התרחש עוד לפני שארז גלש Kite surfing במקצוענות 

במקומות מרוחקים בעולם. 

בולקו, ארז ואני התחלנו לגלוש קייט, ולאחר מספר בודד של גלישות 

הצטרף  מעוז  עמרי  ב־31.8-1.9.2006.  לאילת  ירדנו  התיכון  בים 

אלינו. הגלישה בקייט מורכבת לגולש הבלתי מיומן ואף מסוכנת 
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עבורו ועבור הסובבים אותו העלולים להיפגע מהקייט )המצנח(. 

כדי להתחיל בגלישה יש למתוח את החוטים ואת הקייט בעזרתו 

של אדם נוסף ולהפריחו לאוויר במיומנות. רצועות החוף באילת 

צרות מאוד והרוח עזה. נתוני בסיס אלו לא תאמו את ניסיוננו הדל 

ואת מיומנותנו הנמוכה. וגם חששנו, בצדק, שהרוח החזקה תסחוף 

אותנו ולא נצליח לחזור למקום מוצאנו. לכן החלטנו להמציא גישה 

חדשה – גלישה מתוך סירה. 

שכרנו סירת מנוע קטנה במחיר לפי שעה, והשטנו אותה בעצמנו. 

את  ולפרוש  מהסירה  לרדת  מהחוף,  להתרחק  הייתה  התוכנית 

החוטים של הקייט במים ולהרים את הקייט מהמים. ואכן כך היה. 

בלענו קצת מים, החוטים קצת הסתבכו זה בזה וסביב הפרופלור 

של המנוע, אך לבסוף הצלחנו לגלוש. בכל פעם מישהו אחר השיט 

את הסירה ועקב אחרי הגולשים. 

התחלנו מהחוף הצפוני והרוח הצפונית העזה סחפה אותנו דרומה, 

מול מעבר הגבול בטאבה, שם הבנו  עד אשר מצאנו את עצמנו 

עלינו  הקייטים,  את  קיפלנו  לחזור.  הזמן  והגיע  להיום  שהספיק 

לסירה וכיוונו את חרטומה לצפון. הרוח החזקה והגלים הגבוהים 

שנעו מצפון לדרום הקשו על הסירה להתקדם, ואחרי דקות ארוכות 

ראינו שכמעט לא התקדמנו. 

למזלנו  במים.  הקטנה  הסירה  את  למלא  הגלים  החלו  זה  בשלב 

היה דלי בסירה והתחלנו לרוקן את המים במרץ רב, אבל כל מה 

שהוצאנו נכנס בחזרה. לא חלף זמן רב ולפתע המנוע ששאג בכל 

כוחו נדלק בלהבת אש גדולה. כיבינו את המנוע והצלחנו לכבות 

את האש, אך כל ניסיונות ההחייאה למנוע עלו בתוהו. ובינתיים 

הזמן חולף והמונה דופק – שכן התחייבנו לתשלום נוסף על כל 

שעת איחור בהחזרת הסירה.

שנאטמו,  הטלפונים  הוצאו  והשתפר.  הלך  רק  המצב  ומכאן 



שער רביעי: מסורת של טיולים | 117

בהנחיית ארז, בשקית אטומה למים. והזעקנו את משטרת החופים 

אשר הגיעו בתוך זמן קצר. עלינו לסירת המשטרה, וסירתנו נגררה 

הסירה  מבעל  פיצוי  שדרשנו  מובן  שלה.  הבית  לנמל  כבוד  אחר 

על  ויתר  והוא  גוסס,  מנוע  עם  רעועה  בסירה  אותנו  שצייד  על 

כל תשלום נוסף בשל האיחור הגדול שלנו. הלכנו לאכול ארוחת 

צהריים, עייפים אך מרוצים, מתכוננים לגלישה הבאה. 

סרקו את הקוד כדי להגיע לאתר על שם ארז פלקסר:

www.erezflekser.com
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רשימת הטיולים שלרוב ארז יזם ואירועים נוספים 

בסימולטור בארה”ב עם 

גלישה בקוסטה ריקה )סימולטור(

2004

4.3.2005טיול במטווח 81

5-12.3.2005סקי באיטליה

30.3.2005טיול הכנת ניווט למדריכות סימולטור

13-14.5.2005 טיול פסח נחל צין

20.6.2005טיול לנחל ברק ואילת למדר׳ סימולטור

2.12.2005תחרות ניווט נאות קדומים

6.1.2006סנובורד באוסטריה

16.1.2006טיול ניווט במדבר יהודה למדריכות סימולטור

8.2006טיול למערת הנטיפים למדריכות הסימולטור

16.8.2006טיול במעיין מזדמן

31.8-1.9.2006גלישה בקייט סרפינג באילת

22-23.12.2006טיול חנוכה מערד לים המלח

20-27.7.2007 טיול לקצקר עם ב״כ

28-29.9.2007טיול סוכות לוואדי פוכין הרי ירושלים

10.2008טיול גיבוש ל״מובילים, למצוקי דרגות״

5.3.2008-10.2008ארז באפריקה. החבורה לא מטיילת

19-20.10.2008טיול חנוכה נחל יבניאלי

6.3.2009נחל קטלב

10-12.4.2009טיול פסח אזור 503 נחל קינה ונחל תמר

22.5.2009מסיבת רווקים לבולקו, ואדי קלט

22.7.09ארז עם מירב ביוון

10.10.2009ספארי צלילות סיני
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13.11.2009יום הולדת 28 למירב

22.2.2010סקי בחרמון

2-3.4.2010טיול פסח כרכום-עריף

7.2010רבע גמר מונדיאל

14-18.8.2010ארז בסימולטור בארה״ב

8-14.8.2010ארז עם מירב בארה״ב

23-24.9.2010טיול סוכות למירון

20.11.2010יום הולדת 29 לארז בחוות ואדי ינשוף

11-19.3.2011סקי ואל טורנס בצרפת

16-19.4.2011סדר פסח במדבר עם הקיבוצניקים

22-23.4.2011טיול פסח מישור ימין ורכס חתירה

28-29.5.2011מסיבת רווקים לארז

27.5.2011חופת ארז ומירב ביום ו׳ בגינת אביבה

3.6.2011מסיבת חתונת ארז ומירב בכפר הס

28.7.2011ארז עם מירב באיטליה ורומא

24.9.2011יום הולדת 30 לנרי בנס הרים

12.10.2011יום כיף עם מתן ושלי האחיינים

18-19.10.2011טיול סוכות לים המלח, מישור עמיעד

דיגום מכרסמים בכרמל למחקרו של שצ

טיול שבועות לחרמון, הטיול המשותף 

האחרון לחבורה

26-27.5.12

טיול עם מניב לנגב לשיטפונות

22.10.2012לידת אּורי

12.3.2013הרגע הארור בשעה אחת בבוקר
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שער חמישי: ארז והסימולטור

מהו סימולטור ולמה נועד?

הסימולטור בחצור מדמה את תא הטייס על כל מערכותיו ונועד 

מונחה(.  )נשק  בנש״מ  אוויר  צוותי  לאימון  תרחישים  לדמות 

לחיסכון  יביא  מונחה  נשק  ירי  שסימולטור  הבינו  האוויר  בחיל 

יביא  וכן  הנש״מ  של  העצום  מחירו  בגלל  אימונים  בעלות  ניכר 

לשיפור בביצועים מבצעיים ודיוק בהשגת יעדים מבצעיים על ידי 

הטייסים־המקלענים, תוך מיזעור הפגיעה בבלתי מעורבים בטרור.

מטרת האימון בסימולטור היא לשפר את יכולת הטייסים לפגיעה 

מדויקת במטרה בתנאי הזירה ובמצבי מודיעין, תוך התגברות על 

מכשולים כמו עננות, חוטי חשמל וסביבה אורבנית צפופה ותוך 

מיזעור הפגיעה בבלתי מעורבים בטרור.

לכן, הוקם בחצור סימולטור ירי לנשק מונחה “פעימת לב״. זהו סימולטור 

לנשק מונחה אלקטרו אופטי לפלטפורמה של מטוסי קרב ושל מסוקי 

קרב אפאצי וקוברה לאימון פרט )אימון של הטייס מול עצמו(.

זה היה פרויקט חדשני של רפא״ל. 

מסוק הקוברה נשא טיל מיוחד, יקר מאוד־מאוד. לאחרונה נחשף 

בתקשורת טיל “מחצלת״, שנעשה בו שימוש במלאכת הסיכולים 

מודיעין מדויק  איסוף  ישראל לאחר  אויבי  בכירי  נגד  הממוקדים 

לבנון  במלחמת  ובעיקר  ושומרון  יהודה  ובשטחי  בעזה  באמ״ן 

השנייה. מדריכות/ים הסימולטור, באמצעות אוזניות נותנים לטייס 

המתאמן את נתוני המטרה והמשימה. בסיום האימון, בוחנים את 

הביצוע של הטייס ומצביעות/ים על הטעויות.
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קצין הדרכה בסימולטור "פעימת לב״ 
ובסימולטור "מובילים״

והביא  עליו,  תפור  היה  בסימולטור  הדרכה  לקצין  ארז  של  המינוי 

למיצוי של כישרונותיו ויכולותיו 

ארז נתמנה במסגרת הצ״ח בשנים 2005-2004 לקצין הדרכה של 

בתפקיד  החליף  הוא  בחצור.  מסק״ר־קוברה  לצוות  לב״  “פעימת 

את אורן חפץ.

תפקיד סימולטור לטיסה שונה מתפקיד סימולטור “פעימת לב״. 

הברית  בארצות  נמצא  הקוברה  מסוק  של  לטיסה  סימולטור 

באלבמה, שם תרגלו הטייסים תקלות, מצבי חירום וטיסות לילה. 

שבוע.  למשך  לאימון  הברית  לארצות  הקובראים  טסו  שנה  מדי 

ארז וחבריו ניצלו את השהייה שם לא פעם לגלישה בארצות כמו 

ברזיל, קוסטה ריקה והרפובליקה הדומיניקנית.

משנת 2005 ועד לסיום שירותו בחיל האוויר בדצמבר 2007, נשא 

ארז בשלושה כובעים. איוש מורכב כדברי ירקוני.

נוסף על היותו טייס בטייסת 160, נותר קצין ההדרכה ב״פעימת 

הסימולטורים  בטייסת  הדרכה  לקצין  היה  ובמקביל  בחצור  לב״ 

)פיתוח  “מובילים״  סימולטור  סימולטורים:  שני  על  שבפלמחים 

רפא״ל( וסימולטור “מקושרים״ )פיתוח אלביט(. 

שלהם  הפיתוח  את  סיימו  רק  שבפלמחים  הסימולטורים  שני 

לכשירות  אותם  להביא  צריך  והיה  הביטחוניות,  בתעשיות 

להביא  והצליח  ובעקשנות  נמרצות  ארז שפעל  זה  היה  מבצעית. 

את סימולטור “מובילים״ לכשירות מבצעית יחד עם ירקוני, הקצין 

אך  ה״מקושרים״,  סימולטור  את  להביא  גם התעקש  הוא  הטכני. 
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השתחרר בטרם נסתיימה המשימה וכנראה בחיל האוויר זנחו את 

השלמתה.

סימולטור “מובילים״ היה מיועד לאימון של ארבעה מסוקי קוברה 

ולשפר האינטראקציה בין שני זוגות. סימולטור “מקושרים״ נועד 

לשפר את הקשר בין מאמן “מובילים״ )קוברה( למאמן כטב״מ.

מפקדי הסימולטור בשני הבסיסים היו טייסי מסע״ר ולא מסק״ר 

שנגעו  הקוברה,  במאמני  ארז  של  בעבודתו  התערבו  לא  ולכן 

במערכת הנשק של מסוק קרב. ארז היה עצמאי לחלוטין בעבודתו 

וניהל את עצמו לבד. 

בחצור פגש ארז את שמואל הרוש הנפלא, שהיה הנגד טכני ב״פעימת 

לב״, ועד היום הוא שם והפעם כנציג אלביט מערכות בע״מ.

בפלמחים פגש ארז את הקצין הטכני המרשים ירקוני משה.

במקביל לארז שירתו ב״פעימת לב״ קציני הדרכה בפלטפורמות 

ארז  עם  שהיו  ע״ה,  ובפלמחים   ,)2005-2004( י״ק  כמו  אחרות, 

בקורס טיס.

ה־מקלענים  הטייסים  באימון  מאוד  נכבדת  תרומה  לסימולטורים 

לפגיעות מדויקות במשגרי הרקטות 

במלחמת לבנון השנייה השתתף ארז באופן אינטנסיבי עם הרבה 

גיחות הן כמקלען והן כנהג המסוק. נעשה שימוש מסיבי ב״מחצלת״, 

עם פגיעות מדויקות מאוד בבניינים, שחסו בהם אנשי חיזבאללה, 

תוך שיתוף פעולה בין המסק״ר לכוחות הקרקע. 

במבצע עופרת יצוקה ברצועת עזה, שנערך בין 27.12.08 ל־18.1.09 

בתקיפות  הטייסת  השתתפה  כמילואמניק,  השתתף  ארז  ובו 

אינטנסיביות. הייתה הצלחה בשימוש ב״מחצלת״. כניסה קרקעית 

התרחשה רק ביום השמיני.

ימים, ה־14 עד ה־21 בנובמבר  לפני מבצע עמוד ענן בן השמונה 
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2012 )המבצע לא כלל כניסה קרקעית(, הועבר מאמן “פעימת לב״ 

מחצור לפלמחים. במבצע זה נעשה שימוש גובר בכטב״מ )כלי טיס 

בלתי מאויש(, שעשו עבודה מצוינת. 

כדי לבצע את המשימה של אימון טייסים בסימולטור, נזקק ארז 

למדריכות סימולטור. הוא היה המפקד של מדריכות הסימולטור בפן 

המקצועי. בנות מוכשרות, שלמדו מתמטיקה ופיזיקה ברמת חמש 

יחידות בבית הספר התיכון, סיימו קורס בן חודש ימים, ולאחר מכן עברו 

הדרכה אינטנסיבית אצל ארז והוסמכו על ידו להדרכת טייסי מסק״ר 

- לאחר הצלחה ב״מבחן השרוך״, המעניק להן שרוך הדרכה שחור. 

מתברר שהיו גם מדריכי סימולטור ואחד כזה מדהים הוא גלעד בנט.

דיבר איתנו בגובה העיניים, נתן לנו הרגשה טובה והפיג את המתח 

בעזרת חוש ההומור שלו – כותב גלעד בנט

שירתי ב״פעימת לב״, ופלקסר )כך כולם קראו לו( היה הקצין של 

הצוות שלנו במשך כל השירות. אתחיל עם מעט רקע. התגייסנו 

אני ויוסי רוטנשטרייך באוגוסט 2005 לטירונות חיל אוויר כללית. 

לאחר מבחנים במהלך הטירונות התקבלנו להיות מדריכי סימולטור 

)מדריכים גברים הראשונים בצה״ל, עד אז היו רק מדריכות בנות(. 

נוספות,  בנות מדריכות  עם  יחד  חודש בחצרים  קורס של  עשינו 

וטל  בכר  עינב  עם  יחד  לב״  “פעימת  לסימולטור  להגיע  ונבחרנו 

גנור. הפעימה היא סימולטור לנש״מ - נשק מונחה, מחולקת לשני 

וצוות מסק״ר  נש״מ של מטוסי קרב  צוות קרב שמדריך  צוותים, 

מסק״ר  בצוות  להיות  נבחרנו  קוברות.  של  נש״מ  על  שמדריך 

כשתחילת ההסמכה היא על נש״מ של הקוברה. 

הכרנו את פלקסר לראשונה ביום הראשון שהגענו לפעימה, כאשר 

חילקו אותנו לצוותים.
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קדומות  דעות  לנו  היו  הצבא,  ענייני  בכל  צעירים  שהיינו  אנחנו, 

ומוכרות על טייסים, על כך שהם חכמים אך מתנשאים. היינו מאוד 

חסרי ביטחון בכל עניין של הדרכת הטייסים שהם מבוגרים ממך, 

מנוסים ממך ויודעים הרבה יותר ממך. מהרגע הראשון שהכרנו את 

פלקסר הבנו שאין לכך אחיזה במציאות. פלקסר היה חברמן מהרגע 

הראשון, ומיד הפיג את המתח בעזרת חוש ההומור שלו, הקלילות 

שבו, ומיד דיבר איתנו בגובה העיניים ונתן לנו הרגשה טובה.

ידענו שהגענו למקום הנכון, ומהר מאוד כל החרדות נשכחו. 

עם כל העומס שבו היה נתון, כי מילא שלושה תפקידים במקביל, פתח 

לפעמים את הבוקר בגלישה 

הוא העביר לנו את ההסמכה המקצועית על הנשק במשך חצי שנה 

והסמיך אותנו להיות מדריכים מן המניין בפעימה. הדרך שבה הוא 

העביר לנו את הידע הייתה מדהימה. היינו נדהמים מכמות הידע 

שיש לו, ומכך שלכל שאלה הייתה לו תשובה.

המבחנים המעשיים היו מלחיצים מאוד, אבל ברגע שנכנסו למבחן 

עם פלקסר הוא מיד היה מרגיע ומשרה אווירה של נינוחות כזו, 

שעזרה לנו לעבור את המבחנים בקלות. 

התחברנו אליו מאוד במהלך כל ההסמכה. יצא לנו לבלות איתו 

וחברית.  כיפית  באווירה  נעשה  והכול  לימודים,  של  רבות  שעות 

היה כיף לדבר איתו על כל נושא שבעולם. נראה שלא היה דבר 

שהוא לא יודע, לפחות ככה לי זה היה נראה. 

כשהיה  גם  בטלפון,  גם  בשאלות,  אותו  שיגענו  כמה  משנה  לא 

את  כששאלנו  וגם  בטייסת  אחרים  דברים  ואחד  במיליון  עסוק 

אותה שאלה בפעם העשירית - אף פעם הוא לא התעצבן או היה 

חסר סבלנות, ותמיד היה עונה לנו ומסביר לנו לפרטי פרטים את 

ההיגיון שבדברים כדי שנצליח במבחנים. 
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סיימנו את ההסמכה והיינו למדריכים מן המניין. התחלנו להדריך 

טייסים בסימולטור, כשפלקסר היה הקצין. הוא היה אחראי עלינו 

בכל הפן המקצועי במשך כל השירות. בנינו הדרכות, ימי אימון 

למתאמנים, והכול בליוויו של פלקסר כמובן.

לאחר תקופה פלקסר קיבל תפקידים נוספים בטייסת הסימולטור 

בחצור, אך הוא נשאר כל העת גם קצין בפעימה. הוא הגיע לפעימה 

פעם-פעמיים בשבוע ובהמשך אפילו פחות בגלל כל התפקידים 

שמילא. 

הימים שפלקסר היה מגיע לפעימה היו הימים השמחים ביותר. 

תמיד היינו יושבים אצלו בחדר ומתחקרים אותו על חייו וצוחקים 

כמה  משנה  לא  הצבאי.  השירות  מלבד  הכול  שהם  דברים  על 

למרות  התלונן,  לא  מעולם  הוא  ביצע,  הוא  במקביל  תפקידים 

המטלות  בכל  עומד  הוא  איך  אחת  מפעם  יותר  אותו  ששאלתי 

והתפקידים שהוא מבצע בנוסף על היותו הקצין שלנו בפעימה, 

שזה תפקיד במשרה מלאה לכל דבר, ועם כל העומס שהוא היה 

נתון בו. היו ימים שהוא היה מגיע לפעימה מהים אחרי שהוא פתח 

את הבוקר בגלישה, ועל זה הערצתי אותו, ואמרתי שכך אני רוצה 

לחיות. לא משנה כמה הוא עבד, הוא מעולם לא אמר שום דבר על 

העומס, אלא רק חייך והמשיך בשלו. ועם כל זה, הספיק לנצל כל 

רגע פנוי בתחביבים כמו גלישה וטיולים.

עליה  לו  הייתה  שלא  שאלה  הייתה  לא  איבריו.  רמ״ח  בכל  מקצוען 

תשובה 

מכל הטייסים והנווטים שיצא לי להכיר, לטעמי הוא היה בעל הידע 

הרחב ביותר על המסוק בכלל והנשק בפרט, הוא היה מקצוען בכל 

רמ״ח איבריו, מעולם לא היה נותן חצי תשובה. הוא ידע כל בורג 
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ובורג במסוק, הכיר כל פרט ופרט, לא הייתה שאלה שלא הייתה 

לו תשובה. רבים מהטייסת היו פונים אליו בשאלות מקצועיות ואני 

לא אשכח שהוא אף ִשכלל חלק מתורת הלחימה של הנשק בזמן 

מלחמת לבנון השנייה. 

לכן לא האמנתי, ואני עד היום לא מאמין, שהוא זה שדווקא התרסק 

עם המסוק, כי אם יש מישהו שיודע הכול על המסוק זה הוא. ואם 

יש מישהו שהיה יכול לעשות משהו - אם היה מה לעשות - זה 

הוא, ולכן עד היום זה בלתי נתפס מבחינתי. 

זה בגדול הזיכרון שלי מפלקסר. הוא היה לי להרבה יותר מקצין, 

ויוצא לי לחשוב עליו לא מעט בחיי היומיום ועל איך אני מתמודד 

עם בעיות ואיך אני תופס את החיים.

מיליון זיכרונות מארז. חלקם מאוד משמעותיים בחיים שלי, כמו איך 

הוא לימד אותי להיות מדריכה – כותבת דנה )כהן( שוכוביצקי

כבר הרבה זמן שאני רוצה לכתוב לך, אבל לא מוצאת את המילים. 

אני יודעת שכמוני יש עוד אנשים שארז השפיע להם על החיים 

והם מתביישים לכתוב או לא יודעים איך... מקווה שבסוף כולם 

ימצאו את הכוחות לכך...

 .2006 2004 עד שנת  הייתי חיילת של ארז ב״פעימת לב״ בשנת 

מסוקים  במאמן  איתו  ושירתי  בפלמחים  קבע  חתמתי  כך  אחר 

מתקדם “מובילים״. היינו גף של שני אנשים. אני באמת לא יודעת 

שבה  שהדרך  מרגישה  אני  עליי.  השפיע  ארז  כמה  להסביר  איך 

ואני חושבת שהתובנה הכי עמוקה  עוצבתי בצבא הייתה לאורו, 

שלי ממנו הייתה הפשטות. כל האנשים מסביב בחיל האוויר כל 

מגניבים,  הכי  במועדונים  בבילוי  החיצוני,  במראה  השקיעו  כך 

במוזיקה הכי עכשווית או הכי מיוחדת. וארז, היה האנטידוט של 
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כל האנשים האלה. הדברים האלה היו בשבילו כורח שיש לבצע 

בו את המינימום, כדי שיהיה זמן לעשות את הדברים שחשובים לו 

באמת - להיות עם חברים שלו, ללמוד גיאולוגיה, לצחוק, לשתות 

איזו כוס בירה, לנגן בגיטרה וכמובן לצאת לגלוש. 

יש לי מיליון זיכרונות ממנו. חלקם מאוד משמעותיים בחיים שלי, 

כמו איך הוא לימד אותי להיות מדריכה. אחר כך הפכתי את זה 

למקצוע שלי כסטודנטית, בזכותו. 

בחלק מהזיכרונות כעסתי עליו כל כך על דברים שנראו אז ברומו 

של עולם - כמו איזה תפקיד הוא נתן לי. ועכשיו אני חושבת המון 

על העובדה שהוא לא ידע כמה זה נראה לי שולי היום...

וטיפשיים, כמו  זוכרת דברים ממש־ממש קטנים  אני  אבל בעיקר 

החישובים שהוא היה עושה כשהיה שוכח למלא דלק. מה עדיף: 

לנסוע עם חלון פתוח בלי מזגן, או שכבר כדאי מזגן וזהו? בכל פעם 

שזה קורה לי אני מנסה להיזכר מה הוא החליט בסוף ולא מצליחה. 

איך הוא חזר יום אחד ולא זכר מה ההמשך של השורה, “אעולל 

המילים.  את  כשהשלמתי  התרשם  הוא  ואיך  רחל(,  )של  כגפן...״ 

במשחקי השירים שעשינו, כשנתן לי טרמפ לתל אביב - מישהי 

אחת הייתה מקריאה שם של שיר ואנחנו היינו צריכים לנחש את 

הזמר, המלחין והמשורר. 

לפעמים אנשים מספרים לי בגאווה כל מיני ידיעות קטנות שלהם, 

ואני מנסה להיזכר איפה שמעתי את זה פעם, ונזכרת, למשל, בפעם 

יכול להיות רק אחד משלושה  ההיא שארז סיפר איך כל מכתש 

דברים: מטאור, לוחות טקטוניים או השבר הסורי האפריקאי. ואיך 

כל אחד תמיד נשמע מבין כשהוא אומר את זה... 

אני זוכרת כמה הוא אהב את הארץ, את הסיפורים שלו על חוגי 
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סיירות ואיך החלטתי שגם אני ארשום את הילדים שלי לכאלה כי 

כנראה זה עוזר. 

ילד  חברה אמרה לי באחד מימי הזיכרון שהיא רוצה שיהיה לה 

בינוני. שלא יהיה יפה מדי, לא חכם מדי, לא אמיץ מדי. כי כך אולי 

הוא לא יהיה כזה שנופל במלחמה או באימון ושרים עליו שירים 

אחר כך...

ארז לא היה בינוני בשום מידה. וככזה, הוא הספיק להשפיע בחייו 

הקצרים מדי על כל כך הרבה אנשים, שאחרים לא יספיקו ב־120 

שנים ויותר. אני רק אחת מאותם האנשים...

השקעה חסרת גבולות במדריכות הסימולטור ומסירות אין קץ לתפקיד 

– כותב י״ק 

הנשק  במערכת  פלקסר  של  והבולטת  הרבה  למקצועיות  מעבר 

שעליה הדריך, הוא בלט בדאגה שלו למדריכות ובהשקעה בהן, 

בחשיבה  לתפקיד,  במסירות  בתפקיד,  הגבולות  חסרת  בהשקעה 

היצירתית ומחוץ לקופסה, ובעיקר ביחסי אנוש הנהדרים, בחיוך 

הקבוע ובהומור הציני המשובח. הכרתי את ארז בטירונות. היינו 

ברוגע,  בשקט,  בלט  אז  כבר  חניכים.  כ־20  שמנה  בצוות  יחד 

שלא  לי  זכור  מקצוען.  ועוזר,  חברי  היה  ובהומור.  באופטימיות 

התאמץ מדי להצליח, ולמרות זאת הצליח בצורה שקטה ובטוחה.
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מדריכות הסימולטור משוחחות על ארז

2014 שבע מדריכות סימולטור:  בביתה של אביבה נאספו בשנת 

מי־עד, גילי גנוסר, שני רוזן, מיכל צאפל, מאיה קרניבד, ענבל שקלר 

)גולדשטיין(, טל גנור. 

לא הרים את הקול. היה פוטר אותנו במילים "להתקדם הלאה״ – מאת 

מי־עד, גילי, מיכל צ׳אפל, מאיה קרניבד וענבל

שמונה   – איתו  להתמודד  צריך  והיה  ל״גנון״,  נקלע  ארז  מי־עד: 

בנות ויותר בשיא. נראה שעמד יפה במשימה הזו ואף נהנה ממנה. 

נורות  עם  חלונות  ללא  אחד  בחלל  עבדו  שהמדריכות  לזכור  יש 

במגורים.  כולן  נפגשו  העבודה,  ואחרי  ורדיו/דיסקים  פלורסנט 

בקיצור, סיר לחץ.

גילי: היה לי קושי עם מדריכה מסוימת, ואני זוכרת שבאתי להתלונן 

לפניו עליה, והוא הגיב: “גילי, עוד לא נכנסת לתפקיד וכבר את 

מלכלכת על קודמייך?״

מי־עד: הבנות היו רבות מי תהיה באיזו גיחה עם איזה טייס.

מיכל צאפל: אצלנו לא היו מריבות.

מאיה קרניבד: ארז לא הרים את הקול, אך היה ברור מאוד מתי 

הוא לא היה מרוצה והיה פוטר אותנו במילים: “להתקדם הלאה.״

ענבל: ארז היה המפקד שלנו בפן המקצועי ולא שמר דיסטנס. 

היה בו משהו אדיש. כולנו אהבנו אותו כמפקד – מאת מי־עד, גילי, ענבל

גילי: כולנו אהבנו אותו כמפקד. כולנו רצינו את תשומת ליבו.

ענבל: היו שהתאהבו בו.

מי־עד: היה בו משהו אדיש. הייתי שולחת לו את האימיילים הכי 

ארוכים ומפוצצים כדי לגרום לו לבוא לעזור לי והוא ענה במילה 
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אחת “טוב,״ אחרי שעשיתי שמיניות באוויר שיתייחס אליי. כאשר 

השאר:  בין  מרגשים.  דברים  לי  כתב  ארז  השירות  את  סיימתי 

“למדתי ממי־עד מהי עבודה קשה, מהי שמחה ומהי אופטימיות.״

ענבל: הייתה שיחת תקופה כל חצי שנה, וארז רצה שזה יהיה יותר 

חברתי. ידענו שהוא החל לצאת עם מירב. ולפתע הוא אומר, “רציתי 

לשתף אתכם לגבי... מירב אמרה לי שזה לא רציני... ואני...לא מאמין 

לה.״ הרגשנו מבוכה. ואז הוא פנה אליי: “ומה איתך, ענבל?״

ארז לימד אותנו לטייל, לנווט ולקרוא מפה על ידי תחרויות ניווט 

שארגן - מאת ענבל, גילי, שני, מיכל צ׳אפל

ארז דרש מהמדריכות שליטה בקריאת מפה טופוגרפית. זהו חלק 

מתצוגת מערכת הירי של המסק״ר ולשם הדרכת הטייסים נדרשת 

ארז  ארגן  כך  לשם  הירי.  מערכת  מרכיבי  בכל  מוחלטת  שליטה 

ארז הראה להם  ליעד אשר  ניווט  ניווט המשלבים משחקי  טיולי 

בסימולטור.

מפה  לקרוא  שנדע  חשוב  היה  לארז  )גולדשטיין(:  שקלר  ענבל 

ארגן  שנה  חצי  מדי  בשטח.  לנווט  שנדע  רצה  לכן  טופוגרפית, 

תחרות ניווט בין המדריכות. ארז השקיע בהכנת כל טיול שכזה, 

ובכל טיול, הוא השתכלל באמצעי ההמחשה. פעם הוביל אותנו 

לאזור בית גוברין, שם נדרשנו לנווט בין נקודות ציון ולזהות היכן 

מצולמות התמונות של נרי, חברו מקורס טיס שאיתו עשה את טיול 

ההכנה לאזור זה ב־30.3.05. 

ארז ונרי הכינו נקודות ציון על גבי מפה טופוגרפית, הטמינו חפצים 

והוסיפו ברכות להצלחה על גבי הסלעים שבדרך. 

גילי מוסיפה: היה לו רעיון נחמד: הוא הביא תמונות של המקומות, 

כפי שנראות בסימולטור, בהשוואה למציאות.

שני רוזן: לא כל כך טיילתי עד שהגעתי לכאן וארז אמר לי: “אנחנו 
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נגרום לך לאהוב לטייל.״ וכך היה. הוא פתח בי את הערוץ הזה. אחד 

מטיולי הניווט היה במדבר יהודה ב־16.1.06. בתום מסע ארוך אשר 

כלל ניווטים הגענו למצדה, שם נתן ארז רקע היסטורי מאלף והסבר 

גיאולוגי על המקום עם עזרים להמחשה. ההתפעלות מן הידע השופע 

ומשטף הסיפור המעניין השאירה אצלי חוויית לימוד עמוקה מאוד. 

ללמד  הייתה  ארז  )גולדשטיין(: המטרה בטיולים של  ענבל שקלר 

טיולים.  ערכנו  גם  אך  בנחלים.  לטייל  דווקא  ולאו  לנווט  אותנו 

למשל לנחל ברק ולאילת ב־20.6.05. תמיד היה מציג מפה. 

בטיול באילת אני זוכרת את ארז רוקד.

מיכל צאפל וגילי: יום אחד התבטל יום אימונים ב״פעימת לב״ בגלל 

סיור. הוואן הגיע, אך הסיור התבטל. ארז מיד ניצל את ההזדמנות 

עם הוואן ויזם טיול למערת הנטיפים, שם קיבלנו הסברים מרתקים 

משימות  ללא  והפעם,  המערה  היווצרות  ותהליך  הגיאולוגיה  על 

ניווט. רק לכיף.

“בר  במסעדת  ולבנה  לזניה  לאכול  לכולנו  המליץ  הטיול  בסיום 

“עד  גילי  מוסיפה  המלצתו.  את  קיבלנו  כולנו  הרים.  בנס  בהר״ 

הנפלאה,  והלבנה  הלזניה  של  טעמה  את  שוכחת  לא  אני  היום, 

וכשאני מזדמנת לאזור, אני קופצת למסעדה בנס הרים.”

הגה תרחיש שעורר התנגדות אצל הטייסים, והוא שסייע למקלענים 

במלחמת לבנון השנייה. היה לו רצון לחדש ולא להתבסס על מה שקיים 

- מאת מיכל צאפל, מי־עד, ענבל

מיכל צאפל: ארז נתן מעצמו ועשה מעבר למה שעשו אחרים. 

באימון  הטייס  של  לטעות  המקור  מה  להבין  גדול  קושי  קיים 

בסימולטור. ארז התאמץ להבין והשקיע המון מחשבה על מה כדאי 

להתמקד עם הטייס שטעה באימון. 

מי־עד: היה לו רצון לחדש ולא להתבסס על מה שקיים. הוא הטיל 
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כל  בלגניסטית.  קצת  אני  ותיעוד.  ידע  שימור  של  משימה  עליי 

מסמך שמור במקום אחר והוא דרש שאארגן הכול בתיקיות, כדי 

שכל אחד יתמצא.

ענבל: לא היה מישהו מעליו. לא היה מישהו שיכוון אותו. הוא היה 

יכולת להסתכל מלמעלה על  לו  עצמאי לפתח תרחישים. הייתה 

דברים. לפשט. 

גיחה  השנייה,  לבנון  מלחמת  לפני  עוד  הגה,  ארז  צאפל:  מיכל 

שונה מהרגיל. התגובות של הטייסים לתרחיש היו קשות. אין מה 

להתאמן על זה. זה לא ריאלי. תרחיש לא הגיוני - ואז בול זה מה 

שצריך היה במלחמת לבנון השנייה.

נתן מעצמו מעל ומעבר בתחומי ההדרכה, האימון וההשקעה – מאת 

מי־עד, גילי, שני

מעצמו  נתן  ארז  צורות.  מיני  בכל  תפקיד  לעשות  אפשר  מי־עד: 

מעל ומעבר בתחומי ההדרכה, האימון וההשקעה. עבדתי גם עם 

קצין הדרכה אחר שהיה נהדר, אך לא כמו ארז. 

גילי: אתן דוגמה ליכולת שלו להסביר ולהדריך מתחום הלימודים 

שלי. החצוף הזה התחיל ללמוד פיזיקה שנה אחריי וידע להסביר לי 

תוך עשר דקות את “זוגות קופר״, שאני במשך שעות לא הצלחתי 

להבין. איזה כיף לו, שהדברים כל כך מתחברים אצלו. 

משמעותית  תהיה  שעבודתו  חשוב  תמיד  היה  לארז  ושני:  גילי 

ותפיק פירות לטווח ארוך. הוא השקיע את כל כולו במשימה. עבד 

עם כל הלב. 

נהג להביא לכיבוד פומלה והפעם - אופניים! - מאת מיכל צאפל

לפעמים נדרשתי להישאר בשבת לצורך הכנת תרגילים. ארז לא 

היה חייב להגיע בשבת, אך לרוב הגיע כדי לעזור, כי היה לו חשוב 



136 | דרך ארז

 - לטעום  משהו  איתו  הביא  ותמיד  מושלמים,  יהיו  שהתרגילים 

פומלה, למשל. 

הבאתי?״  מה  “נחשי  אותי:  שאל  הגיע,  כשהוא  כזו,  אחת  שבת 

עניתי: “פומלה?״ “בואי,״ אמר והלכנו לרכב שלו. הוא פתח את 

תא המטען ומה הוציא? אופניים! מניין ידע שאיני יודעת לרכוב? 

רכבתי במגרש החניה ומאז עשיתי אפילו טיול באופניים.

יש את המורעלים לטוס ולבצע משימות ירי - הוא לא היה מאלה – מאת 

מי־עד, ענבל, גילי

השירות  את  לסיים  אמור  היה  כשארז  )גולדשטיין(:  שקלר  ענבל 

ב״פעימת לב״ בסוף 2005 ולא ידע עוד שימשיך לשרת גם ב״פעימת 

לב״ וגם בסימולטור “מובילים״ שבפלמחים, נשא ארז דברי פרידה. 

בחייו  טוב  פרק  היה  זה  נהנה מאוד לשרת בפעימה.  אמר שהוא 

וחלקנו בוודאי יודעים שהיה לו קשה יחסית בטייסת. 

מתנה  וי״ק  ארז  נתנו  ״הפעימה״  את  )לכאורה(  עזב  כשארז  גילי: 

ובין השאר  נאום פרידה  נשא  – אדנית תבלינים. ארז  למדריכות 

סיפר שהיה לו קשה בטייסת וכי שקל לעזוב.

מי־עד: יש את המורעלים לטוס ולבצע משימות ירי והוא לא היה 

מאלה. 

גילי: לכל קצין היה לוח מאחוריו, שעליו תלה פוסטר של כלי הטיס 

שבו טס, רק לא אצל ארז. ארז מה תלה? תמונת נוף של פטגוניה.

שקט, אך לא נחבא אל הכלים, עם עוצמה ושלווה. שנון, חכם ומבריק. 

כולם אהבו אותו והעריכו אותו – מאת מי־עד, ענבל, שני, מיכל צ׳אפל

מי־עד: ארז היה בחור שקט, אבל לא נחבא אל הכלים. עם עוצמה 

ושלווה.

שני רוזן: אחד האנשים שהכי הצחיקו אותי. היה שנון מאוד. 
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ענבל: חד משמעית כולם אהבו אותו והעריכו אותו מאוד. הוא בלט 

בחוכמתו והיה מבריק.

מיכל צאפל: הייתה לו חשיבה אחרת משלנו. יצירתי וחושב מחוץ 

לקופסה.

בסופו של דבר צריך לעשות את מה שאוהבים – מאת שני רוזן

לקראת השחרור שיתפתי את ארז בהתלבטויות שלי לגבי הלימודים. 

רציתי ללמוד פיזיקה, אך חששתי שלא אהיה מספיק טובה. וארז 

בשיא הפשטות אמר: “בסופו של דבר, שני, צריך לעשות את מה 

ובאמת  אוהבת.״  שאת  מה  עשי  יסתדרו.  דברים  ואז  שאוהבים, 

הלכתי על זה. האמירה שלו מלווה אותי. 

היחסים הטובים גלשו גם מעבר לשעות העבודה: אופניים, ספר טוב, 

"מונטי פייטון״, מוזיקה ישראלית ותשבץ היגיון – מאת שני, ענבל, 

גילי, טל גנור, מיכל, מאיה קרניבד

מאיה קרניבד: היחסים הטובים גלשו גם מעבר לשעות העבודה. 

וגם  באשקלון  הים  בחוף  בעומר  ל״ג  את  איתו  שחגגנו  לי  זכור 

חבורת  סרט של  הקרין  ארבע הארצות שם  ברח׳  בביתו,  ביקרנו 

“מונטי פייטון״ על הקיר. הכיבוד שארז הגיש היה ירקות חתוכים, 

וגילי חשבה לעצמה: ״וואלה, איזה אדיר״.

יעבור: מוזיקה ישראלית לא צורבים  ארז קבע כלל בל  שני רוזן: 

מהאינטרנט - רק קונים, כי צריך לתמוך בזמרים.

של  שנים  “מאה  הספר  את  מאוד  אוהב  שהוא  אמר  ארז  ענבל: 

בדידות״.

גילי: יום אחד ארז ראה שיש לי אופניים. כעבור זמן, הביא איתו 

אופניים ולקח אותי לטיול אופניים במשך יום שלם!

טל גנור: פעם לקח אותנו לשמוע את מאיר אריאל.
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ענבל: מדי פעם היה חד לנו חידות היגיון על גבי לוח המדריכות 

ואהב לפתור תשבץ היגיון.

השחרור  סרט  את  וביים  תסריט  כתב  ארז  ב־2004  צ׳אפל:  מיכל 

לארי ממן מפקד “פעימת לב״ ואף שיחק בו.

מחווה ומשימות בטיסת צ׳ופר למדריכות סימולטור – מאת מי־עד, 

מיכל צאפל, ענבל

מדריכות הסימולטור היו מקבלות טיסת צ׳ופר כבונוס, כלומר הן 

טיסת  קיבלה  מי־עד  טייס.  עם  יחד  הטיס  כלי  את  מטיסות  היו 

צופר בהפתעה גמורה, טיסה ב־f-16 כשהטייס חפש. ומי שיותר 

הפתיע אותה - זה ארז. מבלי שביקשה ממנו וביוזמתו הנציח את 

כל השלבים הקרקעיים של הטיסה שלה במצלמת וידיאו, שלקח 

מ״פעימת לב״, וערך עבורה את הסרט. מי־עד אומרת שארז נתן לה 

את המתנה היפה בעולם.

כשישבה   f-16ב־ וגם  הקוברה  במסוק  היא  גם  לטוס  זכתה  שני 

במקום הנווט. 

מיכל וענבל זכו בטיסת בונוס במסוק קוברה, שנודעה  עינב בכר, 

מבעוד מועד. ולכן ארז הכין להן משימות במסגרת טיסת הצ׳ופר 

וגם ִתחקר אותן לאחריה.

ארז נקודת האור שלי בשירות – מאת טל גנור

כשנוצרה לי בעיה קשה, היה ארז היחיד שהלך לקראתי בכל דרך, 

אפילו דחיית מועדי גיחות. הוא ניסה שיהיה לי יותר מעניין על ידי 

שירות בסימולטור “ינשוף״. 

ארז נתן אישור להיעדרויות. הוא היה נקודת האור שלי. ארז צירף 

אותי לפגישה טכנית באלביט בנוגע לסימולטור "מקושרים”.



שער חמישי: ארז והסימולטור | 139

התהלכה בדיחה ב״מובילים״: מחפשים את פלקסר. פלקסר בפעימה? 

לא. פלקסר ב״מובילים״? לא. הא... יש גלים בים. לדעתי הוא גלש 

הרבה וענבל הוסיפה: אז כנראה זה היה רק בסוף. וירקוני הקצין 

הטכני של “מובילים״ לא זוכר ולו פעם אחת שלא מצא את ארז...

ארז הקשיב ׳לבעיית החיוך העקום שלי׳ לעומת הקצינה, שהתעקשה 

שאלך למרפאה רק אחרי מבחן ה״שרוך״ – מאת גילי גינוסר

בבוקרו של היום שבו היה צריך להיות לי מבחן “השרוך״, קמתי 

עירית.  ולקצינה  לארז  פניתי  טוב.  לא  בתחושה משונה. הרגשתי 

ארז שואל: “מה את מרגישה?״ אני עונה: “אני לא מרגישה את הצד 

השמאלי. החיוך שלי עקום.״ וארז עונה ספק בצחוק ספק ברצינות: 

קודם  שאעשה  דורשת  הקצינה  עקום.״  שלך  החיוך  תמיד  “אבל 

וארז שולח אותי קודם  ורק אז אלך למרפאה  את מבחן ה׳שרוך׳ 

למרפאה. היום הסתיים בחדר המיון עם שיתוק הצד השמאלי של 

הפנים. 

29 שלו,  ביום ההולדת  הזה  אותי מספרת את הסיפור  ארז שמע 

שארגנה לו מירב בחווה בצפון. הייתה שם מפעילה שעשתה לנו 

תרגיל בדרמה. חולקנו לזוגות. אחד בכל זוג מספר סיפור על ארז 

כשהשני מספר לכולם. 

שטותניק – מאת ענבל, כתב מיק

ארז לקח אותי טרמפ בפיג׳ו האדומה, והמראה הייתה שבורה. הוא 

סיפר שהייתה לו דילמה. היה לו תבשיל של דג עם רוטב להביא 

לארוחה. רכב הצר את המעבר בכביש כי חנה חצי על המדרכה. 

עמדו לפניו שתי אפשרויות לחנות: לעלות על המדרכה ולחנות - 

אך אז הרוטב יישפך, או לחנות תוך פגיעה במראת הרכב שלו. ארז 

חס על הדג ברוטב ובחר באפשרות השנייה...



140 | דרך ארז

בינינו  דיברנו  ביטון.  ניר  הטכנאי  של  לחתונה  ארז  עם  הוזמנו 

לבדוק  החליט  ארז  הסלולרי.  בטלפון  הזמן  כל  זמינים  שאנשים 

האם ניר יענה לנייד שלו רגע לפני החופה. ניר עומד מוכן לחופה 

וארז מחייג אליו וניר עונה. וארז אומר לו: “היי, אני פה!...  ״ 

הזדמנות נוספת שבה מדריכות הסימולטור משוחחות על ארז הייתה 

נציג אלביט מערכות בע״מ ובעברו הנגד  )היום  כששמואל הרוש 

מפגש  אביבה  למען  ארגן  לב״(  “פעימת  סימולטור  של  הטכני 

מושקע, מכובד ומרגש ביותר עם מדריכות סימולטור והקצין אייל, 

בחודש ספטמבר 2019 באתר סימולטור “פעימת לב״ בחצור. גם 

מצגת הופקה במיוחד לרגל המפגש.

ארז לא היה מוותר לי עד שמבחינתו זה מושלם – מאת מי־עד

ארז היה “יושב״ עליי שאעשה את כל התרגילים הכי טוב שאפשר. 

הגיחות  כל  את  בספר  לרכז  כמו  פרויקטים,  מיני  כל  לו  היו  ואז 

ולצלם את המסכים, כדי שאימונים לא יחזרו על עצמם. וזה דרש 

ממני להישאר פה עד מאוחר. הוא התעקש שנעשה כל אימון שוב 

ושוב בעצמנו ולא היה מוותר לי עד שזה היה מבחינתו מושלם. 

ואחרי שהלכתי, הוא עוד המשיך לערוך סימולציות.

לו.  להציק  ניסיתי  ניסיתי.  משלוותו.  ארז  את  להוציא  קשה  היה 

לקח  תגובה.  ממנו  להוציא  ניסיתי  מצחיקים.  מיילים  לו  לשלוח 

זמן עד שהחל להגיב תגובות קצרות וענייניות. אפשר היה לראות 

כשהוא לא שבע רצון, אך מעולם לא הרים קול. יום אחד לקח את 

כולנו לטייסת 160 כדי להראות לנו סרטים מבצעיים.
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מקורי במחשבה – מאת גילי

ארז היה מקורי בחשיבה. הוא זרק לי שני רעיונות: אחד - על גג 

מבנה מגורים צריך להקים חדר כושר, כך שהדיווש ייצר אנרגיה 

ולרשום את העומס  ליצור מפה של הכבישים   - לדירות. שתיים 

במפה לפי שעות היום. אשכרה ווייז.

מאז  היגיון.  תשבצי  לפתור  אותי  לימד  שארז  אשכח  לא  לעולם 

זה התחביב האריסטוקרטי שלי וגם לימד אותנו לזהות את ציפור 

הטריסטרמית – מאת עינב בכר

נאלצנו לחגוג יום הולדת לגלעד ויעל בבסיס, כי פאב “תימורים״ 

היה סגור באותו ערב. חגגנו על בירות ונענשנו על כך ב־28-21 

ימי ריתוק בבסיס. אלו היו ימים מבישים מאוד מבחינתנו. ומי בא 

לבקר אותנו באחת השבתות בזמן הריתוק? פלקסר. הרגשנו כמו 

הוא  כמה  ולהראות  לבוא  לו  חשוב  זאת  בכל  אבל  כועס,  שאבא 

אוהב את ילדיו, לא משנה מה.

ניסיתי  בשבת הזאת הוא לימד אותי לפתור תשבץ היגיון. שנים 

להבין איך ניגשים לזה ופלקסר היחיד שהצליח ללמד אותי. מאז 

זה הפך לתחביב אריסטוקרטי שלי ולעולם לא אשכח לו את זה. 

ההגעה שלו אלינו לבסיס הייתה ממש מחממת את הלב והערכתי 

אותו מאוד על כך.

אם אתם בדרום ורואים ציפור - אז תגידו שזו טריסטרמית

בטיול לים המלח ראינו ציפור, וארז בנונשלנטיות אומר, “הא! זה 

טריסטרמית. מין פולש.״ והוסיף, “אם אתם בדרום ורואים ציפור 

אז תגידו שזו טריסטרמית, וברוב הזמן אתן צודקות.״
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את טיסת הצ׳ופר עשיתי עם ארז. הוא הכין אותי מראש ליעף. אני 

הייתי המקלענית, וברגע מסוים עשיתי משהו לא טוב והמסוק ירד 

בבום. כל אחד היה צורח עליי, אך לא ארז. הוא עשה מזה צחוקים, 

״מה עכשיו, את מנסה להרוג אותי?!״

היה היחיד עם הסבלנות והנחישות לערוך כיולים לכל הפלטפורמות - 

פעולה שאחרים התייאשו ממנה – כותב שמואל הרוש

לארז חוש והבנה טכניים חריגים מאוד. מקצוען אמיתי ויחד עם 

באימוני  ומדהימה  מטורפת  לתוצאה  הביאו  המבצעית  ההבנה 

הסימולטור. ארז היה היחיד עם הסבלנות והידע המקצועי וההבנה 

המבצעית לעשות כיולים של המאמן ליום וללילה בקוברה, ובכל 

הפלטפורמות, כי היה כיול זהה לפלטפורמות המבצעיות בכל תאי 

האימון. חברת תלתן העבירה לנו קורס כיולים. ארז קלט מיד את 

הפרנציפ. כל האחרים מהר מאוד התייאשו. ארז יחד עם עמי כץ 

ז״ל, מהנדס מערכת מרפא״ל, היו יושבים שעות וימים מול סרטים 

הגיע  ארז  בסוף  אלכס מתלתן.  של  ההנחיות  לפי  כיולים  ועושים 

לתוצאה מדהימה!

ניסה לפתור בעצמו כל תקלה מבלי לזמן אותנו – כותב אלכס שיינשיין

הכרתי את ארז בשנת 2006 כאשר התחלנו לעבוד על התקנת מאמן 

מובילים בבית הספר לכטב״מ בפלמחים. אני כנציג הצד המפתח 

חברת תלתן והוא כנציג חיל האוויר. עבדנו יחד על התקנת המאמן 

את  להפוך  במטרה  לתפעולו,  שקשור  מה  כל  ועל  האוויר  בחיל 

מאמן “מובילים״ לכלי שיעזור לארז לאמן את הטייסים לביצועים 

איכותיים. יצא לי לעבוד עם כמה וכמה קצינים בחיל האוויר על 

מאמנים שונים, אך ארז היה אחד מהמבריקים ביותר. היה נעים 

לעבוד איתו.
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הייתה לו יכולת נדירה לקלוט את הנושא ללא צורך בהסברים מיותרים. 

מספיק לעבור איתו על הקווים הראשיים בנושא ומיד היה תופס את 

הנושא. למד את תחום הכיול, כשהמפקדים האחרים לא רצו להיכנס 

לתחום זה, כי הוא קשה. הוא לא מיהר לזמן אותנו לפתור בעיות כמו 

בעיות בכיול, כפי שמיהרו לעשות במאמנים אחרים. האחרים העדיפו 

לקרוא לנו לטפל, למרות העלות הכרוכה בקריאה.

בקידום  במאמן  שימוש  של  והחשיבות  היתרונות  את  הבין  ארז 

תלתן  התעשיות,  מול  מאמצים  עשה  לכן  טייסים,  של  הביצועים 

ורפא״ל, כדי לקדם במהירות את השימוש במאמן “מובילים״ בחיל 

בפתרונה  והתמקד  הבעיה  מקור  את  להבין  ניסה  תמיד  האוויר. 

עם ירידה לפרטים הכי קטנים, עסק בעיקר ולא בטפל. נוסף על 

יכולות השכליות, היה אדם צנוע, הסתכל על כולם בגובה העיניים. 

כל מה שהעסיק אותו היה קידום של החיל, קידום טייסים ושיפור 

ביצועים.

לא הסתפק בלשמור על הידע הקיים, אלא הקדיש שעות לחקור את 

ביצועי המחצלת מבראשית על הצלחותיה וכישלונותיה – כותב אופיר 

זמר

תוכנית  ובניית  “מחצלת״  מערכת  על  אחראי  להיות  נתמנה  ארז 

האימונים בסימולטור של מערכת הנשק, שהיה נדבך חשוב - ואולי 

המרכזי בהיערכות של הטייסת לתפעול מערכת הנשק המתקדמת 

הזו במבצעים. 

זה בחיים כבר הייתי במקום אחר לגמרי. כבר עזבתי את  בשלב 

לא  כבר  פשוט  הכשירות  שמירת  דרישות  המבצעית.  הטייסת 

הסתדרו עם האילוצים המקצועיים והמשפחתיים שלי, אז המשכתי 

לטוס בתור מדריך בבית ספר לטיסה. במאמר מוסגר, לא בטוח 

שהייתי מנווט את דרכי להיות מדריך אם לא הייתי פוגש חניכים 
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את  גם  לי  שהראו  המבצעית,  בטייסת  השירות  במהלך  ארז  כמו 

הצדדים המרתקים בהדרכה. 

ארז פנה אליי, בעת שהתמנה להיות מפקד הדרכה של סימולטור 

“מחצלת״ בעת  ב־2004, מכיוון שזכר שהייתי קצין  לב״  “פעימת 

שכדאי  חשב  והוא  מבצעי,  לשירות  לראשונה  נכנסה  שהמערכת 

לדבר איתי על רעיונות שהיו לו על איך לקחת את תורת הלחימה 

קדימה. 

ביקש ללמוד מאיתנו, ה״זקנים״, את כל הידע שצברנו ב״מחצלת״ 

במהלך השירות 

מפגישתנו  אותו  שזכרתי  ומכיוון  אחת,  פגישה  איתי  תיאם  ארז 

פרש  ארז  הראשונה  פגישתנו  בעת  בשמחה.  נעתרתי  הראשונה 

לפניי בדרכו השקטה והאופיינית לו מה הוא מתכנן לעתיד, איזה 

בידע,  להשתמש  ניתן  ואיך  ולטייסת  לו  שחסר  מרגיש  הוא  ידע 

שסוסים זקנים כמוני ובני דורי צברו במהלך שירותנו. הרעיונות 

כבר  המערכת  הטייסת  בחיי  הזה  בשלב  אותי.  הקסימו  ארז  של 

הייתה מבצעית מעל עשר שנים, שבמהלכן היא השתתפה כמעט 

בכל זירה ותרחיש מבצעי. 

רוב הקצינים במעמד של ארז היו מסתפקים בשימור הידע הקיים, 

ביצוע התפקיד על הצד הטוב ביותר ומעבר לתפקיד הבא, אבל לא 

כך ארז. הוא חזר להיסטוריה הבראשיתית של המערכת – מה ניסינו, 

מה הצליח, מה לא הצליח, על מה חשבנו עשר שנים לפני שהוא נכנס 

 ,to let sleeping dogs lie לתפקיד – מתוך מטרה ברורה של לא

אלא לקדם ולשפר ולוודא שכל תרחיש אימון מביא לידי מיצוי את 

כל הידע שנרכש. 
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בדק איתי שבכל תרחיש אימון שבנה, אכן מיושמים הלקחים מהעבר 

אני זוכר סדרה ארוכה של מפגשים שישבתי עם ארז. הוא שטח לפניי 

 checklistכל תרחיש אימון, ווידא, כמו רוקח שוויצרי מיומן, שכל ה־

של כל מה שניתן לתרגל באותו תרחיש אימון אכן מיושם. זו הייתה 

חוויה אינטלקטואלית ומקצועית מרתקת שלא אשכח.

בחייו  להגיע  יכול  היה  ארז  לאיפה  לדמיין  לנסות  רק  יכול  אני 

אם הוא ידע להתייחס לכל משימה – קטנה כגדולה - במדעיות, 

ברצינות ובנועם שהיו דרכיו.

נחשב ל״אבי המחצלת״, כי צלל עמוק לנבכי מערכת הנשק ויצר לטייסים 

אימונים יעילים ומאתגרים בסימולטורים, כדי למקד אותם לפגיעה 

במטרה ולא בבלתי מעורבים בטרור - מאת שחורי, א״ר ור"ק

שחורי: האימונים בסימולטורים היו מתוחכמים, מעניינים ומאתגרים. 

זה רשום על שם ארז. אמרת סימולטור, אמרת – ארז. לפעמים 

הוא גם הדריך בעצמו, כי אהב ללמד ולאמן. לעשות איתו אימון 

בסימולטור היה חוויה.

א״ר: ארז ידע לאסוף מידע מתחקירי טיסות ולראות מה שאחרים לא 

רואים וליצור מזה אימון יעיל ומאתגר בסימולטור, כדי שנפגע במטרה 

עם טיל ה״מחצלת״ באופן ממוקד ולא בבלתי מעורבים בטרור.

מערכת  הייתה  זו  ה״מחצלת״.  כאבי  בטייסת  נחשב  ארז  ר”ק: 

מיושנת, בעייתית. ארז צלל עמוק פנימה. הכיר את המפרט הטכני 

ועורך  לוקח משימה  היה  והבין היטב את מעוף הטיל.  בוריו  על 

לה סימולציה בסימולטור, כדי שנוכל להתאמן מראש ושלא יהיו 

הפתעות בשטח. היה בנק מטרות תקיפה עם הטיל והוא היה שותף 

לתכנון. במשימות תקיפה עם “מחצלת״ פנינו להתייעץ עם ארז.



146 | דרך ארז

המגדלור של סימולטור "מובילים״ - השאיר מורשת ותשתית לבאים 

אחריו – מאת משה ירקוני

בפלמחים  ממוקם  הסימולטור,  טייסת   - מסוקים  הדרכה  מרכז 

מראשית 2004 וכלל את מאמן לכתב״מ, מאמן למסוק יסעור ומאמן 

למסוק ינשוף. בראשו עמד בהתחלה יזהר יונה, ולאחר מכן החליף 

אותו ישראל שי.

ב־2005 סיפקה רפא״ל למרכז ההדרכה למסוקים - טייסת הסימולטור, 

מאמן למסוק קוברה )מסק״ר(, “מובילים״, שהוא מאמן בת של 

“פעימת לב״, שהיה אז חוד החנית של הטכנולוגיה. ״מובילים״ 

מאמן ארבעה טייסי קוברה או זוג בו זמנית לשימוש מדויק ויעיל 

בטיל “מחצלת״. היה זה עמוס גבעול, קצין אמל״ח ושם דבר בעולם 

הקוברה, שדחף את פיתוח מאמן משימה מערכתי - מאמן “מובילים״. 

הסימולטור הוא דבר מורכב מאוד וכרוך בנושאים טכניים עמוקים: 

כולל  מונחה  טיל  פעולת  קרב, הבנת  ותפעול של מסוקי  שליטה 

האווירודינמיקה שלו, דרכי הגעת המסוק למטרה והקטנת סיכוני 

בזמן  מהר  משתנה  טופוגרפית  מפה  הבנת  בדרך,  בו  הפגיעה 

אמת, מודיעין, תצפית ורכישת מטרות על המסך, הבנת המטרות 

ויכולת הדרכה של טייסים  שיש להשמיד, תקשורת עם הירוקים 

אינטלגנטים.

איוש מורכב: שלושה תפקידים ושלושה מפקדים בשני בסיסים 

טייסת  מפקד  היה  מסק״ר,  ולא  מסע״ר  טייס  שהיה  יונה,  יזהר 

הסימולטור. לא רצה לקלוט את מאמן “מובילים״ בהיעדר תשתית 

ותקציב וחדר פנוי. אך מפקד פלמחים דאז, שמעיה אביאלי, שהיה 

ירקוני,  “מובילים״.  לקלוט את מאמן  עליו  כפה  קוברה,  טייס  גם 

כקצין הטכני של מאמן הכטב״מ, מונה להיות הקצין הטכני למאמן 
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“מובילים״. הוא מודה שהיו לו לא מעט חששות, כי עד אז לא עבד 

עם טייסים אלא רק עם מפעילי כטב״מ. 

מצד שני, ראה בזה אתגר עבורו וקיווה למצוא שותף למשימה עם 

הטייס שימונה לתפקיד, ואכן פלקסר התגלה לו במלוא גדולתו. 

“פעימת  במאמן  תפקידו  מתוקף  לפלקסר  להציע  היה  טבעי 

2005-2004 - את התפקיד במאמן  לב״ - בתקופת הצ״ח בשנים 

ולמאמן  לב״  “פעימת  למאמן  משותף  מכנה  יש  כי  “מובילים״, 

“מובילים״ בהיבט טכנולוגי, בארכיטקטורה ובגורם המשתמש. 

אני סבור שלא היו טייסים שהיו מסכימים לקבל על עצמם שני 

במקביל  שונים  מפקדים  שני  עם  שונים  בסיסים  בשני  תפקידים 

על  לקבל  שמוכן  זה  היה  ארז  שרק  מניח  ואני  בטייסת,  לתפקיד 

עצמו איוש מורכב כזה.

לא למד הנדסה??? ידע לשאול, ידע לתת פתרונות והיה מסור באופן 

טוטלי לתפקיד

רבים  מפגשים  האוויר  לחיל  “מובילים״  מאמן  לאספקת  קדמו 

מנהלי  ז״ל,  כץ  ועמי  אביטן  מירב  עם  ברפא״ל,  ושלי  פלקסר  של 

לצורך  ברפא״ל  רבות  שעות  בילה  ארז  רפא״ל.  מטעם  הפרויקט 

בדיקות אינטגרציה, ATP, ובדיקות קבלה של הסימולטור בהיותו 

אדם אחראי ומסור באופן טוטלי לתפקיד. היו מפקדים בסימולטור 

שטענו שזו עבודת התעשייה והם אינם צריכים להשתתף באירועים 

שכאלה. 

בדיונים הטכניים מתגלה מיד שלא רק אני מבין בעניינים טכניים, 

כפי שהיה בעבר, אלא גם פלקסר. בהתחלה זה אפילו עצבן אותי 

שהוא יודע לפחות כמוני, אם לא טוב יותר. הייתי משוכנע שלמד 

הנדסה. וכעת אתם אומרים שלא למד הנדסה?!

הפתיע אותי, עד כמה ידע לשאול את השאלות הנכונות וגם לתת 
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פתרונות - הבין את ארכיטקטורה של המאמן. לא היה מקבל חצאי 

תשובה. 

one man show
פלקסר הגיע עם המון מוטיבציה לפעול ולקדם דברים. ההתייחסות 

הזו שלו לתפקיד הייתה חריגה בנוף ולא מובנת מאליה. טייסים 

אחרים שהגיעו אחריו באו לבצע תפקיד ת״ש )תנאי שירות(. הם 

אמרו בריש גלי שבאו לעבוד, אך לא לקרוע את עצמם. ארז נהג 

אחרת.

מפקדי מרכז הדרכה מסוקים לא הכירו את תחום מערכות נשק 

בהיותם אנשי מסע״ר, ולכן השאירו את הזירה הזו רק לפלקסר. 

איש לא התערב לו בעבודה. איש לא השפיע עליו ואיש לא עזר 

לכל  פעמי  וחד  ביותר  מרשים   DATA BASE בנה  הוא  לו. 

ועד  תקלות  המון  עם  הגיעו  המאמנים  כי  והליקויים,  התקלות 

פלקסר  לאימון.  הטייסים  הוזמנו  לא  התקלות,  כל  נפתרו  שלא 

 .one man show היה

הייחוד במאמן זה היה האפשרות ליצור מודלים מבצעיים בהתאם 

למודיעין, עננות, איומים, מכשולים, כך שביום פקודה תהיה לטייס 

פלקסר  ועזה.  איו״ש  לבנון,   - המטרה  זירת  של  מדויקת  תמונה 

איכותית  בנה בנק של תרחישים שהכשירו את הטייסים לפגיעה 

במטרות ולתקשורת טובה יותר עם כוחות הקרקע. היה לו חשוב 

של  ולא  הבאה  המלחמה  של  לתרחישים  הטייסים  את  לאמן 

המלחמה שהייתה. הוא חשב גם על תרחישים עתידיים.
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“מקושרים״ מתוצרת  החדש  המאמן  עם  לעבוד  הוכיח שאפשר  ארז 

אלביט, אך הטיפול בסימולטור זה נזנח, כי ארז השתחרר

למרכז  הגיע  “מובילים״,  מאמן  הגעת  לאחר  וחצי  כשנה-שנה 

ההדרכה מסוקים מאמן חדש תוצרת אלביט וביוזמת אלביט, מאמן 

“מקושרים״, מאמן שמטרתו היה לקשר בין ארבעה מאמנים שונים. 

מוצר עם חזון שהיה קשה לממש אותו. השתתפנו באלביט בהרבה 

סקרי תיכון ממושכים. זה נחשב לפרויקט מורכב ביותר, פורץ דרך 

ניהול המשימה,  יוביל את  ועתיר תקציבים. הייתה התלבטות מי 

מפקד מכטב״מ או מפקד מהסימולטור. לי התשובה הייתה ברורה, 

שרק פלקסר יכול לנהל משימה מורכבת שכזו. ישראל שי הסכים 

עמי. 

היה זה פלקסר שהוביל את תחום ה״מקושרים״ לבד מאמצע 2006 

2007. היו שלא רצו לעבוד עם המאמן  ועד מועד שחרורו בסוף 

החדש - ״מקושרים״. לא רצו לחוות חבלי לידה עם מערכת חדשה 

לא  מפלקסר  וביקשו  עובדת  מערכת  להם  יש  שכרגע  טענו  כי 

לערבב להם יכולת חדשה. 

גם אנשי מאמן הכטב״מ החליטו שאין להם זמן ובחרו לנטוש את 

המשימה. אבל לא אדם כפלקסר ירים ידיים. הוא התעקש גם מול 

ומצליח.  מתעקש  ארז  לעולם  והצליח.  ישראל שי  היחידה  מפקד 

הוא היחיד שלקח את המשימה כמו שצריך. 

הוא הטמיע את מחולל הזירה של הכטב״מ והוכיח שאפשר לעבוד 

לאור  כנראה  נזנח  “מקושרים״  סימולטור  דבר  של  בסופו  איתו. 

סיום השירות של ארז. לא נמצא המשוגע לדבר או אולי סימולטור 

“מקושרים״ הקדים את תקופתו מבחינה טכנולוגית.

פועלו של פלקסר בטייסת הסימולטור: 

הטכנולוגיים, . 1 כישרונותיו  ובשל  כטייס  מקצועיותו  בזכות 
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ארז יזם שינויים בשני הסימולטורים שפותחו על ידי רפא״ל 

ואלביט, תוך שיתוף פעולה הדוק ורצוף עם מהנדסי התעשייה, 

וכך העלה את פוטנציאל המערכת לגבהים אחרים. ארז פתר 

בעיות רבות ומורכבות יחד עם התעשיות הביטחוניות ויזם גם 

את שילוב מערכת גבעול בסימולטור, מערכת שפיתח הטייס 

עמוס גבעול וששולבה במסוק הקוברה. 

של . 2 גדול  מספר  רב  בעמל  בנה  ארז  ובדמיון  במקצועיות 

חלק  המדריכות.  עם  הטייסים  התאמנו  שעליהם  תרחישים 

והתגשמו  לטייסים  חשיבות  בעלי  נראו  לא  מהתרחישים 

ידע  לפלקסר.  פרט  כולם,  להפתעת  לבנון השנייה  במלחמת 

להתגבר על התנגדות הטייסים ה״יודעים כל דבר״.

פלקסר בנה מערך הדרכה והכשיר צוות מדריכות ומדריכים, . 3

ייסד תורת הפעלה והדרכה של הסימולטור אשר כיסתה את 

כל מרכיבי הירי של נשק מונחה ועדכן את התרחישים על פי 

תורות הלחימה. 

לב״ . 4 “פעימת  סימולטור  של  הגדול  הפרויקט  שכל  לכך  דאג 

תוכניות  כל  שנים.  לאורך  ומועיל  שמיש  יהיה  ו״מובילים״ 

פי  על  בקפדנות  תועדו  המדריכים,  הדרכת  לרבות  ההדרכה 

הנחייתו. הסימולטור פועל בצורה מועילה בדיוק כפי שפלקסר 

השאיר בסוף 2007. פועלו העלה את דיוק ההפעלה של נשק 

מונחה לרמות אשר לא הכירו לפני כן.

עם  אותו  חלק  אלא  בסימולטור,  להצלחה  קרדיט  עצמו  על  לקח  לא 

הצוות הטכני

מה שעוד ִאפיין את ארז, שהוא לא לקח על עצמו קרדיט להצלחה 

והכיר  כולנו. פלקסר העריך  באימון במאמן, אלא חלק אותו עם 

בתרומה שיש לאנשים בגף הטכני ורצה לחזק אותם. כך, במהלך 
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מלחמת לבנון השנייה מצא זמן לבוא אלינו לגף הטכני ולהראות 

כמה  עד  לנו  להוכיח  רצה  הוא  המלחמה.  מאירועי  סרטים  לנו 

חשובה עבודתנו ולאילו הישגים מגיעים הטייסים, בזכות עבודתנו. 

כך יזם וארגן לנו סיור לימודי במאמן “פעימת לב״ שבחצור.

פלקסר היה המגדלור של הסימולטור ותרומתו לדיוק הרב של נשק 

פלקסר  משמעותית.  מאוד־מאוד  הייתה  הקוברה  ממסוקי  מונחה 

מכל האחרים השאיר חותם מהותי, תשתית ומורשת לבאים אחריו. 

לא תשמע מילה רעה על ארז מהאגף הטכני - על אחרים נשמעו 

לא מעט קיטורים.

הצלחה פנומנלית של ארז בפגיעה בחיזבאללה עם טיל המחצלת 

ירקוני סיפר על הצלחה פנומנלית של ארז במלחמת לבנון השנייה 

בהשחלת טיל ממרחק של 15 ק״מ לחריץ קטן בחלון, שמאחוריו 

איננה  כזו  פגיעה  כי  הדגיש  ירקוני  חיזבאללה.  אנשי  הסתתרו 

משהו יומיומי. ״לפגוע ברכב עם טיל ‘מחצלת’ כל טייס יצליח. אך 

בחריץ? וממרחק כזה?״ 

מפקד מעצים המחנך להיות עם ראש גדול בסימולטור "מובילים" – 

מאת ע״ה

ארז זימן את הטייסים להדרכה בסימולטור “מובילים” אחרי שהיה 

בטוח שאין בו תקלות ורק אז קיבל מדריכות סימולטור. ארז היה מפקד 

מעצים, ואנחנו, קציני ההדרכה בפלטפורמות אחרות, למדנו ממנו עם 

הזמן. מדריכות הסימולטור מבצעות את מה שמפקד ההדרכה של 

הסימולטור מתכנן. כך היה אצלי ואצל האחרים. אצל ארז זה היה שונה. 

ארז דיבר איתן בגובה העיניים וחינך את המדריכות שלו להיות עם 

ראש גדול. שיתף אותן בתכנון פעילות ההדרכה, בתכנון התרחישים 

ובהחלטות. לא התייחס למישהו כעוזר או פחות חשוב. הוא נתן 
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את כל הכלים ואת ההרגשה למי שלידו שהוא שותף להתלבטויות 

ולפתרונות. ארז היה סופר אטרקטיבי, חברמן ואותנטי. מדריכות 

הסימולטור אהבו אותו.

איש לא התערב בעבודתו של ארז בסימולטור 

ארז היה מין משק אוטרקי. אוטונומי לחלוטין. במאמן שלי, במקרה 

של תקלות טכניות, הייתה חברה שנתנה לנו גיבוי טכני. במאמן 

של ארז, שהיה בוסרי, ארז וירקוני היו צריכים למצוא את הפתרון 

לתקלות הטכניות שהיו רבות. 

את ארז אי אפשר היה “לסנג׳ר״ כפי ש״סינג׳רו״ אותנו

כמו  לקצינים,  סינג׳ורים  לפעמים  היו  שלנו  התפקיד  במסגרת 

וארז  מסונג׳רים  כולנו  אנחנו  גינה״...  “יום  טקס,  המפקד,  מסדר 

ממשיך בענייניו כמו סטודנט חופשי. ליום גינה ארז בחר להצטרף. 

ארז לא יהיה זה שיגיד “בואו נרד למטה, נעשה...״ ארז לא ייקח 

את ההובלה של המשימה. כולנו מנכשים עשבים. ארז יחפש את 

ויבצע בשקט  ייגש לבדו  יגלה שצריך להתקין טפטפות,  האתגר. 

בלי דיבורים. לאחר זמן, יהיה מי שיצטרף אליו.

ארז רב־טייל המייעץ לכולנו במסלולי טיולים 

היו הרבה טיולים בהובלת ארז ובאישורו של רועי פלג, כמו הטיול 

לצפון עם 20 המדריכות. הגענו למעיין וארז מיד הסביר איך נוצר 

המעיין. סיום הטיול היה סביב מדורה בתימרת אצל גל בן דוד. ארז 

ליווה בגיטרה את השירה. 

ארז היה רב־טייל. כשרציתי לטייל עם חברים, הייתי מצלצל לארז 

וארז היה מיד ממליץ על מסלול. ביקשתי מסלול של שעתיים עם 

הליכה קלה ברמת הגולן וארז מציע ומשלב מעיין במסלול. 



שער חמישי: ארז והסימולטור | 153

שקט, מנותק ולמרות זאת, ההערה הקולעת - מאת ליאור כרם

זכורה לי במיוחד היכולת שלו לשבת בצד בשקט, כמעט להיראות 

ותמיד  מצחיקה  מדויקת,  קולעת,  הערה  לזרוק  ובסוף  מנותק 

מתובלת בציניות. 

וע”ה  לי, שברגע שהתחיל לרדת שלג בחרמון, פלקסר  זכור  עוד 

לטיול  יצאנו  ומאמנים.  לכטב”מ  לבי”ס  לשם  טיול  לעשות  לחצו 

לחרמון כשארז וע”ה גלשו שם בהתלהבות ובמקצוענות.

כולנו אהבנו לשרת במחיצתו. היה ענו, דיבר בגובה העיניים ויצר חוויית 

למידה משמעותית – כותבת טל גנור

המכין.  בשלב  ממנו  ונשרתי  טיס,  לקורס   2005 ביולי  התגייסתי 

הופניתי לקורס מדריכות סימולטור יחד עם עינב בכר, יוסי וגלעד 

בנט. ארבעתנו שובצנו במאמן “פעימת לב״ בחצור. 

ארז )קראנו לו פלקסר( היה המפקד והאחראי על ההדרכה בסימולטור. 

שארז  לי  זכור  שלנו,  המקצועית  והרמה  הידע  על  השמירה  לצד 

יצר חוויה של למידה משמעותית ושל תחושת ביחד. אחרי פרק 

זמן בחצור עברתי למאמן “מובילים״ בפלמחים, שהיה אז בשלבי 

התפתחות די ראשוניים. ארז עזר לי ללמוד את התפקיד החדש. אני 

זוכרת שהערצתי את האופן שבו הוא מצליח להחזיק שני תפקידי 

פיקוד והדרכה בשני מאמנים )לצד הטיסות...(, ובכל מקום שהוא 

נמצא הוא מצליח להיות נוכח, אחראי ואכפתי. 

לצד כל הידע שהחזיק, ארז תמיד היה ענו ודיבר בגובה העיניים. 

טכנית  לפגישה  אותי  צירף  ארז  בסביבתו.  לשרת  אהבו  כולם 

באלביט בנוגע למאמן “מקושרים״, שעוד לא היה כשיר.
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אחד האנשים הכי אכפתיים שיצא לי להכיר בצבא, שקורץ מחומר 

שונה ונדיר. "מלך העולם״ – כותבת טל פורת

ראשית אני רוצה להודות לך שהיית מפקד שלי, בדרך שלך. בניגוד 

לאדישות שאתה משדר, אתה אחד האנשים הכי אכפתיים שיצא לי 

להכיר בצבא וגם בערך היחיד שטובת החייל חשובה לו. נוכחתי 

לגלות את שתי העובדות האלו יותר מפעם אחת במהלך השירות 

שלי.

דבר שני, אתה באמת אחד המצחיקים. לא סתם גיל ואני הכתרנו 

אותך למלך העולם ללא ידיעתך )ראה כתר(. לא פעם נזרקו אליי 

משפטים כמו, “הלוואי שפלקסר היה מפקד גם שלי.״

ממש נהניתי לעבוד ולשרת איתך ובסביבתך, ויודעת שיש לך חלק 

גדול בעובדה שנהניתי כל כך בשירות והרגשתי שתמיד יש לי לאן 

לחזור. אני הולכת להתגעגע מלא...

אינטנסיבית,  מאוד  והלא  ארוכה  מאוד  הלא  היכרותנו  למרות 

במינו,  יחיד  מיוחד,  אדם  אותך.  להכיר  שזכיתי  לומר  יכולה  אני 

שקורץ מחומר שונה ונדיר. תבונה, מצוינות ודבקות במטרה לצד 

ענווה, אכפתיות אמיתית וטוב לב - הן שלל תכונות שנדיר למצוא 

ידעתי  לא  כנראה  בזמנו  היום.  מבינה  אני  זה  את  אחת.  בחבילה 

להגדיר את זה ולכן בחרתי )יחד עם חיילות נוספות, אשר לא זכו 

לשרת תחתיך( להכתיר אותך, באופן מופשט יותר, ל”מלך העולם״.

כשהשתחררתי, קנית לי את הספר “הנסיך הקטן״, אולי כדי להגיד 

לי  שיועילו  או שחשבת,  מילים  או  זמן  להם  מצאת  שלא  דברים 

באיזושהי צורה בעתיד.
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תודה שלימדתי אותי שחשוב להיות בן אדם לפני הכול, ושלא צריך 

להיות קולני ורועש כדי להראות שאתה טוב יותר מאחרים. זכיתי 

להכיר אגדה – כותבת הדר שפיינר

את שירותי הצבאי התחלתי בסוף שנת 2008 כמדריכת סימולטור 

ב"פעימת לב" בבסיס חצור. הגענו להכשרה ארבעה מדריכים מתוך 

בפלמחים,  רדום  סימולטור  לטובת  יעזוב  מאיתנו  שאחד  ידיעה 

שנקרא "מאמן מובילים". 

שרוך  קיבלנו  שבסופם  חודשים  כחמישה  של  הכשרה  עברנו 

הדרכה, כלומר מעתה אנחנו כשירים להדריך לבד. התבשרתי בתום 

ההכשרה שנבחרתי לעבור לפלמחים ולהיות המדריכה הראשונה 

סימולטור.  מדריכות  מקורס  היישר  "מובילים"  למאמן  שיועדה 

כשהגעתי לפלמחים פיקד עליי קצין מאמן, טייס בהצ"ח, שפחות 

מבין בהכשרות של מדריכות צעירות וחדשות. הקצין הפנה אותי 

לקרוא הרבה חומר כתוב ובעיקר ללמד את עצמי...

מי כתב את כל החומר התפעולי? "זה מהתקופה של פלקסר"

התחלתי ללמוד על תפעול הסימולטור ועל הנהלים של המקום. 

ראיתי שהרבה מהמסמכים שאני קוראת חתומים על ידי פלקסר, 

וגם הרבה מהשאלות ששאלתי את הגף הטכני לגבי פעולת המאמן 

הבנתי  פלקסר."  של  מהתקופה  "זה  של  קבועה  בתשובה  נענו 

שיש איזה בחור שכתב את כל החומר התפעולי הזה והשם שלו 

במאמן  לעצמי  שהעברתי  האישית  ההכשרה  במהלך  המון  עלה 

"מובילים".

הראשונה  המדריכה  אני  שאכן  גיליתי  לפלמחים  כשהגעתי 

שמגיעה לשם היישר מקורס מדריכות. לפניי היה פלקסר שהעביר 

במקור.  מסע"ר  מדריכת  נוספת שהייתה  מדריכה  עם  יחד  גיחות 

הסימולטור היה זכור בתור מקום שפלקסר מעביר גיחות )ולאחריו 
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גיא מאירוביץ'( ואין ספק שהיה קשה לטייסים בטייסת לקבל את 

העובדה שכעת מדריכה צעירה תעביר להם אימון )קשה להתחרות 

בסטנדרטים של פלקסר ומאירוביץ'(.

לאחר כמה חודשים של הסבה עצמית יצא לי להיתקל בפלקסר 

לגיחה בסימולטור. הוא כמובן לא אמר לי שהוא זה שהמציא את 

שעזב  אחרי  ורק  בסימולטור,  היום  מדמה  שאני  התרחישים  רוב 

את האימון, קצין ההדרכה הנוכחי אמר לי שזה הפלקסר המדובר. 

התפעלתי מכמה שהוא היה צנוע.

כשנה לאחר שסיימתי הכשרה התבשרתי שמגיעה מדריכה צעירה 

באותה  ההדרכה  קצין  הכשרה.  לה  לבנות  צריכה  ואני  נוספת 

לי עם מי להתייעץ  ולא היה  זמן  תקופה היה חולה הרבה מאוד 

ולהתקשר  מזלי  את  לנסות  חריג  בצעד  החלטתי  להיעזר.  ובמי 

2010, כבר היה  לפלקסר לעזרה. פלקסר באותה תקופה, תחילת 

מילואימניק ולא היה "חייב" לי שום דבר. הסברתי לו את המצב 

בטלפון - שישנה מדריכה בהכשרה ואין לנו קצין הדרכה ושהייתי 

שמחה אם הוא יוכל להגיע לעזור לי לבחון אותה ובעיקר, להגיד 

לי מה הוא חושב על קצב ההתקדמות שלה. פלקסר אמר שיבדוק 

מול הטייסת ואחרי כמה שעות החזיר לי תשובה חיובית.

מיד  אותי  ושיתף  הכיר,  הוא  שרק  וטריקים  שטיקים  מיני  בכל  נזכר 

בכל מה שידע

זו  אבל  כן,  לפני  הכרנו  ואני  ארז  בחצור.  לב"  ב"פעימת  נפגשנו 

בינינו  ההיכרות  כן  )לפני  יחד  שעבדנו  הראשונה  הפעם  הייתה 

לתא  נכנס  ארז  "מובילים"(.  במאמן  ומדריכה  מתאמן  של  הייתה 

של  דקות  כמה  ובתוך  בתוכנה,  נגע  שלא  שנים  אחרי  בפעימה 

ריענון, שלט בה בצורה מעוררת התפעלות. 

נזכר בכל מיני שטיקים וטריקים שרק הוא הכיר  לאט־לאט הוא 
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)עד היום אני חושבת שהוא בין היחידים שקראו את ספר התפעול 

לי  סיפר  שידע.  מה  בכל  אותי  שיתף  וכמובן,  הסימולטור(  של 

שבילה שעות על גבי שעות בחקירה של המערכת ותוך כדי גילה 

למהלך  וחשובים  מיוחדים  דרך  קיצורי  ובעיקר,  שיטות  מיני  כל 

הגיחה בסימולטור.

העברנו יחד גיחה למדריכה בהכשרה. פעם ארז שימש קצין בוחן 

ִתחקר את  וארז  יחד  ישבנו  ופעם היה הטייס הנבחן. בסוף היום 

המדריכה בצורה מקצועית, רגישה ועניינית. הוא עלה על נקודות 

התורפה שלה בתוך שנייה וידע בדיוק איפה היא חזקה. 

בשקט האופייני לפלקסר הוא הצליח להסביר ולהחדיר למדריכה 

הצעירה את כל ההערות שהיו לו ואני עדיין התלהבתי מהטריקים 

החדשים שלמדתי על הסימולטור.

על אף השנים שעברו מסיום השירות של פלקסר, הוא תמיד הראה 

טוב  הכי  האימון  שיהיה  רוצה  ושהוא  מהסימולטור  לו  שאכפת  לי 

שאפשר לייצר 

כקצינת  "מובילים"  למאמן  שחזרתי  לאחר  השירות,  בהמשך 

הדרכה, נתקלתי בארז עוד פעמים רבות כמתאמן. בכל סיום אימון 

ארז היה ניגש אליי ונותן את ההערות האישיות שלו. בתור אחת 

שחונכה על פי תורתו של פלקסר ומאירוביץ', תמיד הייתי צמאה 

לשמוע הערות )לטובה ולעיתים גם לרעה(. על אף השנים שעברו 

רוצה  ושהוא  מהסימולטור  לו  שאכפת  לי  הראה  תמיד  פלקסר 

שיהיה האימון הכי טוב שאפשר לייצר.

באחת הפעמים במאמן "מובילים" הגיעו להתאמן צוות של ארבעה 

טייסים. מאירוביץ', פלקסר, אלכס וטייס נוסף. שלושת הראשונים 

היו קציני מאמן בעבר ולכן זו הייתה גיחה מיוחדת מאוד. אמרתי 

להם שלכבוד הוא לי להעביר גיחה לכל הקודקודים וכולם פרגנו 
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לפלקסר שהיה הראשון. פלקסר כמובן ביטל את הדיבורים ודרש 

שנתחיל בגיחה. 

והרבה  כמדריכה  הכשרתי  בזמן  מעליי  ריחפה  פלקסר  של  רוחו 

לפני שידעתי במי מדובר. 

ולעבוד איתו בכמה  לי להכיר אותו פנים מול פנים  אחרי שיצא 

משימות משותפות, הבנתי שזכיתי ללמוד מאדם חכם ובעל המון 

שרואים  למה  מעבר  הרבה  שחקר  סקרן,  אדם  בתחום.  ניסיון 

במערכת או מה שנדרש מהמשימה, ידע להגיד את המילה הנכונה 

ולזרוק את ההערה המתאימה בדיוק בזמן. 

תודה על כל מה שלימדת אותי מהבחינה המקצועית ובעיקר, תודה 

על שלימדת אותי שחשוב להיות בן אדם לפני הכול, ושלא צריך 

להיות קולני ורועש כדי להראות שאתה טוב יותר מאחרים.

זכיתי להכיר אגדה.

כשנתגלה שחסר זיז בסלע, אדם אחד היה רגוע ובעל תושייה – מאת 

משה ירקוני. כתב מיק

הטיול הזה למצוקי דרגות יהיה חקוק בי לנצח. טיול אקסטרים 

ומפחיד. המפקד ישראל שי, מפקד טייסת הסימולטור, אמר לי בשלב 

מסוים של הטיול שלו ידע שזה מה שארז מתכנן, לא היה מאשר 

זאת. רק אדם כמו ארז יכול היה לארגן טיול שכזה.

יצאנו, כ־30 קצינים ונגדים המשרתים בטייסת הסימולטורים, לטיול 

גיבוש למצוקי דרגות. 

לרוב הטיולים אורגנו על ידי הצבא, אולם במקרה זה ארז ביקש 

לארגן הטיול, לתכנן את המסלול ולדאוג למזון ולסידורי לינה. 

ישראל שי המפקד אישר.

שבוע לפני מועד הטיול ִנספו חמישה טיילים בשיטפון גדול בנחל 

דרגות. ישראל שי חש אי נוחות מסוימת בבחירת המסלול על ידי 

ארז ולכן העמיד מראש מסוק חילוץ בכוננות.
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הטיול היה מאורגן למופת. בעצירות השונות אכלנו ושתינו בירה 

והיה שמח. 

ואז החלה הירידה לנחל דרגות, ירידה מאתגרת באמצעות חבלים. 

זיזים על הסלעים לצורך קשירת  החברה להגנת הטבע הציבה 

החבלים כדי להקל על הירידה, והנה, לאחר ירידה במספר שלבים 

נתגלה שחסר זיז בסלע. התחילו קיטורים והיו חששות - אף שעד 

אותו רגע כולם נהנו. רק אדם אחד רגוע.

ארז, ברוב תושייה, לקח סלע והעמיד אותו מעל המרווח בין שני 

סלעים גדולים, קשר את החבל לסלע שהעמיד וכך, יכולנו להמשיך 

בירידה לתחתית נחל דרגות ומשם לים המלח. 

חדוות עשייה שלא רואים הרבה בימינו. התרומה והאתגר סיפקו אותו 

והוא פרח – כותבת אסיה

כקצינת   2004 בינואר   160 בטייסת  שלי  התפקיד  סוף  לקראת 

מודיעין, ארז כבר עבר להצ"ח בסימולטור והתראינו פחות, אבל 

הקשר נשמר. 

זה לא מפתיע אותי שארז כיכב בסימולטור והיה לאגדה.

בניגוד להרבה טייסים, הוא נהנה מהלמידה והפיתוח יותר מאשר 

מהטיסה עצמה. הסקרנות והיצירתיות הטכנית שלו יחד עם מוסר 

העבודה הלא מאולץ שלו - חדוות עשייה שלא רואים הרבה בימינו 

הטייסים  רוב  מאתגר.  כה  בתפקיד  לצמיחה  מושלם  מצע  היו   -

ונהנו  בבינוניות  ההצ"ח  תקופת  את  "סחבו"  פשוט  שהכרתי 

מהתנאים הקלים שיש לרוב התפקידים האלו להציע. ארז באמת 

המבצעית.  בטייסת  מהתקופה  מאשר  יותר  הזו  מהתקופה  נהנה 

התרומה והאתגר סיפקו אותו והוא פרח.
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תמיד חשבתי על ארז, על המון דברים שלמדתי ממנו, ועל מי שהוא. 

כמה אור הפיץ וכמה נדיר הוא היה – כותבת אסיה

ההערכה שלי כלפי ארז נדירה עבורי. אולי הרבה אנשים אומרים 

דברים כאלו כשקורה אסון, אבל זו אמת במקרה הזה, מבלי לייפות.

אני יכולה להעיד על עצמי שאני די מיזנטרופית, ואפילו מתנשאת 

מחבבת,  אוהבת,  מעריצה,  שאני  מאוד  נדיר  האנשים.  רוב  כלפי 

שהכרנו  מאז  ארז.  ואת  שלי  אימא  את  רק   - מעריצה  מעריכה. 

התנתק  מאז  בשנים  עשה  הוא  מה  ששמעתי  אחרי  יותר  ואפילו 

הקשר.

עדיין קשה לי לעשות הרבה דברים שמתקשרים אצלי בראש לארז, 

גם אם זה רק למחוץ שן שום כדי לקלף ולפזר עליה מלח - כי הוא 

לימד אותי את זה. אז בינתיים אני מקלפת שום כמו פעם.

מיני  לכל  כניסה  בססמאות  כיכב  ארז  השנים  ממרחק  אפילו 

חשבונות שלי, כי התגאיתי מאוד בכך שאני מכירה אותו, ושאם 

השם שלי אי פעם יעלה בשיחה, הוא יכיר אותי וידע מי אני.

בכל פעם שהייתי בארץ קיוויתי סתם להיתקל בו, כי גם אני לא אדם 

של טלפון, וגם אני לא שומרת על קשר. עם ארז במיוחד הרגשתי 

ששנות ההיכרות האלו הן מתנה ושלבקש עוד יהיה חמדני. לכולם 

מגיע קצת מזה לפחות, אז להיות שמחה שזכיתי להיווכח בחלק 

מהחיים שלו, ולתת לעוד אנשים ליהנות מהשפע שבו.

תמיד חשבתי עליו המון, על דברים שלמדתי ממנו, ועל מי שהוא.
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וארז  בכול  שותפים  ויין,  בשר  ערבי  בישולים,  העליזים:  הדירה  ימי 

מתעקש תמיד לנקות את המקלחת

להצ״ח  עבר  כבר  ארז   160 בטייסת  שלי  התפקיד  סוף  לקראת 

בסימולטור והתראינו פחות, אבל הקשר נשמר. המשכתי לתפקיד 

אביב.  בתל  לגור  איפה  וחיפשתי  מודיעין,  לחיל  בחזרה  בקריה, 

11, דירה מרווחת  ארז הציע לי להצטרף אליהם בדירה במהר״ל 

טל ועירא שפינו חדר. בהתחלה היינו שותפים  ומקסימה, במקום 

ארז, נטע, ר״ש ואני, ובתוך זמן קצר ר״ש עזב וחפש תפס את מקומו. 

הייתה בדירה הזו דינמיקה כיפית מאוד. 

מה.  מנקה  מי  ועל  אוכל  על  התחשבנו  לא  בכול.  שותפים  היינו 

למרות שארז תמיד התעקש לנקות את המקלחת והשקיע בטירוף. 

וילונות,  תפרנו  אספו,  ונטע  שארז  רהיטים  מיני  כל  יחד  שיפצנו 

ולמעשה רוב הרהיטים המשותפים היו דברים שארז מצא ברחוב 

וִשדרג.

ארז החל להתעניין בנגרות. הדבר הראשון שהוא בנה לגמרי לבד 

במרפסת היה בר משקאות שאותו חיווט בנורות קטנות. 

חפש היה יוזם ערבי בשר על האש עם חברים שלו, וכולנו היינו 

משתתפים בהכנות ונשארים ערים עד השעות הקטנות של הבוקר. 

אחרי הסעודות המפוארות, מדליקים עוד ראש של נרגילה ומכינים 

עוד קצת תה. ראינו סרטים מהוידיאומט, דיברנו על הצבא בערב 

ובימי שישי הייתה תחושה של שישי בבית. ערכנו ערבי בשר ויין, 

בישלנו יחד והייתה אווירת נדיבות. 

ארז אהב גם ללמוד לבשל, אז התנסינו בכל מיני דברים. חלקם 

הבאתי מהבית המרוקאי שלי, חלקם למדנו יחד. אורן אחיו סיפר 

לי שמאז הוא מכין את החמין של אימא שלי.
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דירה מוזיקלית משירי ארץ ישראל וספרים בכל מקום

הייתה תקופה שאימא שלי חיפשה עבודה ומגורים במרכז, כשהחלטנו 

להעביר את המשפחה מירוחם. ארז לא היסס בכלל כששאלתי אם 

זה בסדר שהיא תגור איתי בחדר לתקופה. 

זו הייתה דירה מוזיקלית. מאיר אריאל ושירי ארץ ישראל הישנה 

והטובה התנגנו בסלון, והיו ספרים בכל מקום. היה מחשב אחד 

וארז. זה היה לפני תקופת הסמארטפון,  נטע  ויחיד - בחדר של 

לפטופ וטאבלט שלכל אחד יש היום. ארז הציע שכולנו נשתמש 

בו בפתיחות. 

העשייה הבלתי פוסקת שלו והרצון להשתפר וללמוד עוד מהכול היו 

השראה עבורי, ועמדו בניגוד מוחלט לשקט שהוא שידר. תזזיתיות 

ממקום שעד היום נראית לי על־אנושית.

נטע הייתה שרה, ומתישהו היא הציעה לארז ללמוד לנגן כדי שילווה 

אותה עם גיטרה. בתקופה ההיא חזרתי ללמוד פסנתר לא רחוק 

מהדירה, וארז אמר שזה נתן לו מוטיבציה גם ללמוד לנגן. אז הוא 

פשוט לקח גיטרה והתחיל ללמד את עצמו לנגן.

הוא לא סיפר הרבה על עצמו אף פעם. לא אמר את המילה “אני״ 

לעיתים תכופות. כמעט כל מה שידעתי על המשפחה שלו שמעתי 

מנטע. וזה היה חלק מהקסם. השקט הזה שהצביע על שלמות.

וכשהחליט ללמוד גיאולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, היינו יושבים 

ארז ונטע היו נשארים במרכז ורואים קלטות  בימי שישי שבהם 

מהאוניברסיטה הפתוחה.

ארז לא היה בתפקיד פשוט. הרבה טייסים עושים הצ״חים קלילים 

שלא תובעים יותר זמן מעבודה משרדית רגילה. הוא היה מפקד 

בתחום מתפתח, ומטבעו השקיע המון בתפקיד לכן לא היה לו 
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זמן לעמוד בקצב המטלות של הקורס. לבסוף החליט לדחות את 

הלימודים עד אחרי הצבא. הניסיון הזה עם האוניברסיטה הפתוחה 

פתח בפניי את הדלת הזו כשעברתי לבולגריה. 

ההחלטה ללמוד דווקא מדעים ולא הנדסה היא סיפור ארוך. תמיד 

רציתי להיות טייסת בעצמי וללמוד הנדסת אווירונאויטקה וחלל. 

ההיכרות שלי עם ארז שפכה אור על המקצוע, ולבסוף ויתרתי על 

טיסה מקצועית. הטסתי אולטראלייטים מדי פעם בשביל הכיף, אבל 

הבנתי שזה כמו שארז תיאר את זה - מעולה כתחביב ומעיק כמקצוע.

החלפנו המון ספרים בינינו. ארז נתן לי את “המשפט האחרון של 

התחיל  וכשארז  במתמטיקה.  גם  להתעניין  התחלתי  ואז  פרמה״, 

מאשר  בחישובים  טובה  יותר  הרבה  שאני  לי  התחוור  בנגרות, 

להבין  לי  גרם  זה  עמוקה.  מרחבית  ובראייה  מבנים  של  בתכנון 

לי  ושיש  ויסודית מאשר הנדסית,  יותר מתמטית  שהחשיבה שלי 

אפשרות לתרום ולהצליח במדעים הרבה יותר מבטיסה/הנדסה...

אלה שבחוף הים אומרים לטייסים: “איזה כיף להם שהם טסים שם 

למעלה,״ וארז אומר, “איזה כיף להם שם למטה בים״ 

במיוחד זכור לי יום בטייסת כשישבנו בפרגולה ברחבת המבנה עם 

החיילים שלי ודיברנו על טיסה וארז אמר שכשהוא טס מעל רצועת 

החוף והוא רואה אנשים בחוף, הוא יודע שהם מביטים במסוק וחושבים, 

“איזה כיף להם שהם טסים שם למעלה״ ותמיד חושב שזה אירוני כי 

הוא בזמנים האלו חשב “איזה כיף להם שהם למטה בים.״ זה כל כך 

זכור לי, כי נקודת המבט הזו נתנה לי הצצה לאיך זה יהיה והבנתי 

שאין לי את חדוות הטיסה ברמה שמצדיקה לבחור בזה כמקצוע. 

אני כל כך שמחה על ההבנה הזו. היום אני לא ממש נהנית מטיסות. 
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כמה אור הוא הפיץ סביבו וכמה נדיר הוא היה 

ביולי 2005 עזבנו כולנו את הדירה. ארז ונטע עברו להתגורר יחד 

ללא שותפים נוספים, לא רחוק מאיפה שגרנו. חפש עבר לגור עם 

חברים אחרים ואני עברתי עם המשפחה שלי לתל אביב. מנקודה 

זו ואילך הקשר התמעט.

שמתי לב למשהו לאחרונה - אין לי זיכרונות חורף עם ארז בתוכם. 

ימים  ובדירה,  בטייסת  שמש  שטופי  ימים  קיץ,  של  זיכרונות  רק 

שבהם גם אורן אחיו ביקר אותנו שם והשרה מהרוגע שלו, ימים של 

אור וחמימות. שלוש שנות היכרות ואין לי זיכרונות חורף הכוללים 

את ארז, למרות שיש לי זיכרונות חורף מובהקים מהתקופה ההיא 

עם אנשים אחרים.

זה בוודאי מדגיש לך כמה אור הוא הפיץ סביבו. באמת גידלת ילד 

ואיש נפלא. חשוב לי לשמור את ארז בחיי, לזכור איזה נדיר הוא 

ולשאוב כוחות מהזיכרון הזה.

הדירה הראשונה בתל אביב – כמו אוהל אירוח – כותב ר״ש

הדירה ברחוב מהר״ל נוצרה בגלל חיבור מיוחד שהיה לשלושתנו, 

)2002(. אהבנו  ובמרכז  ואני. היינו חדשים בתל אביב  עירא, ארז 

מאוד לטייל ולכולנו היו הרבה חברים או בני משפחה זרוקים שהיו 

צריכים מקום לישון. למען האמת לא יצא לנו להיות שם הרבה. 

אבל  בטייסת,  וכוננויות  מבחן  בטיסות  עסוקים  היינו  הזמן  רוב 

כשהיה זמן הדירה הייתה מקום מפגש לנו, לבני משפחה, לחברות 

שלנו )ארז היה אז בקשר עם נטע(, ולהמון אנשים מהקורס שפשוט 

באו להיזרק בדרך לאיזה טיול או לפני שהיו להם דירות משלהם. 

בבוקר אופייני היית יכול להתעורר לחמישה או שישה אנשים שלא 

הכרת שישנו בסלון בערבוביה – אחים ואחות של ארז, כל מיני 



168 | דרך ארז

הרבה(  לי  )ויש  שלי  מהאחים  אחד  או  עירא  של  חברים  נוודים, 

וגם ביקרו הרבה חברים מהקורס. בערבים היינו מדליקים נרגילה 

ועושים ארוחות ערב גדולות. הייתה אווירה מאוד טובה בדירה – 

כמו אוהל אירוח בתל אביב.

למה לא נזרוק את המזרנים למדרכה? – מאת חפש. כתב מיק

לעבור  החליטו  וארז  נטע  הדירה  את  עזבה  אסיה  מסוים  בשלב 

לדירה אחרת. היה צריך לפנות את הדירה מרהיטים ומזרנים. ומי 

שדאגו לפינוי היו חפש וארז. בהתחלה הורידו רהיטים מהמדרגות. 

את  נזרוק  לא  למה  רעיון,  לארז  צץ  מדי  קשה  היה  שזה  מאחר 

המזרנים מהחלון למדרכה?... וכך התרוקנה הדירה בתוך זמן קצר. 

ארז היה אדם מיוחד. מיוחד ושונה. שונה ומורכב. מורכב ומעניין – 

כותבת נטע אכס חברה

מורכב  ומורכב.  שונה  ושונה.  מיוחד  מיוחד.  אדם  היה  ארז 

שלך  השם   - ארז  שניתן.  כמה  עד  זאת  לתאר  אנסה  ומעניין. 

לחופש.  לתמימות.  אחרים.  לחיים  רחוקים.  למעוזות  אותי  לוקח 

לרוגע.  לשקט.  לב.  לטוב  לצניעות.  שבחיים.  לפשטות  לטיולים. 

לחוכמה. לגאונות. לאומץ. לתעוזה. לחוסר הפחד שבך. לסקרנות 

והרפתקנות. לתשוקה לראות ולחוות את העולם. לאהבת החיים.

אהב טבע וטיולים וגר בתל אביב 

לחו״ל.  הוא  מהטיולים  אחד  טיול.  מתקיים  בשנה  פעמים  מספר 

ִבן רגע כמו חמ״ל. אני מנסה  פורסים מפות על המיטה שנראית 

היה  )כשארז  במשימה  מאוד  מרוכז  ארז  ארז.  עם  יחד  להסתכל 

מרוכז מאוד הוא תמיד עשה פרצוף רציני והוציא את הלשון מעט 

החוצה – זה תמיד הצחיק אותי(. אני מתייתרת, עושה סיבוב בבית. 
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בתוך זמן קצר יש מסלול. חלקו מסומן וחלקו פרי מוחו הקודח של 

ארז.

נוסעים לטייל. ארז תמיד דאג שלא אסבול ולא יהיה לי קשה ושלא 

אסחב יותר מדי משקל על הגב. 

אביבה הזכירה לי בשבעה את הסיפור המצחיק שהתרחש באחד 

מטיולי פסח המסורתיים. הטיול נערך באזור גבי חווה עם חברים 

של ארז מקורס טיס. בעת חלוקת הציוד, ארז התעקש לסחוב על 

גבו את מרבית בקבוקי המים ונתן לי לסחוב את כל כיכרות הלחם 

)אני חושבת שהיו בערך עשר כיכרות(. אחרי תשישות רבה לא היה 

לי נעים להתלונן כי אני בסך הכול הייתי הממונה על הלחם וארז 

סחב את הדברים הכבדים באמת. אחרי שכבר לא יכולתי יותר, 

הסתכלתי על הלחם והופתענו לגלות שכל כיכר לחם שוקלת כ־750 

גרם. היה מאוד מפתיע וכבד... בשלב הזה עשינו חלוקה מחודשת...

אני זוכרת את הטיול שעשינו לטורקיה. מספר ימים בטרק באלפים 

היוליאניים. ישנו באוהל וסיימנו את הטיול ברחצה במפלים שמקורם 

במי שלגים. שנינו התרחצנו במימיהם. היה קר ושווה. לאחר הטבילה 

גילינו שאין לנו איך לחזור לתחילת המסלול. עם תושייה רבה 

הצלחנו למצוא לעצמנו טרמפ )תמורת תשלום סמלי( על גבי טרקטור 

מקרטע. אני חושבת שהנסיעה בטרקטור האיטי להחריד ארכה כמעט 

אותו פרק זמן שנדרש לנו להסביר לטורקים שאנחנו מעוניינים 

בטרמפ לעיר הסמוכה )זה היה מלווה בשרטוטים, סימני ידיים ומילה 

אחת שהכרנו בטורקית - “בש״ = “חמש״, שלא עזרה לנו במיוחד(. 

אחרי הטרק טיילנו בקפאדוקיה וצפינו יחד בתצורות הסלעיות 

המרשימות )ארז אהב מאוד גיאולוגיה. אני זוכרת שבזמן השירות 

הצבאי ארז נרשם לקורס באוניברסיטה הפתוחה ללימודי יסודות 
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הגיאולוגיה. במסגרת הקורס ארז צפה בהנאה בסרטי הוידיאו שנשלחו 

לו בדואר וקרא את כל החומר, אבל לצערו לא הצליח להגיש את כל 

העבודות בזמן בגלל הצבא. קורס נוסף כבר לא לקח בזמן השירות(. 

הטיול בטורקיה הסתיים לו בשוק באיסטנבול. היה כל כך כיף. 

זה ממש על קצה המזלג וקצרה היריעה מלתאר את כל הטיולים 

שערכנו. בסופי שבוע, סתם כשהתחשק נסענו לצפון. לדרום. לטעום 

מעט מנופי הארץ. ובכל זאת... ארז אהב את הטבע וגר בתל אביב. 

בזמנו היה לי קשה להבין את זה. עכשיו אני מבינה.

ארז אהב לטעום ולנסות דברים חדשים אך מעולם לא היה נהנתן

ארז קרא המון ספרים. אני זוכרת שהספר שהוא הכי אהב היה “חיות, 

ציפורים וקרובים״ מאת ג׳ראלד דארל. הספר מספר את סיפורו של 

ילד טבע שגדל באי, אשר היה חלק מארכיפלג. הילד אהב לשמוע 

את רחשי הטבע ולחקור את החי והצומח על האי. הספר מתאר 

את הרהורי ליבו של הילד ואת חיבורו לטבע. מי שיקרא את הספר 

יתקשה שלא לחשוב על ארז. 

ארז אהב לטעום מיני מאכלים שונים )הכול - חוץ מפלפלים( ובעיקר 

אהב מיץ תפוחים. מבחינתו לטעום כמה שיותר דברים חדשים שיקף 

סקרנות טבעית לנסות ולהתנסות.

ארז אהב ספורט אתגרי, אבל ספורט שכולל הפעלה של הגוף )להבדיל, 

סלד מאופנועי ים וג׳יפים - שהם עושים רעש, הורסים את הטבע 

ומהווים מטרד(. כאמור, ארז היה איש של הטבע. אני זוכרת שארז 

אמר לי שהוא לא אוהב לטייל עם משקפי שמש כי הם מראים את 

העולם בצורה מסולפת. בטיולים דאג לסגור את הנייד כדי להתחבר 

לחוויה המנתקת. גם אני טיילתי בלי משקפי שמש וטלפון סלולרי.
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ארז אהב לטעום מכל הנאות החיים, אבל מעולם לא היה נהנתן. זה 

נשמע אולי סותר, אבל כזה היה. ארז אהב להתנסות ולחוות, והכול 

נעשה בשקט ובענווה שאפיינו אותו כל כך.

ארז היה מאוד מופנם ויחד עם זאת מאוד חברותי

ארז היה אדם סגור מאוד ומופנם, ועם זאת היה מוקף בחברים, אהב 

אנשים והיה אדם טוב לב. 

אני זוכרת שפעם מישהו התנכל לו ואני רתחתי מכעס. לאחר כמה 

ימים ראיתי שהוא עוזר לו במשהו אחר. שאלתי אותו, איך הוא יכול 

להושיט יד לאדם ששם לו רגל? ארז היה מופתע מעצם השאלה 

ואמר לי שהוא לא מתייחס לאנשים באותו סרגל שהם מתייחסים 

אליו. אני ממש זוכרת שאלה המילים שבהן השתמש. 

לארז לא היו דרישות מאנשים, והוא פעל באופן עצמאי מבלי לבקש 

עזרה. במקביל ארז תמיד העניק סיוע לאחרים. הייתה לו סבלנות אין 

סופית. לא משנה מה עשינו ואיפה תופסים אותו - הוא לוקח את אלה 

מהצופים, משחרר רכב של חבר שנתקע בלי מצבר, עונה לחיילת שלו 

שהייתה במצוקה. עושה הכול כמובן מאליו ולא מבקש דבר לעצמו. 

ארז היה סבלני והיה מאוד מאוד קשה לעצבן אותו. הוא אמר לי 

פעם שעצבנות זו בחירה של האדם שמתעצבן. אפשר להגיד שעם 

כל סיטואציה הוא התמודד בשוויון נפש ומתוך בחירה חופשית לא 

התעצבן ממצבים שבהם קשה להישאר אדישים.

נזכרתי פתאום באחד מה״ויכוחים״ שהיו לנו. ויכוח סוער במיוחד. 

היו לו עדים. והכול סביב הגדרה של פרח שראינו בטיול בכרמל. 

אני טענתי שזה “ילקוט הרועים״, ארז אמר שאני סתם ממציאה 

פרחים. אני נעלבתי. ה״עדים״ צחקו ואמרו שרק אנחנו יכולים לריב 

בגלל פרחים. מיד כשחזרנו לבית של ארז בחיפה, וטרם עידן הגוגל, 
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ארז פתח את אנציקלופדיית החי והצומח שהייתה בחדר שלו, על 

המדף העליון משמאל. לא היה פרח כזה באנציקלופדיה. למרות זאת 

טענתי לצדקתי. אני חושבת שזו הפעם היחידה מבין עשרות שבאמת 

צדקתי ב״ויכוחון״ שכזה. אולי בגלל זה אני זוכרת את זה עד היום.

ארז היה עסוק מאוד ביומיום ותמיד מצא זמן לתחביבים

ארז היה אדם עסוק מאוד ופעלתן מאוד. את כל הפעילויות שלו 

תמיד ביצע על הצד הטוב ביותר. הוא היה משקיען מאוד וכל דבר 

שנגע בו הפך זהב. 

אני זוכרת שיום אחד אמרתי לו שחבל שהוא לא יודע לנגן על גיטרה, 

כי במצב כזה אני אוכל לשיר בליווי שלו. אף שהיה עמוס מאוד 

בצבא, לקח ארז שני שיעורי גיטרה. “פיצח אלגוריתם״ המאפשר 

לו להבין את ההיגיון שמאחורי האקורדים, והתאמן בסבלנות בבית. 

את ההיגיון שמאחורי האקורדים הוא הבין די מהר וזה תרם לו רבות 

לאימוני הערב. חוש קצב... טוב, זו הייתה בעיה בפני עצמה, ולכן 

אני לא בטוחה שניתן להגיד שהוא היה גיטריסט מחונן אבל בשורה 

התחתונה, הוא השקיע מאוד, התמיד ותפס את הרעיון מהר מאוד.

ארז מאוד אהב את החיילות שלו )מדריכות סימולטור(. הוא ממש 

השקיע בהדרכתן והכול בסבלנות ומסירות. נזכרתי, בזכות תמונה 

שהועלתה לאתר ההנצחה באינטרנט, שהוא הכין להן מרוץ ניווט. 

הוא השקיע מאוד בהכנה ועבד על הכנת המרוץ שעות רבות בבית, 

אחרי ימים מתישים בצבא. חבל שלא יצא לי להשתתף. 

תחביב נוסף שהיה לארז בתקופה שבה הכרנו הוא נגרות. הוא אהב 

לחשוב על רעיונות לריהוט, הלך לנגרייה ובחר עצים לאחר מדידות 
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ותחשיבים שערך והתחיל בעבודה. לבית שבו גרנו הוא הכין שלושה 

ספסלים, מדפים ובר ישיבה. ארז “ניגר״ שעות ארוכות והכול בדיוק 

רב. יצא מדהים! מדהים ופרקטי. הוא אמר לי שהוא מקווה שאחרי 

הצבא הוא ימשיך לבנות רהיטים, ובכלל לעסוק בעבודות בניין - 

הוא מצא בזה סוג של ריפוי בעיסוק )אני לא יודעת אם הוא הצליח 

להגשים את החלום הזה אי פעם. אני רוצה להאמין שכן(. ארז אהב 

לתלות מדפים, לחצוב בקירות, לטייח ולצבוע... הכול יצא לו מושלם.

ארז אהב מאוד ספורט. בערבים יצא לרוץ בפארק הירקון, בסופי 

שבוע טיפס על קירות )במובן המילולי של המונח( ובימים של שבירת 

שרב ארז היה בים עם הגלשן. מאז ועד היום בימים של שבירת שרב 

עולים לי זיכרונות על ארז.

ארז היה החכם ביותר שהכרתי והצנוע ביותר 

ארז הוא האדם החכם ביותר שהכרתי. ארז ניגש לפסיכומטרי בכיתה 

י״א ובלי ללמוד הוא קיבל ציון קרוב ל־800. בתקופה שבה אני 

חרשתי את חיי לפסיכומטרי )בערך שנתיים אחריו(, הצצתי בספרים 

שלו וראיתי שהוא דילג על כל שיעורי הבית. למעשה הספר שלו 

נראה נקי וחסר קשקושים. כאילו קרא אותו בחטף. 

ארז היה חייל פציפיסט

ארז היה חייל פציפיסט ושמאלן. הוא שירת שירות מלא בתחושה 

של שליחות ורק כדי שאחר לא יצטרך לעשות את זה במקומו. ארז 

השתתף בקורס טיס לא כחלק מהגשמת חלום ילדות. ארז ככל 

הנראה היה מעדיף להיות חוקר טבע ולא לוחם. 

אמר לי בשבועות האחרונים של קורס הטיס שהוא חושב שידיחו 

אותו, מפני שלדעתו הוא לא מספיק טוב. ארז היה כל כך צנוע ולא 
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האמין שיסיים את קורס טיס, ולכן אני משערת שהוא לא הקדיש 

לכך מחשבה עמוקה. ארז סיים את הקורס בהצטיינות. 

כמה היינו גאים בו. החברים הכינו חולצות “א־ר־ז ה־מ־ל־ך״. 

המשפחה רוותה נחת. אני שמחתי כי ידעתי שיוכל להיות יותר זמין 

ושעבר שלב נוסף לקראת השחרור המיוחל )שנראה אז עוד כל כך 

רחוק(. אף אחד לא העלה על דעתו...

שמאלני מורכב ואחד האנשים הכי מצפוניים שהכרתי 

עזריאל מה דעתנו על הבעיה  בארוחה משפחתית אחת, שאל 

19 את  הפלסטינית. אני ציטטתי ברוב טיפשותה של ילדה בת 

האימרה השפלה כי מוטב לזרוק את כולם לים. ארז אמר שהוא 

לא יודע אם הוא יכול להמשיך לראות אותי יותר. אמרתי לו - מה 

עם קבלת השונה? תשלים עם העובדה שלא כולם חושבים כמוך. 

הוא אמר שהוא מנסה להיות טולרנטי, אבל יש דעות שהוא לא 

מוכן שיישמעו. בסוף הוא “סלח״ לי. אני חושבת שהוא פשוט הבין 

שדיברתי מתוך בורות. הוא ניסה לשאול אותי שאלות ולבחון עד 

כמה אני מעורה במצוקה הפלסטינית ובעוול שנגרם להם במרוצת 

השנים. ככל ששאל, הבין שאני לא יודעת דבר. אני באותה תקופה 

התחברתי לאמירות של ז׳בוטינסקי. הייתי כל כך ציונית שהרגשתי 

שאין לוותר על שטחים. כל כך אהבתי את הארץ והאמנתי בכל 

ליבי בארץ ישראל השלמה. הערצתי את המתנחלים ששומרים לנו 

על הבית )היום החשיבה הזו כל כך רחוקה מהדעות שלי(. 

השתדלנו לא לדבר הרבה על פוליטיקה, אבל אם זה כבר עלה, בכל 

פעם שדיברתי ימינה מדי והוא הביע את מורת רוחו, הייתי עוקצת 

אותו על כך שלפחות אני לא לוחצת על ההדק, ואם הוא כל כך 

פציפיסט אז למה הוא טייס שמשקיע כל כך הרבה זמן בגוף לוחמני? 
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הוא אמר שמישהו צריך להיות זה שלוחץ על ההדק, ואני לא יכולה 

להאשים את מי שעושה את זה, כי זה המחיר, כדי לשמור על ביטחוננו. 

קראתי פעם מאמר, שלפיו חשוב שיהיו שמאלנים פציפיסטים בצבא, 

שיפקחו על כך שהדברים לא יהיו קיצוניים מדי. חשבתי על ארז. 

ארז התייסר מאוד כטייס מסוק קרב וביקש לעבור למערך תובלה וסורב

הוא מעולם לא חלם להיות טייס. לא היו לו מטוסי צעצוע ופוסטרים 

של מטוסים. אם הוא היה חושב על זה לעומק, אני משוכנעת שהוא 

לא היה הולך לקורס.

חשוב  בצבא.  מאוד  מתייסר  שהוא  מהימים  באחד  לי  סיפר  ארז 

להבין, ארז לא היה איש של מילים. אם הוא דיבר, זה היה בעיקר 

תיאוריות, פוליטיקה ודברי חוכמה. ארז כמעט לא דיבר על עצמו. 

לשמוע מארז שהוא סובל בצבא היה קשה מאוד והעצים שבעתיים 

את המצוקה שבה היה שרוי.

ארז תמיד אמר שהוא לא יכול לעזוב את הטייסת כי הצבא השקיע 

לנצל את ההשקעה  יכול  לא  הוא  ולכן  מיליון שקל בהכשרה  בו 

ופשוט לברוח. ארז הלך יום־יום לטייסת כי הוא האמין שהוא חייב 

משהו למדינה. אני חושבת שבעיקר הוא לא הרגיש בנוח שמישהו 

אחר יעשה את העבודה במקומו. הוא לא רצה “לדפוק״ אחרים. 

הוא העדיף לעשות את העבודה בעצמו והקריב את כל כולו לצבא, 

שהוא גוף שכל כך לא קשור למי שהוא היה. ארז ביצע את השרות 

הצבאי שלו על הצד הטוב ביותר. הוא היה מסור לתפקיד ולחברים.

ארז החליט שמוטב לו לעבור למערך התובלה. מוסרית המעבר יקל 

עליו. הוא הגיש בקשת מעבר. אני חייבת להדגיש שזה כל כך לא ארז. 

ארז מעולם לא ביקש ולו דבר. הוא לא ציפה לכלום והסתדר לבד. 

הוא לא הרגיש בנוח לשים את עצמו במרכז העניינים ולבקש בקשות 
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עבור עצמו. הגשת הבקשה לעבור לתובלה הייתה קשה מאוד עבורו, 

אך לבסוף הוא הגיש אותה והגיע לוועדה שבחנה את בקשתו. 

ארז היה מתוח מאוד באותם הימים. לא ראיתי אותו אף פעם נסער 

כל כך ונרגש כל כך. לרוב ארז היה אדם די אדיש. 

אני לא אשכח את היום שהודיעו לארז שהבקשה שלו נדחתה. הוא 

נכנס למיטה תשוש ועצוב וכואב. אני חושבת בדיעבד, שאם היו 

מקבלים את הבקשה שלו, הוא היה נינוח יותר ואני בטוחה שככה 

החיים שלו היו ניצלים. קשה לי עם זה.

החברים של ארז התחילו להשתחרר וטסו להודו ודרום אמריקה. 

גם אני טסתי לטיול אחרי צבא וחזרתי. חוויתי, ראיתי, התנסיתי. 

הוא עדיין באותו מצב, באותה שליחות שאיכשהו הוא נקלע אליה. 

ארז לא רצה לקחת חל״ת כמו טייסים אחרים ולנסוע טיפה, כי הוא 

רצה לסיים כבר את השירות הסדיר במועד ולא לדחות אותו. 

קשה לי שנגזר עליו להיות כל כך הרבה שנים בצבא, בפרט שחייו 

31. הוא הקדיש שמונה שנים  היו קצרים כל כך. ארז נהרג בגיל 

לצבא. מנסיבות מותו אני מבינה שהוא המשיך לעשות מילואים. 

יותר מרבע מחייו הוא היה בצבא, ובעצם כמעט כל חייו הבוגרים.

הצבאי  השירות  ולחוות.  לטייל  נולד  הוא  הטבע.  את  אהב  ארז 

הארוך מנע את זה ממנו. ארז טייל בעיקר בארץ והספיק גם לעשות 

כמה טיולים בחו״ל. ארז אהב לטייל בארץ, אבל אני משערת שאם 

יותר את  הצבא לא היה מכפיף אותו להיות פה, הוא היה רואה 

העולם הגדול. 

המוות שלו מחזיר אותי למי שהייתי פעם. למי שהוא היה. והוא 

היה אחד האנשים הכי מצפוניים שהכרתי.
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ארז - הכרתי אותך לקראת סיום קורס טיס. ליוויתי אותך מאז תקופה 

בחייך ואתה ליווית אותי תקופה בחיי. למדתי ממך, השתניתי בזכותך, 

גדלתי איתך. מי שהיית תמיד יישאר חלק ממי שאני. 

ארז היה בן הזוג שלי מגיל 19 ועד גיל 24. הוא היה קרוב אליי מאוד 

באותן השנים, ואני יכולה לציין בוודאות שהוא שמאלני מורכב.

לא מפקירים חסרי אונים - כותב מיק

מירב וארז לקחו את סילי הכלבה מצער בעלי חיים, לניסיון של 

יוצאות  חרדות  היו  לכלבה  אביב.  תל  במרכז  לדירתם  שבועיים, 

דופן וכשנעזבה בבית לבד, לא הפסיקה לייבב וליילל. קשה מאוד 

היה איתה עד בלתי אפשרי. מירב פקפקה באפשרות להשאיר את 

סילי. אחרי הכול שניהם היו עסוקים מאוד, נעדרו מהבית לשעות 

ארוכות ולא היה מובן מאליו שיצליחו במשימת הטיפול בסילי.

כששאלה מירב את ארז אם יחזירו את סילי לצער בעלי חיים ענה 

ארז ״לא מפקירים חסרי אונים״.

סרקו את הקוד כדי להגיע לאתר על שם ארז פלקסר:

www.erezflekser.com
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 שער שביעי: אוניברסיטת 
תל אביב

בחר ללמוד באוניברסיטת תל אביב בגלל מירב ובגלל הים – כותבת 

אביבה

עוד כשטייל ארז באפריקה, ביקש ממני לשלוח לאוניברסיטה בירושלים 

חיבור שכתב, לצורך הרשמה לתוכנית מיוחדת באוניברסיטה. 

לטובת  ירושלים  אוניברסיטת  על  ארז  ויתר  נוספת,  במחשבה 

אוניברסיטת תל אביב בגלל מירב ובגלל הים. ארז בחר ללמוד בתל 

אביב גיאוגרפיה ופיזיקה. לאחר שבועיים עבר ללימודי גיאופיזיקה 

במקום גיאוגרפיה ופיזיקה. 

בתום השנה הראשונה ללימודי פיזיקה לתואר ראשון, הצטרף למעבדת 

העל מוליכות במחלקה לפיזיקה של פרופ׳ יורם דגן והיה שותף לשני 

מאמרים בירחון מדעי חשוב כשבאחד מהם הוא היה הכותב המוביל.

ארז תפקד כדוקטורנט במעבדת על מוליכות, על אף היותו סטודנט 

שסיים רק שנה ראשונה בפיזיקה – מאת פרופ׳ יורם דגן

דוקטורנט מושיקו )משה בן שלום( פנה אליי, “תשמע, יש לי בחור 

בשבילך. הוא סיים שנה א׳.״ צחקתי. אז אמר לי “תאמין לי, זה בן 

אדם שאתה רוצה אותו איתך.״ ואכן ארז ִתפקד כתלמיד לדוקטורט 

מתקדם לכל דבר.

מתי הכרתי לראשונה את ארז - כותב מניב

זוכר את היום בו הכרתי לראשונה את ארז ממש טוב. היום  אני 

הראשון ללימודים בסמסטר הראשון. התקבצנו כל “הזקנים” מחיל 

בשנה  שעשינו  מה  על  ודיברנו  באיחור  ללמוד  האוויר שהתחילו 
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האחרונה. אני זוכר שמיד התחברתי לארז. הדיבור הנינוח והרגוע 

שלו גרם לי להרגיש ממש בנוח איתו. נכנסנו לכיתה, התיישבנו 

יחד כל החבר’ה ולא עבר זמן רב עד שראיתי את מידת הסקרנות 

והחוכמה שהייתה לו.

מי עוד מסוגל לעמוד בעומס משימות כזה?

במהלך הקורסים, תמיד ארז היה שואל איזו שאלה שאף אחד לא 

חשב עליה, והייתה השאלה המתבקשת והמסקרנת.

האמת, כשאני חושב על זה הוא נכח ברוב השיעורים )חוץ מההקלטות 

שראינו בוידיאו שהיו חלק משמעותי מלימודי התואר שלנו( ועדיין 

הספיק להתרוצץ במעבדה של יורם ברוב ימי התואר הראשון. 

זה הדהים אותי איך ולמה הוא עשה את המהלך הזה: להגיע בשלב 

לי שהוא אחד האנשים  נראה  יורם.  למעבדה של  מוקדם  כך  כל 

כזו של  היחידים שאני מכיר שהיו מסוגלים להתמודד עם כמות 

עומס לימודי בשילוב עבודה במעבדה מתקדמת, ולהצליח באופן 

משמעותי כל כך. 

כמובן את כל זה עשה בשילוב יום מילואים בשבוע, ובלי לוותר 

על שחייה עם חברי המעבדה מדי שבוע בבריכת האוניברסיטה.

הים הוא אחד המקומות האהובים עליו

ההיכרות שלי עם ארז הייתה הרבה מעבר לחיי הלימודים. קבוצת 

השחייה שיצרנו, עם מספר אנשים נוספים, צברה תאוצה בקיץ בין 

התואר הראשון לשני. 

ושוחים  גורדון  בחוף  שש  בשעה  בוקר  כל  כמעט  נפגשים  היינו 

אותו  מזמין  כשהייתי  תמיד  ק״מ.  כשני  הגלים  לשוברי  מעבר 

לשחות, הוא היה עונה בחיוב. 

מה שאהבתי במיוחד שהוא היה “זורם״ עם השיגעונות שלי, הייתי 
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אומר לו: “פלקסר, בוא לשחות הלילה בחוף פרישמן,״ והוא היה 

גורדון  בחוף  גם  בלילה  לשחות  הצעתי  ואז  היסוס.  ללא  מסכים 

באחת  מפחידה.  די  השחייה  שבו  מקום  הגלים,  לשוברי  מעבר 

הפעמים נכנסתי לפאניקה. התקשיתי לחזור לחוף. ארז מצא אותי 

בים החשוך ועזר לי להגיע לחוף. 

היה ברור לי שהים הוא אחד המקומות האהובים עליו. בכל פעם 

שאני עובר ליד חוף הכלבים, אני נזכר בערבים שהיה מזמין אותי 

לבלות בחוף יחד עם סילי ועם כמה בירות. 

עם  שלנו.  היומיום  משגרת  חלק  הייתה  אופניים  על  הרכיבה  גם 

תחילת הלימודים עזב ארז את הקטנוע שהיה לו ועבר לרכוב על 

סילי  את  לוקח  היה  האלו  האופניים  עם  לאוניברסיטה.  אופניים 

לטיולי ריצה בתל אביב וטיולי שטח. לקראת התואר השני היינו 

הרבה יותר צמודים. עבדנו באותה המעבדה והמשכנו לתואר שני 

באוניברסיטת תל אביב. 

כל יום לימודים היה מתחיל ב״ארומה״ ומסתיים ב״ארומה״. זכור 

לי הקפה הקבוע לפני השיעור בסטטיסטית של שוורץ. זו הייתה 

הדרך היחידה להעביר את השיעור הזה.

המחשב של ארז עובד עד היום כמו גדול

שמתפנים  מחשבים  שישנם  לאוזניי  שמועה  הגיעה  אחד  יום 

ממעבדה אחרת בבניין. אז הבאתי מספר מחשבים אלינו למעבדה 

והצעתי לארז להפוך אותם למחשבי המעבדה שלנו, כי לנו לא היו 

כאלה. המחשבים היו ישנים והיה צורך בהשקעה של עבודה רבה 

כדי להפוך אותם ליעילים. המחשב שארז בחר פשוט לא הסכים 

יצירתיות,  ניסה לפתור את הבעיה בכל מיני דרכים  לפעול. ארז 

אפילו הלחים נגד למאוורר של המחשב כדי להפחית את עוצמת 

הרעש שהוא מייצר. לא משנה כמה פעמים המחשב הפסיק לעבוד, 
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ארז לא ויתר וחזר ותיקן אותו מחדש, עד שהגיע לתוצאה הרצויה. 

לאחר מספר חודשים, המחשב שלי הפסיק לעבוד, אבל המחשב 

של ארז עובד עד היום כמו גדול.

בדקנו אם יש בו קליטה, כי מירב בחודש התשיעי

היה ברור לי שארז היה מטייל רציני, וגם סיפר לי רבות על הטיול 

הגדול שלו באפריקה. באחד מסופי השבוע הזמנתי אותו להצטרף 

לטיול סנפלינג במדבר יהודה, איתי ועם חבר נוסף. 

הוא שקל את העניין )מירב הייתה בחודש התשיעי( וכמובן הצטרף. 

כדי  קליטה,  בו  יש  אם  בדקנו  אליו,  שירדנו  מפל  זוכר שכל  אני 

לשמור על הקשר עם מירב ולדעת מה שלומה. בסיום הסנפלינג 

“התפלחנו״ לבריכות ים המלח ורחצנו בהן בצורה הטבעית ביותר.

בודק שיטפונות

בכל פעם שהיה יורד מבול באמצע יום לימודים באוניברסיטה, היה 

ארז בודק אם יש מצב לשיטפונות בדרום הארץ ואם כן, היה מזמין 

מוותר  היה  איתו לצפות בהם. על הקפה השחור לא  לנסוע  אותי 

ובוודאי לא על צורת ההכנה שלו. גם אם לא טייל וסתם בא להתכונן 

למבחן, היה מביא את הנחל׳ה ומבשל בפינג׳ן, בדיוק כמו שעושים 

במדבר. אפילו על הכיריים החשמליות בבית החדש שלו )שעדיין 

לא הותקנו לגמרי( החליט שעושים את הקפה “כמו שצריך״.

תקופת המבחנים האחרונה בחודש פברואר 2013

הזמן  רוב  ממש.  אינטנסיבית  הייתה  האחרונה  המבחנים  תקופת 

ארז  אצל  או  בבית  אצלי  או  החדר:  באותו  תקועים  שנינו  היינו 

נושאי  על  חלקן  הללו,  בחדרים  העברנו  שיחות  הרבה  ומירב. 

הלימוד, חלקן על נושאי עניין אחרים וחלקן סתם על החיים ומה 
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עושים איתם... עם רוב האנשים הייתי מתחיל לאבד את הסבלנות 

ושמח  מוכן  הייתי  תמיד  איתו  ארז.  עם  לא  אבל  קצר,  זמן  אחרי 

להתראות ולשוחח. 

כל כך טבעי שיש לו את אּורי

לאחר לידתו של אּורי ראיתי איך ארז מטפל בבנו: רוחץ אותו בערבים 

ומנסה לגרום לו להתחיל לזחול ולהתגלגל לבדו. זה היה נראה טבעי 

כל כך שיש לו ילד, הוא היה רגוע כל כך ומאושר ליד אּורי.

היום האחרון

אני זוכר גם את היום האחרון שראיתי אותו. זה היה בבוקר. נפגשנו 

שטויות.  על  וצחקנו  כלשהי  בהרצאה  האחוריים  המושבים  על 

לי  השיב  והוא  אמר,  שהמרצה  למה  בקשר  שאלה  אותו  שאלתי 

תשובה שסידרה את העניין. 

אחר כך הלכנו לצהריים בקפיטריה המקומית עם שמואל וחזרנו 

ואני  לילה,  לטיסות  הערב  יוצא  שהוא  לי  אמר  ארז  למעבדה. 

הייתה  שזאת  לעכל  לי  קשה  לחלוטין.  שגרתית  בצורה  הנהנתי 

הפעם האחרונה שראיתי אותו. זה פשוט לא נתפס. 

נחמד לי במה שאני עושה ובדרך שבחרתי

יום אחד כשהלכנו לשחות ארז אמר לי: “אני הבנתי משהו, אני לא 

הולך לגלות משהו גדול, אני לא אהיה איינשטיין.״ אז אמרתי לו: 

“מה פתאום, אני לא מסכים לחשוב כך.״ הוא השיב: “אומנם לא 

אהיה איינשטיין, אבל נחמד לי במה שאני עושה ובדרך שבחרתי.״

נמצא  לא  פעם  אף  מה שחשוב,  על  חושב  בשבילי:  ארז  היה  זה 

בלחץ והיה גבר בכל מובן.
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אני לא צריך את זה

אני חושב מה ארז היה אומר על כל מה שכתבתי. בטח היה אומר 

לי להפסיק לכתוב עליו דברים ושהוא לא צריך את כל זה. אבל אני 

פשוט לא יכול להפסיק לחשוב עליך, ארז... כל קורס חדש שאני 

הולך אליו ואתה לא יושב שם לידי, כל ארוחת צהריים שאתה כבר 

לא בא איתי, כל שיחה במעבדה שחסרה בה התוספת שלך לסדר 

את העניינים, כל שחייה בחוף תל אביב שאתה כבר לא מגיע וסתם 

לשבת על כוס קפה ולדבר איתך - כמה אתה חסר. קצב הלימודים 

היה מהיר ותמיד היה לחץ, אך לא אצל ארז. ארז איננו נלחץ.

לא מיד אתה מרגיש בחוכמה מיוחדת אצל ארז, אך בהמשך מתגלה 

היכולת שלו להבין דברים לעומקם. 

קל מאוד לוותר לעצמך בעניין הבנת עומק בפיזיקה, בייחוד אם 

ויתר,  ולפתור בעיות. אולם ארז לא  רכשת את המיומנות לעבוד 

וכך כל הלימוד עמו הפך לעמוק, הרבה מעבר ללימוד הסטנדרט. 

בלטה גם הסקרנות הרבה של ארז.

גם בנושאים שבין אדם לרעהו, לארז הייתה תשובה פשוטה – כותב א״א 

בחוג לפיזיקה נפגשנו שיישה טייסים: ארז, מניב, רון זוהר )רונזו(, 

יונתן שיפמן, עמיחי יצקי ואני. באופן טבעי התיישבנו כל חבורת 

הטייסים יחד באולם לב. האולם נמצא מעל מסעדת קרדיו באותו 

בניין. ארז מיד המציא כינוי לאולם: קרדיולב. הרצינות וההנאה מן 

הלימודים בין השאר נבעו גם מהיותנו מבוגרים יותר מתלמידים 

רגילים. היינו טייסים אחרי מספר שנות קבע בחיל האוויר אשר 

באו ללמוד מרצונם וידעו מה הם רוצים.
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השלים את החורים שהיו לי במהלך מחשבתי

לא  )והיו  בלימודים  מובן  לא  נושא  כשהיה  בו.  נועצתי  תמיד 

דיברנו  הבין.  באמת  הוא  ארז.  עם  בו  לדון  יכולתי  כאלה(,  מעט 

על אין ספור סוגיות שונות בפיזיקה, ברצף של טיעונים לוגיים, 

כשמחשבותינו מסונכרנות באופן מושלם אלו עם אלו. הוא הבין 

את  להשלים  היה  ויכול  המשפט,  את  שסיימתי  לפני  גם  אותי 

ה״חורים״ שהיו ַבמהלך המחשבתי. 

גם בנושאים שבין אדם לרעהו לארז הייתה התשובה. מספר פעמים 

שוחחנו על מצבים שבהם הרגשתי שלא נהגתי נכון, ויחד תחקרנו 

את התנהלותי. הייתה לו יכולת מדהימה לנהוג באופן שיביא לכך 

שהדברים יקרו כפי שחפץ, אך מבלי לפגוע באיש, כשכל הצדדים 

יוצאים מרוצים. היה זה ארז שידע להתנסח בצורה ברורה כל כך 

ושלמה, עד שהנושא נראה פשוט ביותר. הוא ידע להסביר אותו ברגע.

תוכנית,  הייתה  לי  אבל  לכך,  מודע  היה  ארז  אם  בטוח  לא  אני 

שבשלב כלשהו של חיינו יהיה לנו מיזם עסקי משותף. 

רעיון מתמטי מבריק 

יכולותיו של ארז היו עצומות. בקורס מחשבים לפיזיקאים קיבלנו 

מטלה: לרשום קוד שעושה משהו. אני ורבים כמוני היינו כותבים 

קוד שעבד, אך היה ארוך מאוד. אצל ארז הקוד היה באורך שתי 

שורות! תמיד עמד מאחורי הקוד של ארז רעיון מתמטי מבריק!

אהב וידע לבשל ואהב להכין לנו חוויה בדואית 

התקופות הכיפיות ביותר היו תקופות המבחנים. נפגשנו פעמים 

רבות אצל ארז ומירב בתל אביב או אצלי וגל ברמת גן. בנות הזוג 

ואחר הצהריים.  היו בבית. למדנו מספר שעות בבוקר, בצהריים 

נהדרת.  לזניה  מכין  היה  לבשל,  וידע  אהב  אשר  ארז  בצהריים, 
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הכינוי  היה  זה  בדואית?  חוויה  רוצה  מי  שואל:  היה  מכן  ולאחר 

שלו לקפה שחור מבושל, מוגש בכוסות קטנות כמו אצל הבדואים. 

מירב או גל היו מפזרות את החבורה. נגמר, כולם הולכים הביתה... 

שלום... לולא הן, היינו נשארים במסיבת הלימודים כל הלילה! 

החל מהשנה השנייה של התואר הראשון ארז כבר השתתף במחקר 

פעיל במעבדת מוליכי העל של פרופ׳ יורם דגן. בזמן שכולנו עשינו 

תואר ראשון, ארז עשה גם תואר שני במקביל. אחרי שסיים את 

התעודה(  את  רשמי  באופן  קיבל  )בטרם  הראשון  התואר  לימודי 

התחיל באופן רשמי את התואר השני באותה המעבדה, אצל יורם. 

ארז האקמול – כותבת גל, אשתו של א״א

אהבתי כשהחבורה הייתה מגיעה ללמוד אצלנו למבחנים. 

ומיד  ארז היה נכנס אלינו הביתה, חולץ את כפכפי הטבע נאות 

ניגש למלא את הקומקום ושואל אותי אם אני רוצה קפה, ומכין 

לכולנו. אהבתי שהוא הרגיש אצלנו בבית, זה החמיא לי. אני הייתי 

על  הפילוסופיות  לשיחות  ומקשיבה  בהם  צופה  בסלון,  לומדת 

נושאים ברומו של עולם ותרגילים בפיזיקה. ארז היה קם מהכיסא 

ומתהלך תוך כדי שהוא מסביר. הם היו מבלים כך מהבוקר ועד 

שמירב הייתה מתגעגעת. מדי פעם בהפסקות קפה בין התרגילים 

מקומות,  מיני  בכל  ארז  מרתק ממעלליו של  לסיפור  זוכים  היינו 

צחקנו,  מרותקים,  ישבנו  כולנו  במדבר...  בטיולים  באפריקה, 

והתפלאנו שהוא שרד כדי לספר. 

היה  הוא  גרוע,  יום  א"א  על  א"א. כשעבר  היה האקמול של  ארז 

מצלצל לארז, מספר לו מחוויותיו, ועד סוף השיחה כבר היה צוחק 

וחושבים  בערב  יוצאים  כשהיינו  עובר.  היה  והכול  קולות  בקולי 

את מי להזמין איתנו, התשובה המיידית של א"א הייתה - פלקסר! 
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מי שלא רוצה לעבוד - יעבוד כפליים – כותב א״א

לקראת סוף שנה ב׳ של התואר הראשון, כך נדמה לי, היה לארז 

אמורים  איתו  יחד  אחר.  למבחן  בסמוך  ש״נפל״  בגיאופיזיקה  מבחן 

היו להיבחן כתריסר סטודנטים אחרים בלבד. ארז החליט להזיז את 

מועד המבחן. לשם כך ארז השיג את אישורם של כלל הסטודנטים 

ושל המרצה, כפי שהנוהל דורש, ופנה למזכירת הבחינות של מדעים 

מדויקים כדי לתאם את השינוי. 

מזכירת הבחינות מצידה הערימה קשיים. ראשית היא טענה כי אין 

כיתה להיבחן בה במדעים מדויקים )טענה מגוחכת כמובן(. אז ארז פנה 

למזכירות מדעי הרוח ושם אישרו לו שיש להם כיתה פנויה בתאריך 

הרצוי. כשחזר אליה עם הפתרון לכיתה, היא טענה כי הבוחנים כבר 

תואמו מראש לכל תאריכי המבחנים השונים, וכי זה יעלה כסף לשנות 

את התיאום מולם. אז ארז מצא מבחן אחר עם מעט תלמידים שאפשר 

להצטרף אליו באותה כיתה, וכך אין צורך בתיאום בוחנים נוספים. 

כשחזר אליה וגם זה לא ריצה אותה, כך סיפר לנו ארז במילותיו: “אז 

הבנתי שיש רק דרך אחת לגרום לעבוד למישהו שלא רוצה לעבוד: 

לאיים עליו בעוד עבודה! אז אמרתי לה שבתאריך של מועד א׳ אני 

במילואים, וגם בתאריך של מועד ב׳ אני במילואים, אז שתתאם כבר 

מעכשיו מועד ג׳...״ באותו רגע ממש הזזת המבחן אושרה.

בלילה היה ממשיך לעקוב אחרי הניסוי יחד עם אּורי העולל – מאת 

הדוקטורנט מושיקו. כתב מיק

ארז השתלב מיד במעבדה והתחיל בפרויקט קיץ כמו כל דוקטורט, 

עם מספר אנשים )כימאי – ד״ר איתי כרמלי, פיזיקאי – ד״ר אברהם 

גביש  של  תכונות חשמליות  לחקור  ארז  על  הוטל  ואחרים(.  לוין 

בשדה מגנטי בטמפרטורות קרובות לאפס המוחלט. בעבר נחקר 

הגביש, אולם לא ביסודיות, בשל קשיים גדולים בגידולו. לא הצליחו 
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לשחזר את גידולו כי הגביש רגיש לוואקום וחמצן. וארז - הצליח 

לגדל את הגביש. לאחר מכן היה על ארז לבצע מדידה ממוחשבת 

אוטומטית של ההתנגדות החשמלית. המדידות הממוחשבות של 

הניסוי אינן נפסקות בלילה, ולכן ארז חיבר את מערכת השליטה 

על הניסויים למחשב בביתו. הוא היה בודק במהלך הלילה שהכול 

נוסע לאוניברסיטה  - היה  עובד כשורה במעבדה. אירעה תקלה 

באמצע הלילה כדי לפתור אותה. 

הניסוי הצליח גם בארץ וגם בארה״ב ושימש בסיס למאמר חשוב

לאחר לידתו של אּורי, שילב ארז בקרת ניסוי עם האכלה והשגחה על 

אּורי, כשהתעורר בלילה. ארז עקב אחרי הניסוי והבחין כי העקומה 

החלה לרדת ואז לעלות, בדיוק על פי המצופה בתיאוריה. התוצאות 

אשר קיבל ארז במעבדת ה״על־מוליכות״ הושגו בשדה מגנטי חלש 

מן השדה האידיאלי לביצוע ניסוי. בשל חשיבותו של המחקר והעניין 

הרב בתוצאה, החליט פרופ׳ יורם דגן לשלוח את ארז ומושיקו למעבדת 

“על־מוליכות״ חשובה ביותר במדינת טנסי בארצות הברית, שם ישנו 

מגנט בעוצמה גבוהה ביותר. נמצא תקציב לניסוי וארז ומושיקו חזרו 

על כל הניסוי בתנאים משופרים בהרבה. בתום כשבוע של עבודה 

אינטנסיבית בטלהסי שבטנסי, התקבלו תוצאות המאששות את כל 

המדידות אשר נערכו בארץ. התוצאה שימשה בסיס למאמר חשוב 

וחדשני אשר פורסם בעיתון מדעי, כשארז הכותב הראשי. 

מכל כישלון לומדים, לא מתייאשים ומשתפרים – מאת איילת קליין. 

כתב מיק

הגעתי למעבדה במסגרת פרויקט שנה ג׳ ופרופ׳ יורם דגן מיד הטיל 

על ארז להדריך אותי ולהטיל עליי משימות המסייעות למחקרו.

- מכול  והחשוב  ארז.  של  המרשימות  ליכולותיו  מיד   נחשפתי 
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במהלך היא.  מה  ושיטתית  סבלנית  מחקר  עבודת  ממנו   למדתי 

 הניסויים היו כישלונות רבים. ארז לא התייאש מכישלון. הוא רק

נהנה ללמוד מן הכישלון והקפיד לעבוד על השיפור.

וחקרנו את תכונות המוליכות  גבישים  זוגות  בנינו  בהדרכת ארז, 

לרוע  מגנטי.  שדה  של  שונים  וכיוונים  שונים  לחצים  שלהם, 

ביום העצמאות,  הקירור שלנו  הליום מתוך התקן  מזלנו, התנדף 

תיקונים  ִאלתר  ארז  בחופש,  היה  הקירור  התקן  על  כשהאחראי 

בעצמו. תמיד תפס יוזמה וניסה לפתור כל בעיה. יצרתי עם ארז 

וארז  החשמלית,  התנגדותם  את  למדוד  היה  נדרש  אשר  גבישים 

ניחן בפשטות ובתחכום רב בהכנתם. והחשוב מכול, לא כל ניסוי 

הצליח, אולם ארז תמיד חייך וניצל כל כישלון ללימוד מן השגיאה, 

והיה נחוש לאסוף כוח ומרץ מוגברים להמשך הניסוי. 

תל שזז בגלל רעידת אדמה 

באחד משיעורי הגיאולוגיה, סיפר המרצה שישנו תל בצפון, אשר 

ארז  ממטוס.  בבירור  לזהות  ניתן  התזוזה  את  אדמה.  ברעידת  זז 

הביא לשיעור הבא את הצילומים של התל!...

מחנה גיאולוגיה בהרי אילת

בחוג לגיאופיזיקה קיים סיור למיפוי מבנים גיאולוגיים בהרי אילת. 

את מחנה הגיאולוגיה בהרי אילת לא אשכח לעולם. מטרת המחנה 

משקע  סלעי  של  שילוב  כולל  ושכבות,  סלעים  לראות  הייתה 

וסלעים מגמתיים. התחלנו במכתש רמון, במנסרה. לנו באכסניה. 

ביום השני הסתובבנו בהרי אילת. אני הייתי בקבוצה עם ארז וגיל. 

רצנו עם הפטיש הגיאולוגי והחומצה לזיהוי סלעי גיר למבנים של 

אלמוגים בים כמו ילדים קטנים. בערב עשינו שיעורי בית. גיל חישב 

חישובים, אני ציירתי חתכים גיאולוגיים וארז אמר לנו מה לרשום.
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חברים למעבדת העל מוליכות בראשות פרופ' יורם 
דגן, ובחסות פרופ' דוד אולמן, יו"ר בית הספר לפיזיקה, 

משוחחים על ארז חודש לאחר האסון ב־14.4.2013

אנחנו מתאמצים במאסטר לפרסם מאמר אחד, והוא כבר עם שני 

מאמרים בשנה השנייה שלו לתואר הראשון – מאת נמרוד בכר

הייתי בערך חצי שנה במעבדה, בתחילת הדוקטורט, כשהגיע ארז. 

יורם ציוות לי את ארז כדי ללמד אותו איך לגדל גביש, כי במאסטר 

שלי עבדתי על הגביש וכנראה הייתי היחיד שזוכר עדיין איך לגדל 

אותו. להזכיר, זה סטודנט סוף שנה ראשונה. אז הידע הפיזיקלי על 

כל מה שקורה במערכות האלה נמוך יחסית. המהירות שבה תפס 

ארז את המערכת, את הטכניקה, איך לגדל את השכבות, הייתה 

פשוט מדהימה. אחרי כמה גידולים אמרתי ליורם, “תשאיר אותו 

לבד עם המערכת. הוא לא צריך אותי יותר. הוא יכול לגדל לבד.״ 

מסוימות,  לתכונות  השכבה  את  להביא  צריך  גידול,  על  נוסף 

כלומר, להביא את זה למקום מסוים בדיאגרמת פאזה ומשם לנסות 

לשחק עם הפרמטרים בניסוי. הוא שאל אותי, “איך אפשר לעשות 

את זה?״ קראנו מאמרים, והוא גם התייעץ עם אחרים. עניתי לו, 

את  עושים  איך  יודע  לא  האמת,  את  לך  אומר  אני  ארז,  “תשמע 

זה. צריך לנסות.״ אז הוא התחיל לעשות משחקים. יצאו שכבות 

טובות, יצאו שכבות פחות טובות. עדיין זה לא היה מושלם. זה לא 

היה מספיק בשביל עבודה ניסיונית. 

מהם  יצר  המעבדה.  של  מההיסטוריה  מאובקים  מדפים  נרתע  לא 

טבלת אקסל מטורפת וגילה שאין חוקיות

ואז עלה לארז רעיון להסתכל על מה שאנשים במעבדה עשו בעבר, 

בהיסטוריה של המערכת הזאת, מה הפרמטרים של הגידול. ארז 
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לא היסס ולקח את הדפים המאובקים מההיסטוריה. רק להסיר את 

האבק מהם... הוא החליט לבדוק את הפרמטרים שאנשים אחרים 

גידלו )מצא דפים גם של יורם דגן( ולראות אם יש חוקיות שאפשר 

להשתמש בה, כדי להגיע לפרמטרים שהוא רוצה. 

בחר בדרך מסוימת שהתבררה כנכונה, והניסוי שערך פורסם בז׳ורנל 

מדעי נחשב ביותר 

טמפרטורה,  הפרמטרים.  כל  של  מטורפת  אקסל  תיבת  בנה  ארז 

לחץ וכמה זמן להשאיר את הדגם בסוף בלחץ כזה. עבודה באמת 

קשה. ואז הודיע לכולנו: אין קשר בין הפרמטרים שאנשים שמו פה 

לבין מה שיוצא מהמערכת. גילה שאין חוקיות. 

גידולים,  כמה  כנכונה. עשה  בדרך מסוימת שהתבררה  הוא בחר 

ויצר שכבות טובות מאוד  ניסוי וטעייה  עשה כמה שיפורים תוך 

לעשות  היה  אפשר  גידל,  שארז  השכבות  על  הזה.  החומר  של 

בזכות  שקיים.  למה  דאטה  ועוד  דגמים  עוד  להוסיף  הניסוי,  את 

השכבות שארז הצליח לגדל, והניסוי שערך, פורסם המאמר שלו 

בז׳ורנל המדעי הנחשב ביותר.

לתואר  שלו  השנייה  בשנה  שקרה  משהו  זה  מדגיש,  אני  פעם  עוד 

ראשון. אנחנו מתאמצים במאסטר לפרסם מאמר אחד, והוא כבר הגיע 

למאסטר בהיותו עוד בתואר הראשון עם שניים ביד, שזה יפה מאוד. 

גבישים בעזרת מסור של מחלקת  נגרות בחיתוך  - עבודת  הסוד 

ההנדסה – מאת מושיקו

ישנה דוגמה שממחישה את הגישה והיכולת של ארז. 

ארז, שהיה נגר חובב, פרקטי מאוד וחושב מחוץ לקופסה, התעלם 

הגביש  את  לנסר  פשוט  והחליט  באקדמיה  מקובל  שהיה  ממה 

במסור במקום להשתמש בתהליכים מורכבים יותר. 
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הנדסה,  במחלקת  באוניברסיטה  שהיה  מסור  על  התמקצע  הוא 

גדולים  היו  שאומנם  לגדלים  שלנו  הגבישים  את  לחתוך  והצליח 

הוא  כך  המחקר.  לצורך  מצוינים  עדיין  אבל  מהמקובל  בהרבה 

אחרות  מחקר  קבוצות  לפני  החשוב  האפקט  את  למדוד  הצליח 

בעולם. אני מניח שהם תהו למשך זמן רב איך התגברנו על הבעיות 

בתהליכים הסטנדרטיים ולא דמיינו שמדובר בנגרות.

שהמפעיל  כזה  לשלב  הגיע  במסור  בשימוש  ארז  של  הידע  אגב 

פונה לארז לבקש  היה  יורי, מחדר המכונות באוניברסיטה,  שלו, 

עצה כשהיו לו בעיות עם המסור. 

אהב לבנות דברים בידיים, אהב עבודה מכנית, אהב לעבוד עם חלקים 

קטנים

אהב  הוא  המכנית.  העבודה  את  מאוד  אהב  ארז  כללי  באופן 

נכנס  שהוא  הראשונה  בפעם  קטנים.  קטנים  חלקים  עם  לעבוד 

בונים  מכונות  מהנדסי  שבו  )חדר  באוניברסיטה  המכונות  לחדר 

חלק מההתקנים “home made״ לפי הדרישות שלנו(, היה אפשר 

לראות שנדלקו לו העיניים.

ארז אהב לעבוד בידיים, ובנה התקנים כדי למדוד את המדידות. 

היה צריך לשים את הדגם בגיאומטריה מיוחדת מאוד ביחס לשדה, 

בנה  הוא  זאת,  לעשות  כדי  אז  לזה.  בנויים  לא  המכשירים  ורוב 

מפלסטיק,  מתקן  שעליו  מנחושת  ראשון  מתקן  איזשהו  תחילה 

יכולת  של  הזה  השילוב  אחד.  משהו  לחבר  אמורים  היינו  ועליו 

בידיים  דברים  לבנות  ואהבה  מקוריות  עם  יחד  אינטלקטואלית 

היה לדעתי מושלם לעבודת המחקר וזו הסיבה שהוא נהנה כל כך 

מהתקופה הזו באוניברסיטה.
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סבלנות אין קץ וסקרנות להבין ולדעת יותר בכל תחום – מאת מיכל 

פטרושבסקי

ארז ואני התחלנו לעבוד במעבדה באותו זמן, אני למאסטר והוא 

בתואר הראשון בשני תחומים שונים. ישבנו בסמוך. היה חסר לי 

אני  אם  ותהיתי  ארון,  באיזה  משהו  מצאתי  שלי.  לפרויקט  ציוד 

יכולה לאמץ את זה לעצמי. אז הוא אמר לי, כל דבר שלא ממוסמר 

פה, את יכולה לקחת. ככה זה באמת עובד.

היה לו חוש הומור מאוד מיוחד. תמיד הצחיק אותי. הוא ישב שעות 

למדוד את טמפרטורת המעבר של השכבות.  וניסה  בחדר הקטן 

ישב והלחים במשך זמן רב ועבד בסבלנות אין קץ.

היה איזה סמינר שהיה קשור לנושא המחקר שלי ולא שלו, והוא 

ומניב הצטרפו. אחרי הסמינר הוא תפס אותי כי הוא לא הבין שם 

משהו. איזו נקודה מסוימת מאוד־מאוד הפריעה לו. הוא תפס אותי 

ליד הלוח. היה כבר מאוחר, חמש בערב, ורציתי ללכת הביתה. הוא 

התחיל “לחפור״. רגע, אבל למה זה עובד ככה ואיך זה בדיוק. וכבר 

הרבה אחרי שאני איבדתי את הסבלנות, הוא ישב והמשיך. ואחרי 

ואני צריכה ללכת  זה,  שכבר אמרתי לו שאני צריכה לחשוב על 

ולקרוא, הוא המשיך. לא הפסיק. המשיך לחשוב. 

המחשב שהרכיב מארבעה מחשבים ושלושה מסופים - עדיין עובד 

– מאת שחר לרר

כשארז הגיע למעבדה, אני כבר הייתי בסוף הדוקטורט. שני דברים 

קופצים לי לראש. 

יוצר  ארבע-חמש  השעה  שבסביבות  היחיד  הבן  שהוא   - אחד 

ראיתי  לא  בחיים שלי  זה פלאפון.  ואחד האנשים  לימוד,  קבוצת 

אנשים  עוד  כשיש  הטלפון,  דרך  גם  בית  שיעורי  מישהו שעושה 

שיושבים לידו. 
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שתיים - מבחינת עבודה עם הידיים. מדי פעם אנחנו קצת במצוקה 

של מחשבים. לא היה לארז מחשב ולכן היה צריך לבנות לעצמו 

מחשב מארבעה מחשבים ועוד איזה שניים-שלושה מסופים שלא 

להרכיב  וניסה  מחשב  מכל  חלק־חלק  לקח  ארז  מעולם.  עבדו 

מחשב עובד. זה היה פרויקט של משהו כמו חודשיים. הוא ניסה 

לגרום למחשב לעבוד ולטפל במאוורר המרעיש. בחדר כזה קטן 

עם מאוורר שנשמע כמו איזה מטוס שמנסה להמריא מאחורי הגב 

שלך, לא היה קל. הוא מכר לנו לוקשים שאחרי שתעבוד מערכת 

ההפעלה המאוורר הזה יפסיק להרעיש, כי הוא יוכל לשלוט עליו. 

ניסה וזה לא עבד. שוב ניסה וזה לא עבד והוא המשיך. ככה כמעט 

חודשיים. וכל הזמן הזה אנחנו שומעים את הרעש של המאוורר 

מאחורינו ואנחנו יודעים שארז ממשיך להרכיב מחשב.

שוחה בבריכה כשמכריזים שזכה בפרס – מאת אלון רון

היה כנס ננו בשנת 2012 והזוכה בפרס על הפוסטר שהציג היה ארז. 

 .he is swimming :ארז איננו. שאלו איפה ארז והתשובה הייתה

שיעמם לנו קצת בערב באותו כנס. אני הבאתי חבל שקושרים אותו 

בין שני עצים ומהלכים עליו. היחיד שלא היסס לנסות להלך עליו 

היה ארז. הוא הצליח לעשות כמה צעדים כבר בפעם הראשונה. 

"ִתלמד לגלוש״ - כך בפשטות – מאת אלון רבינוביץ

דיברנו על הגלישה והוא אמר לי, “שכשיגיע הקיץ, נתפוס גלשן 

וִתלמד לגלוש.״ 

איך הוא היה מגיע למידע כל כך מהר ועוד בלילה? – מאת פרופ׳ דגן

שאולי  בלילה,  עשרה  אחת  בשעה  לו  שולח  שהייתי  פעמים  היו 

נשנה את הגרף לצורה כזאת וכזאת, הייתי קם בבוקר וכבר רואה 
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שהגיע אליי אימייל עם הגרפים החדשים. אני לא יודע מתי הוא 

עשה את זה, אבל הוא עשה את זה. איך הוא מגיע למידע כל כך 

מהר ועוד בלילה עם אּורי התינוק? 

להסביר לסטודנטים ממש־ממש טוב את החומר, ואז כולם מקבלים 

מאה - מאת י״ק ומושיקו

י״ק: בחיל האוויר קראנו לארז – פלקסר. בשנה הראשונה של קורס 

טיס היינו באותו צוות, ובשנה השנייה של הקורס היינו במגמות 

שונות. ארבע שנים וחצי אחרי סיום קורס טיס, נפגשנו ביחידה של 

סימולטורים בחצור )“פעימת לב״(, והדרכנו במקביל באותה יחידה 

בשתי פלטפורמות שונות. במשך שנה וחצי פגשתי את פלקסר מדי 

בוקר. הפעם הבאה שפגשתי אותו הייתה כאן, באוניברסיטה. אני 

לומד בפקולטה להנדסה והיה לי שיעור כאן בפקולטה בסימסטר 

הקודם. 

את  שפגשתי  האחרונה  הפעם  הייתה  התאונה  לפני  כחודשיים 

לו  שיש  השאר  בין  סיפר  בשמש.  קפה  לשתות  ישבנו  פלקסר. 

א׳.  בפיזיקה  מעבדות  להעביר  צריך  שהוא  מציקה,  מטלה  איזו 

כביכול  - שהיא  הזאת  סיפר שהדרך שלו להתמודד עם המטלה 

קצת מציקה בזמן שצריך לחקור במעבדה - היא פשוט להסביר 

לסטודנטים ממש־ממש טוב את החומר ולהסביר להם בדיוק מה 

משהו  זה  טוב.  ולכולם  מאה  מקבלים  כולם  ואז  לעשות.  צריך 

שאפיין אותו מאוד.

מושיקו: ארז הדריך סטודנטים בתואר ראשון בפיזיקה. הוא הגיע 

שגיאות  של  סטטיסטיקה  בהבנת  ההדרכה  שתוכנית  למסקנה 

אינם  שהסטודנטים  פלא  זה  ואין  כהלכה  מוסברת  איננה  מדידה 

מבינים את החומר. ארז השקיע מזמנו וישב לכתוב תוכנית הדרכה 
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חדשה ומעמיקה בהרבה. ההדרכה אכן שופרה פלאים. אולם אז 

החלו להגיע תלונות מצד מדריכי המעבדה ובשלב מסוים מושיקו 

אמר לארז “מה אתה עושה, ארז? לא צריך עד כדי כך להיסחף.״ 

ארז הציב סטנדרטים שהיו אחר כך בעייתיים לכל שאר המדריכים. 

אף אחד לא נפגש עם סטודנטים שנה א׳ לפני המעבדה, אבל ארז 

היה מקיים איתם פגישות הכנה ודן איתם בניסוי.

ביצעת את הניסוי טוב יותר מכל סטודנט והקשית עם שאלות מצוינות– 

כותב נמרוד בכר

יחסית, בסך  פלקסר אחי, היסטוריית ההיכרות שלי איתך קצרה 

כל  לעומת  בטח  מתגמד  הזה  הזמן  באוניברסיטה.  שנתיים  הכול 

שאר החברים והמשפחה. אבל בכל זאת, במשך השנתיים האלה 

למדתי להכיר אדם משכמו ומעלה.

לא היית סטודנט שמנסה לקבל ציון. עשית תמיד יותר

זה התחיל כשמשה המליץ ליורם עליך. הופתענו לקבל למעבדה 

סטודנט בפרויקט קיץ ועוד בשנה השנייה שלו ללימודים לפיזיקה. 

YBCO כדי  הייתי אמון ללמד אותך איך לגדל שכבות של  אני 

שתוכל להמשיך את אחד הפרויקטים במעבדה של יורם. לאחר זמן 

קצר של עבודה משותפת, היה ברור לי כי אתה לא סטודנט רגיל. 

זה לא איחר להגיע, הצלחת להוציא דוגמאות נהדרות מהמערכת 

ולבסוף גם יצא מאמר מהשורה הראשונה. כולם התבדחו שהנה, 

הדרך שלך סלולה, עוד לא קיבלת את התואר הראשון ואתה חתום 

על מאמר חשוב. לכולם וגם לי זה היה ברור שזו לא סוף הדרך.

המשכת לעבוד במעבדה בפרויקט אחר עם משה ושאר החברים 

היית סטודנט שלי  הרגילות במעבדה,  לפגישות  למעבדה. מעבר 

באחד מהניסויים שאני מדריך במעבדה ג׳ בשנה השלישית שלך. 
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והעלית שאלות  אחר  סטודנט  מכל  יותר  טוב  הניסוי  את  ביצעת 

שגם לי לקח זמן להבין ולהסביר לך. אין ספק כי עמד מולי פיזיקאי 

יותר,  ציון. אתה עשית  ולא סתם סטודנט שמנסה לקבל  מוכשר 

תמיד. 

הובלת אותנו בטיול אופניים במדרונות הגולן בכנס ננו ב־2012

על  ננו. אתה הצעת לרכוב  היינו בכנס  זוכר שביוני האחרון  אני 

להצעה.  הסכמנו  ואני  משה  יורם,  וכמובן  הכנס  באזור  אופניים 

רכבנו בנחל חרמון ושניר, עם רחצה מקפיאה במים. יום אחרי כבר 

ירדנו במדרונות הגולן כאשר אתה שוב המוביל. סיכמנו שזו תהיה 

מסורת מעתה והלאה בכל כנס ננו בעתיד. אני לא מאמין שהנסיעה 

לכנס הקרוב ב־2013 תהיה הפעם לזכרך. 

המעבדה  את  עזב  שי  מהמעבדה.  נפרד  בלתי  חלק  כבר  היית 

ידי.  לפוסט, אתה נכנסת לתואר השני ותפסת את השולחן שעל 

היה כיף לשוחח איתך, אם סתם ככה ליד השולחן, אם זה בארוחות 

הצהריים ואם זה על קפה ב״ארומה״. התרגשנו כשנולד לך בנך, 

אּורי. מיד התאספנו וקנינו לך את המתנה השגרתית של המעבדה, 

צבעוני  מזרן  אותו  הראשון,  הילד  עם  כבר  קיבלו  שכולם  זאת 

היה הפרצוף שלך כשגילית את החבילה  מ״שילב״. כמה מצחיק 

הזו על השולחן שלך. מספר ימים לאחר מכן כבר שלחת תודה עם 

תמונה שלך ושל אּורי ישנים על המזרן. 

רק אתמול, ב־11.3.2013, דיברנו קצת על הפרויקט החדש שלך. 

מולטיטול  קניתי  אני  גם  בגללך  כי  איתך  התבדחתי  שלשום  רק 

לבית. 

שנתיים זה לא הרבה זמן אבל זה זמן מספק כדי להכיר אותך כאדם 

טוב, אדם ערכי, אדם מסור, פיזיקאי מוכשר, נעים הליכות. זה זמן 

מספיק כדי להבין שהיום, כולנו הפסדנו. 
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ארז קובע מתי שוחים – מאת מושיקו

שחייה.  קבוצת  ארגן  מיד  למעבדה,  ארז  של  הצטרפותו  עם 

השתתפנו בה ארז, איתי דיאמנט, שי הכהן, מניב ואני. ארז היה זה 

שקובע את זמני השחייה וכולם נשמעו לו בשמחה רבה. לקבוצה 

 .T.I קראנו בשם

אּורי ֵידע שאביו היה מוצלח וחכם במיוחד, אבל גם אחלה בן אדם – 

כותב פרופ' יורם דגן

בלכתו של ארז נפער חלל עצום בליבם של בני משפחתו וחבריו, 

לימודיו  בתחילת  כבר  המדעי.  לעולם  אבדה  גם  הוא  ארז  אבל 

ארז התבלט כתלמיד מצטיין: רואה את התמונה הכללית וגם את 

הפרטים הקטנים, מעמיק ומקפיד להבין את החומר על דקויותיו. 

לקח  הוא  שלנו.  המחקר  למעבדת  הצטרף  א׳  שנה  בסוף  מיד 

טכניים  הפרטים:  כל  הבנת  על  ושקד  ברצינות  משימה  כל 

הטכניות  ביכולותיו  להיעזר  שמחו  הטכנאים  תיאורטיים.  וגם 

על  איתו  לדבר  שמחנו  ואני,  הדוקטורנטים  וחבריו,  המרשימות, 

ענייני מדע ועניינים אחרים. למרות שלמד במקביל לשני תארים 

בפיזיקה ובגיאופיזיקה, נוכחותו במעבדה הייתה משמעותית וכך 

גם תרומתו המדעית. 

ארז היה רק בתחילת דרכו אך תפקד ותרם כתלמיד מתקדם לדוקטורט. 

הוא השתתף בניסויים מסובכים במעבדת המגנט בפלורידה, טלהסי, 

וכן בניסויים מורכבים שביצענו במעבדה. תמיד תרם מהיצירתיות 

שלו, מרעיונותיו הטכניים והבנתו המדעית המעמיקה. 

משמעותי.  שותף  היה  שלהם  המאמרים  בשני  ניכרת  תרומתו 

באחד מהם היה השותף המשמעותי ביותר יחד עם משה. המאמר 

physical review. מדובר בהישג  התפרסם בכתב העת הנחשב 

דופן לתלמיד הנמצא בתחילת דרכו המחקרית,  ויצא  נדיר מאוד 
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שני  תואר  גם  לו  להעניק  החליטה  אביב  תל  אוניברסיטת  ולכן 

בפיזיקה. בתוך שלוש שנים וחצי סיים שני תארים בפיזיקה. לתואר 

שני צריכים מאמר אחד, ולו היו כבר שניים.

ארז גם היה חבר של כולם, ומעולם לא סירב לבקשת עזרה בטענה 

אופניים,  לטיול  או טענה אחרת. כשהחלטנו לצאת  זמן  לו  שאין 

מיד שלף ארז מפה וארגן שני מסלולים בלי לחשוב הרבה. צניעותו 

או  בהישגיו  התגאה  לא  מעולם  הוא  לכולם,  קסמה  השקטה 

ביכולותיו. ארז “נתפס״ מתגאה רק בבנו אּורי שאך נולד. 

ארז יכול היה להצליח בכל תחום שאליו היה פונה. יכול להיות שהיה 

ממשיך במסלול אקדמי לדוקטורט, ומעבר לזה, ייתכן שהיה פונה 

להיי־טק ועושה שם חיל. לצערי הקריירה המקצועית המבטיחה שלו 

נקטעה באיבה. אני מודה על כך שזכיתי לעבוד עם ארז ולהכירו, גם 

אם לזמן קצר מדי. קשה לי לדמיין את האובדן שחווים מירב, אביבה 

ובני משפחתו הקרובה. ואּורי, שיעלעל בחוברת הזו יום אחד, ידע 

שאביו היה מוצלח וחכם במיוחד, אבל גם אחלה בן אדם.

לו עם לידתו של אּורי באלו  לנו על המתנה ששלחנו  ארז הודה 

המילים: “אהלן, אּורי רוצה להודות לכם על המתנה שקיבל. לאות 

הבעיה  את  לפתור  כדי  הלילה  כל  ער  להיות  החליט  הוא  תודה 

של המוליכות בטמפרטורות גבוהות, וצירף שתי תמונות של אּורי 

חושב על הבעיה ועוד תמונה של אּורי בבוקר.”

התלמידים בבית הספר נהנו מעבר לציפיות – כותב ג׳יי

למדתי עם ארז באוניברסיטה חלק מן הקורסים בגיאופיזיקה. החוג 

לגיאופיזיקה הציע שבמקום קורס של שלוש נקודות אקדמיות, ניתן 

יהיה ללמד מדע הקשור לגיאופיזיקה באחד מבתי הספר )“פרויקט 

אייל״(. ארז ואני קפצנו על ההזדמנות. הוצבנו בבית ספר בבת ים, 

בכיתה ז׳.
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שמנו לעצמנו למטרה ללמד את הילדים על הקשר בין אסטרונומיה 

ומדעי האטמוספירה והמטאורולוגיה. מטרה מרכזית הייתה להראות 

את כוחה של המתמטיקה במדע ואת הבסיס לחישובים במדע. ארז 

הוביל בהכנת מערך שיעורים יסודי, והוא הרשים אותי מאוד. ארז 

הוביל אותי לדיונים עמוקים על צורת ההסברים, מה יבינו ומה לא, 

וחיפשנו אין סוף תמונות ומצגות באינטרנט. בסופו של דבר היה 

בידינו מערך שיעור דידקטי ומסודר להפליא, והילדים נהנו מחוויית 

לימוד המדע. החוויה הייתה גדולה. 

קיבלנו מייל תודה עמוקה מעיריית בת ים במילים אלו: “ברצוננו 

להודות לארז וליעקב )ג׳יי( על העברה מקצועית, חינוכית ומעניינת 

מאוד )וכיפית!(. התלמידים נהנו מעבר לציפיות ולמדו נושא מרתק 

שהועבר על ידי שני סטודנטים מצוינים עם גישה חינוכית שדיברה 

מאוד לילדים. דרישת שלום חמה מאוד מהתלמידים!”

היית לי כמו אח גדול - כותב ג׳יי

ארז, היית אדם מיוחד במינו. תמיד חשבתי כך. לא רק כעת. היית שקט 

וצנוע, מנהיג ומוביל, בטוח בדרכך אך לא מהסס לשאול ולהטיל ספק. 

קראת יותר ספרים ממה שכנראה אקרא עד סוף ימיי, וחווית חוויות 

שרובנו לא נחווה גם בחיים שלמים.

כשאורן דיבר בלוויה שלך הבנתי שגם עבורי היית כמו אח גדול 

בחלקים מרכזיים בחיי. תמיד הדהימה אותי היכולת שלך ללמוד 

דברים בעצמך, גם דברים שבדרך כלל לומדים מאבא. סיפרת לי 

פעם שלמדת איך להתגלח לבד מצפייה בסרטון באינטרנט. הייתה 

לך מעין חוכמת חיים טבעית.

כשלמדנו יחד בתיכון הרגשתי שאני האחראי יותר מבין שנינו. אתה 
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הקדשת את רוב זמנך לחוגי סיור. הייתה לך רק מחברת כללית, 

ואת תוכנית הלימודים  זה שסידר לנו את כל החומר  ואני הייתי 

לקראת הבגרויות. למרות זאת, בדרך כלל קיבלת ציונים גבוהים 

משלי, גם בפסיכומטרי. אני זוכר את הציון שלך עד היום, 763.

ומי עזר לי לשפר את סגנון השחייה?

מי שהדריך אותי ועזר לי לשפר את סגנון השחייה עוד בתיכון היה 

ארז. בימי שלישי בכיתה י״ב היו לנו שעתיים חופשיות באמצע 

היום, שבהן היינו הולכים יחד לבריכה של בית הספר. לא להרבה 

בתי ספר בארץ יש בריכה בתחומן, אך לבית הספר הריאלי בחיפה 

יש כזאת. אף פעם לא אשכח שבזכות ארז אני נושם בשעת שחייה 

משני צידי הראש. שנים אחר כך, באוניברסיטת תל אביב, הוא לימד 

אותי לעשות קיפר, אותו סיבוב שעושים בקצה של הבריכה כדי 

לשוב לשחות לצד השני. בכל פעם שהיינו נפגשים בבריכה הוא 

לימד אותי משהו ושיפר אצלי משהו, אבל אף פעם לא שחינו ממש 

זה לצד זה, כי אני הייתי שוחה לאט ממנו. 

באחת הפעמים ארז הציע שאנסה לשחות אחריו ולעמוד בקצב שלו. 

הוא שחה בקצב הרגיל שלו, ואני שחיתי בכל כוחי. הצלחתי לעמוד 

בקצב במשך שתי בריכות. הוא אמר, “נו, לא כל כך קשה, נכון?״ 

ואני פשוט לא הצלחתי לענות מרוב קושי ומאמץ.

באמת ובתמים לא הבנת עד כמה היית טוב 

וחריף.  ממוקד  מסודר,  סטודנט  גיליתי  באוניברסיטה,  לימים, 

בשלוש שנים עשה את מה שרוב הסטודנטים לא מצליחים להשלים 

גם בשש שנים.

סיפור ידוע במשפחתי ממחיש את צניעותך, ארז. בסופה של שבת 

בבית, אחרי צ׳ק 15, הקפיצו אותנו הוריי אל הרכבת בדרכנו חזרה 
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לבסיס. נכנסת לרכב עם צ׳ימידן ענק ובו זוג תחתונים אחד בלבד! 

כי ברור  אמרת שהשארת מקום כדי לאסוף את כל הציוד שלך, 

לך שיעיפו אותך מהקורס. לימים סיימת את הקורס בהצטיינות. 

באמת ובתמים לא הבנת עד כמה היית טוב.

בטיולים בארץ היית כמו “עמוד ענן״

גם בטיולים בארץ היית כמו “עמוד ענן״. כשטיילתי בלעדיך הייתי 

מתקשר ומקבל טיפים שרק אתה ידעת לתת. צירפת אותי, ובהמשך 

גם את חן, לטיולים של החבר׳ה שלך מהקורס. התמונות מהטיולים 

האלה שמורות במחשב תחת תיקייה בשם “טיולי ארז״. כל כך שמחתי 

להצטרף לטיולים האלה. מסלולים יפהפיים עם חבורה מדהימה.

מירב ושלך  אני נזכר בך כשאני עובר ליד הדירה הקודמת של 

בסוקולוב; כשאני הולך בפארק הירקון ליד הספסל שבו ראיתי 

לראשונה את אּורי; כשאני שוטף את הפה עם מי פה ליסטרין ונזכר 

שהפעם הראשונה שניסיתי ליסטרין הייתה אצלך בבית; כשאני 

משתמש במכונת הנספרסו שלי, שרק ביום שישי לפני התאונה 

התייעצת איתי לגביה; כשאני שוחה בבריכה; כשאני משתמש 

לי לקנות; כשאני מדריך  בכרטיס הנחה של ארומה שהמלצת 

DEXTER, כשאני רואה  במעבדה באוניברסיטה; כשאני רואה 

מכונית LANDROVER והרשימה עוד ארוכה...

אהבה להדרכה

לארז תמיד הייתה אהבה להדרכה. הוא היה מדריך בחוגי סיור, 

מפקד הדרכה בסימולטור בחיל האוויר ומדריך סטודנטים במעבדה 

באוניברסיטה. ההשקעה שלו בתחומי ההדרכה והחניכה הייתה 

יוצאת מגדר הרגיל. גישתו הטבעית הביאה אותו להיות בעמדת 

המדריך גם בטיולים עם החברים.
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יכולת נדירה להבדיל בין עיקר לטפל – מאת מתן שוסטק

ארז אמר לי: “אינני בטוח שאני טוב מספיק לפיזיקה או לגיאופיזיקה. 

אנסה במשך שבועיים, ואם לא יתאים לי אעבור לחוג אחר.״ בתוך 

שבועיים ארז הפך למצטיין בגיאופיזיקה וכנראה גם בפיזיקה.

לא נתן לשום בעיה לחמוק מההבנה עד היסודות 

הנדירה  היכולת  הוא  ארז  אצל  ראיתי  אשר  ביותר  הבולט  הדבר 

להבדיל בין עיקר לטפל. הוא תמיד מיקד אותנו בעיקר. ידע לראות 

את התמונה השלמה והכוללת ובו זמנית להתייחס אל הפרטים. 

ארז התעמק בכל שאלה. לא נתן לשום בעיה לחמוק מהבנה עד 

היסודות. ארז התאכזב מעט ממקצוע הגיאופיזיקה אף שהצטיין בו, 

כי מינון הגיאולוגיה היה נמוך מדי לטעמו. 

ב־16.6.13,  דברים שנשא א״א בטקס למתן תעודות לתואר ראשון, 

שלושה חודשים אחרי האסון

ללימודים  ביום הראשון  האוויר.  בחיל  לראשונה  ארז הכרתי  את 

זמננו  יחד את מרבית  ומאז בילינו  שמחתי לראות פנים מוכרות, 

היינו חלק מחבורה מגובשת של חמישה חברים  במהלך התואר. 

שלמדו יחד לאורך הסמסטרים ובתקופות המבחנים. היה לנו כיף 

יחד.

מערבית  דרומית  מעט  התרסק  שלו  הצפע  כשמסוק  נהרג  ארז 

בטיסה  היו  במסוק,  השני  הטייס  רון,  ונעם  הוא  רבדים.  לקיבוץ 

בנתיב המסוקים בדרך חזרה לבסיס פלמחים. כחמש דקות לפני 

הסיבה  הזנב.  רוטור  להם  התפרק  בבסיס,  המתוכננת  הנחיתה 

בורג.  של  בפגיעה  ושמקורו,  בזמן  אותר  סדק שלא  היא  לתאונה 

התפתחות  להיחלץ.  היה  אפשר  אי  נקלעו,  הם  שאליו  מהמצב 
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התקלה הייתה מהירה כל כך, וחומרתה רבה כל כך, עד שהצוות 

לא יכול היה למנוע את התוצאה הנוראה הזו.

כל מי שהכיר את ארז אהב אותו, אי אפשר היה אחרת. אני יודע 

שהוא חסר לרבים. עם לכתו של ארז איבדנו מדען מעולה ואדם 

יוצא דופן. הוא היה נבון מאין כמותו, פתוח, קשוב, יצירתי מאוד 

ידע להבדיל בין עיקר לטפל,  ובעל חשיבה צלולה במיוחד. הוא 

פשוטה,  תשובה  ולתת  שיהיה,  ככל  מורכב  המצב,  את  לנתח 

מדויקת ומאירת עיניים.

אני מתגעגע לשיחות הטלפון איתו שהיו נפתחות ב: “ארז!״, והוא 

היה עונה - “צ׳אומס!״

לארז  שני  תואר  למתן  בטקס  ומקריא  כותב  הדוקטורנט  מושיקו 

מפרופ’ ירון עוז, שהתקיים חודשיים אחרי שמירב קיבלה עבורו את 

התואר הראשון. 

אתה מתבאס, כי אתה לא רוצה שנספר עליך

לארז, אם אתה שומע אותי, אז מצאת דרך מקורית לסיים תואר 

שני לפני כולם. מתאים לך. מה שלא מתאים לך, זה לעשות את 

ושכולם  אותם,  מקדים  שאתה  רואים  כולם  שבה  כזו  בצורה  זה 

איך  אז  מאוד.  להימנע  ניסית  כלל,  בדרך  מזה,  בזה.  מתעסקים 

אומרים, הנה לך, תתבאס. אם אתה רוצה שנפסיק להתעסק בך, 

לספר עליך, לתאר אותך ואת כל הדברים הנפלאים שאתה ושכה 

יהיו טקסים  אז  ועד  לחזור.  מוזמן  אז אתה פשוט  אותך,  מביכים 

כאלה וסיפורים ותיאורים ותארים כדי לנסות להזכיר לנו שהכרנו 

יותר טוב מאיתנו כמעט בכל תחום,  מישהו כמוך. מישהו שהיה 

לכאורה  גם אם  וללמוד,  לנו להתקדם  והכי חשוב, מישהו שעזר 

זה היה אמור להיות הפוך. אז תדע שלא רק נמשיך להתעסק בזה, 
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אנחנו עלולים אפילו לספר את כל הדברים האלה לאּורי כשיגדל 

קצת. אני יודע שצריך להשתדל לא ליצור אצלו רף ציפיות בלתי 

משימה  תהיה  שזאת  כך  עליך,  לחשוב  כך  כל  כיף  אבל  אפשרי, 

פה  נהנית  אתה  שגם  חושב  אני  אוניברסיטה,  לגבי  מאוד.  קשה 

איתנו, במעבדה, ושתכננת להמשיך עם זה עוד קצת לפחות, או 

שאולי לא. עם “בונקר״ כמוך קשה לדעת. בכל אופן בתור סטודנט 

לתואר ראשון ושני בילית פה הרבה מאוד שעות, ובשעות מאוד 

מוזרות, והכרת את המעבדה והמחקר ברמה של דוקטורנט ותיק. 

מה שהכי הדהים זה כמות הזמן שהקדשת לסטודנטים כמדריך מעבדה א׳

מה שהכי הדהים אותי זה כמות הזמן שהקדשת לסטודנטים כמדריך 

מעבדה א׳, למרות שאמרתי לך שלא עושים דברים כאלה, כי זה 

וכי זה עלול לייצר ציפיות, ובעיקר מפני שזה מעכב את  מיותר, 

נבחרת ה־T.I - שחייה שאמורה להקל על השוחים, אבל בקבוצת 

שחייה המצומצמת של המעבדה שלנו, שאתה הובלת, זה לא בדיוק 

עבד. היה קשה יותר משום מה. 

קשה לי לחשוב על מישהו נוסף שמוכן לסובב דגמים מוזרים כל 

גיטין,  טמפרטורות,  וריאציות,  הרבה  כך  בכל  פעמים  הרבה  כך 

שדות מגנטיים, לעשות את כל זה בארץ ואחר כך לעשות את זה 

במשך שבוע רצוף בארצות הברית, ואז לחזור לארץ ועוד לשחזר 

וחרוץ, מאורגן, עקבי,  נחוש  חלק מהמדידות - עקשן ללא ספק, 

מתעסק בעיקר, וגבר גבר.
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יש תוצאות

סרקו את הקוד כדי להגיע לאתר על שם ארז פלקסר:

www.erezflekser.com
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 שער שמיני: אפריקה 
)מרץ עד אוקטובר 2008(

״היה לי ברור שאם אני רוצה לחוות טיול שלא אשכח לעולם – אני צריך 

להצטרף אליך״ – כותב ג׳יי )יעקב בן-דב(

ארז חברי מאז ולתמיד,

עם  רבות  טיילת  בילדותך  בנשמתך.  טיילן  היית  ומתמיד  מאז 

המשפחה ובתקופת בית הספר טיילת והדרכת בחוגי סיור. בצבא, 

החלטת  הצבא  ואחרי  ובאוויר,  הקרקע  על  בניווטים  אלוף  היית 

לנסוע לאפריקה למסע מיוחד במינו.

לא היססת להתחיל את המסע לבדך כי תמיד בטחת בעצמך. קנית 

הציוד.  את  בו  ולאחסן  בו  לישון  שתוכל  כדי  רכב  ושיפצת  ציוד 

ולאחד  הזולו  שבט  ממנהיגי  אחד  שם  על  “צאקה”  לרכב  קראת 

 .)pichef-case( ”הארגזים שבו היה ציוד מגוון קראת “פיצ’פקייס

בהמשך הצטרפה אליך בקייפטאון איריס, שיזמה את הקשר איתך 

דרך אתר למטייל. אני, שנשארתי בצבא חצי שנה נוספת אחריך, 

התחלתי לקבל ממך מיילים קצרים עם תמונות מרהיבות של נופי 

אפריקה. היה לי ברור שאם אני רוצה לחוות טיול שלא יישכח עליי 

להצטרף אליך. ואכן, חודש אחרי השחרור שלי אספת אותי מנמל 

התעופה בלילונגווה, בירת מאלאווי. 

האוסטרי,  האוויר  מחיל  חברך  שקריס,  כך  הטיסות  את  תיאמת 

שאותו הכרת במשלחת קדטים ואני, ננחת בלילונגווה באותו היום 

– גם בתכנונים ותיאומים היית אלוף.

מיד הפכנו לחבורה מגובשת ושמחה. חווינו חוויות רבות מספור 
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ארוכות,  נסיעות  שכללו  יחד  טיילנו  שבהם  החודשים  בשלושת 

ושיחות  במינם  מיוחדים  אנשים  עם  מפגשים  משוגעות,  צלילות 

עמוקות על החיים ועל העולם. 

בערך חודש בתוך הטיול המשותף תכננו לעבור את הגבול שבין 

טנזניה למוזמביק. עוד בדאר א-סלאם, העיר הגדולה של טנזניה 

את  חוצים  איך  לברר  התחלנו  מוזמביק,  מגבול  יומיים  שמרחקה 

ושמענו  המדינות,  בין  מפריד  ידיים  רחב  שנהר  ידענו  כי  הגבול 

שלעיתים מתעוררת בעיה לחצות אותו עם המעבורת.

ניסינו לברר פרטים בקונסוליה של מוזמביק בדאר א-סלאם אך 

כל מה שלמדנו מאנשי הקונסוליה הוא שהחוצים את הנהר תלויים 

בגאות והשפל שלו. בהסתכלות על מצב הירח ניסינו להעריך מתי 

מתרחשת הגאות כדי לוודא שנגיע לשם בזמן הנכון.

קו החוף, למרות חוסר  החלטנו להתחיל את הנסיעה דרומה על 

הוודאות הגדול, וקיווינו לטוב. 

לקראת ערב הגענו לעיירה MTWARA שם בקושי הצלחנו למצוא 

מקום לינה. בסופו של דבר התמקמנו באתר קמפינג ופגשנו בו את 

BABU בעל המקום. ביומן המסע שלך כתבת על באבו: “ספק שד 
ספק סבא שתלוש לחלוטין מהנוף המקומי עם פנים נעימות וזקן 

לבן, ואישה פולנייה ואנגלית מעולה. כששאלנו לשמו אמר שלאיש 

כמוהו אפשר לקרוא ME )שפירושו ‘איש’ בסווהילית(”.

לפני  טבעה  למוזמביק  טנזניה  בין  שהמעבורת  לנו  סיפר  באבו 

שלושה חודשים וכעת ניתן לחצות את הנהר עם קאנו או באמצעות 

גשר שנמצא 200 ק”מ מערבה. כששאלתי אותו אם הוא בטוח, הוא 

חייך וענה לנו: “What is to be sure?”. המשפט הזה התקבל אצל 

כולנו כמו נבואה. האמירה הזאת של באבו ציידה אותנו כתשובה 
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לכל כך הרבה שאלות אחרות שהתעוררו במסע המופלא באפריקה 

ואחר כך בחיים. עוד מיומנך: “באבו הציע שניסע עד למעבורת 

וכך נהיה בטוחים )למרות שמה זה אומר להיות ‘בטוח’?(. אנחנו 

הבנו את כוונתו ולא התפלאנו כשהסתובב ללכת לשירותים ופשוט 

התפוגג לחלל הריק...”

נסענו למחרת עוד קצת דרומה ואכן הסתבר שהמעבורת טבעה. 

הציעו לבנות עבורנו “מעבורת” מסירות קאנו מחוברות שעליהן 

משיטים את הרכב. זו הייתה אופציה מאוד יקרה )$400( וחששנו 

לאבד את צאקה, הרכב הנאמן שלנו, לכן בחרנו להוסיף כמה ימים 

למסע ולנסוע לגשר שהיה כ-200 ק”מ מערבית.

בדיעבד הגשר עדיין היה בתהליכי בנייה על ידי חברה סינית אבל 

למזלנו בינתיים בנו סדרה של גשרונים שִאפשרו לחצות את הנהר 

כך  ואחר  ליעד  בשלום  הגענו  ובכן,  למוזמביק.  בשלום  ולהגיע 

ליעדים אחרים מרתקים לא פחות. המשכנו בטיול המופלא שלנו, 

באבו  את  ישכח  ולא  שכח  לא  מאיתנו  אחד  שאף  חושב  אני  אך 

ותשובתו, צידה רוחנית לחיים.

מדהים שהגענו  הכי  בינינו הסכמה שהמקום  חושב שהייתה  אני 

אליו היה Isla de-Cobra. אי בודד שבו שהינו ארבעה ימים. מקום 

שרק איתך היה בכלל סיכוי שאגיע אליו. בחור איטלקי שפגשנו 

בדרך סיפר לנו על אי מיוחד, שהגלים מקיפים אותו מכל מקום. 

רק  עליו  שחיה  לאי  הגענו  שלו.  בסירה  לשם  אותנו  לקח  הוא 

משפחה אחת, וכל כך התלהבנו, שהחלטנו לישון שם כמה לילות. 

אם האיטלקי הזה לא היה בא לאסוף אותנו, היינו יכולים להיתקע 

ומקסימום  מעולה,  שחיין  זה שאתה  על  בניתי  אני  חודשים.  שם 

תשחה עד ליבשת ותזעיק עזרה.
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 Mantaב־ יחד  שעשינו  נשכחת  הבלתי  הצלילה  את  אשכח  לא 

Reef ב־Tofo. מנטות ענקיות שנראו כמו שדים הקיפו אותנו מכל 
עבר. ולא אשכח איך שחינו עם דולפינים ב־Ponta d’Ouro. אני 

זוכר איך דולפין אחד ממש רקד איתך במים. היה בך משהו שגרם 

לו להימשך דווקא אליך...

לדרום  לבד  לטוס  והתעוזה  האומץ  לך  היה  איך  חשבתי  רבות 

למסע  לצאת  ופשוט  לצרכיך  אותו  לשפץ  ג’יפ,  לקנות  אפריקה, 

בלתי נשכח בחלקה הדרומי של “היבשת השחורה”. היה מרשים 

לראות איך אתה מתמודד עם הקשיים והתנאים בטיול. 

אף פעם לא התלוננת, רק נהנית מהחוויה. זה משהו שאני מקווה 

שספגתי ממך. 

דבר חשוב שאין ספק שלמדתי ממך בטיול המכונן הזה הוא תרבות 

נהיגה. בכל הנסיעות שלנו התעקשת שלא נעבור את ה־80 קמ”ש. 

גם בשביל לחסוך בדלק וגם כי “אנחנו לא ממהרים,” נהגת לומר. 

גם אחרי שחזרתי מהטיול המשכתי לנהוג רגוע – דבר שאני מנסה 

להקפיד עליו עד היום. זוהי אחת מהמורשות הרבות שהנחלת לי.

תושייה,  גילית  שבהן  יחד,  שחווינו  והחוויות  באפריקה  המסע 

מקוריות ותעוזה, ילוו אותנו תמיד ויזכירו לנו כל פעם מחדש אותך 

ואת מי שאתה. הייתה לי זכות גדולה לקחת חלק בטיול הזה, וברור 

לי שבלעדיך לא הייתי זוכה לחוויה כזו.
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יומן המסע מאת ארז פלקסר

ארז כתב יומן על הטיול באפריקה שנמשך שמונה חודשים, במדינות 

דרום אפריקה, נמיביה, בוצואנה, זמביה, מלאווי, טנזניה, זנזיבר 

ומוזמביק וחזרה לדרום אפריקה. הוא תיאר במדויק את המקומות 

שביקר בהם, את מקומות הלינה, הבילויים, החופים שגלש בהם, 

האנשים שפגש, ההיסטוריה וגם עלויות. 

לעיון ביומן:

מעט מיומן המסע

7.3.2008

המראתי מישראל ב־5.3.08, לפני שלושה ימים בטיסת “אתיופיאן״, 

אחרי פרידה עצובה מבולבילון. 

בכניסה לביקורת הדרכונים התחילה ההיכרות שלי עם אפריקה. 

השוטרת בביקורת הדרכונים הסתכלה על הכרטיס לאדיס אבבה, 

ואמרה לי, “אתה באמת עולה על הטיסה הזאת?!״

 ,26 בהמשך הטיסה ישבתי ליד שני בחורים ישראלים. ליעד, בן 

עובד עבור חברת יהלומים. הוא נמצא בקונגו באמצע הג׳ונגל, 

הלבן היחיד ברדיוס של מאות קילומטרים. העבודה שלו לקנות 

41, עובד עבור משרד הביטחון.  יהלומים מהכושים... ראובן, בן 

הוא מאמן צבאות של מדינות אפריקאיות ונמצא כבר 12 שנים על 

קו אפריקה-ישראל... בהמשך השניים סיפרו לי ואחד לשני מיני 

סיפורי זוועה, מחלות )צהבת, מלריה, טיפוס(, מלחמות וכו׳. ראובן 

סיפר שהוא תמיד נושא אקדח טעון וקלאצ׳ניקוב. סיפר שנוסע 
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באזור קרבות מאות קילומטרים ולא יודע מה יקרה בהמשך הדרך. 

בקיצור, שמחה וששון. 

כאשר ראובן שאל אותי לאן אני נוסע, אמרתי בתמימות יוהנסבורג. 

הוא הסתכל עליי ואמר לי, “וואלה, לא הייתי נוסע לשם, זה מקום 

מסוכן מאוד...״ 

מיותר לציין שהשיחה לא הרגיעה את חששי מיוהנסבורג. אחרי 

עצירה קצרה באדיס )הופתעתי מכמה שהיבשת הזאת שטוחה(, 

המשכתי בטיסה בת חמש שעות ליוהנסבורג.

לפני הירידה מהמטוס דאגתי להחביא את כל דברי הערך )נסעתי 

 EXIT עם 10 אלף דולר בטרוילרס(. ביציאה מהטרמינל ישנו שלט

AT OWN RISK. עוד משהו בשביל להירגע... 

10.3.2008

סופיה מאוד משתדלת בשבילי. גם אתמול בלילה היא צרבה לי 

עשרה תקליטורים לאוטו. סיכוי סביר שהיא קצת התאהבה בי...

7-8.5.2008

קפצתי את הבאנג׳י הגבוה בעולם, 216 מטרים.

10-11.5.2008

יצאנו בערב לפאב )שלושה, למעשה( והיו אירועים מעניינים )יהודי 

צרפתי שרצה להרביץ לי כי בחורה אמריקאית התעניינה בי ולא 

בו, בחור דרום אפריקאי שקנה לנו 30 בירות ובקבוק ייגר מיסטר 

ועוד...(. ביום גלשתי עם בירון ב׳דינג דנג, ריף רדוד מאוד.

 20.5.2008

מעבר לנמיביה

28.5.2008

איריס חולה עם חשד למלריה )שהתבדה( ולכן... קצת על נמיביה. 

לפני 2,700-2,000 שנים שבט הסאן )בושמני( חיו כציידים/לקטים 

באזור נמיביה...
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 29.5.2008

בדיקת ברגים ומינהלות לאוטו. קניתי בטרייה חדשה כך שהמקרר 

יכול לעבוד ברצף. אחר הצהריים קייטסרפינג - כיף גדול.

12.6.2008

להפתעתנו גילינו טלפון מחובר לחבית ואנטנה על גבעת גרניט, 

שצופה על שדות צהובים מכל עבר, שבתוכם מעגלי פיות. הרגשה 

של פרק מתיקים באפלה...

 27.6.2008

נסיעה לגבול בוצואנה נמביה מזרחית.

 30.6.2008

אוהלים,  שינה,  שק  בירה,  מים,  אוכל,  התארגנות:  בבוצואנה. 

נרגילה ותוף... יצאנו לשיט המקורו... התרשמנו מתילי טרמיטים 

הגדולים הפונים מערבה, מדקלי המקלאני ומשקיעה מרשימה.

1.7.2008

בהמשך התאמנתי על השטת מקורו. האימון השתלם, כי בהמשך 

יצאנו לדוג. הדיג בוצע במרחק של כ־30 מטר ממשפחת היפופוטמים, 

ובשלב מסוים כישורי השיט שלי הועילו למרחק ביטחון.

לא דגנו כלום.

 7.7.2008

חציית גבול לזמביה.

 8.7.2008

בעיות  עושה  צאקה  במפלים.  ושהייה  ויקטוריה  מפלי  זמביה, 

בבטרייה השנייה.

10.7.2008

רפטינג בזמבזי. אשדים 25-10 - אדיר!!!
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 19.7.2008

במהלך היום מפגשים מעניינים עם פילים וקופים בתוך המחנה. 

במקרה אחד לפחות הקוף גנב לאיריס את הכביסה המלוכלת ופיזר 

אותה על העץ...

 4.8.2008

ג׳יי וכריס בהתקפת שלשולים. אפילו לקחו חדר במחיר מופקע.

 9-15.8.2008

מעשה השוד - בדרך חזרה מהעיר לכיוון מיוקה, בחור צעיר מקומי 

אשראי.  וכרטיס  דולרים  התיק  בתוך  איריס.  של  התיק  את  חטף 

ופתחה  התבלבלה  לא  חת,  ללא  עשוייה  לוחמת  בהיותה  איריס, 

במרדף... חבורת ילדים מקומית עזרה לאיריס לנסות למצוא אותו. 

ללא הצלחה. בינתיים השמועה התגלגלה למיוקה, ואני וג׳יי ואיתי 

יצאנו לחפש את איריס. אחרי שוטטות קצרה בכפר, מצאנו אותה 

תלונה  הגשנו  משטרה.  לתחנת  בדרך  מקומיים  צעירים  בלוויית 

והנחנו שהכסף כבר אבוד... להפתעתנו כי רבה התעוררנו בבוקר 

יותר,  שמפתיע  ומה  למיוקה.  הגיעה  שהתיק  מרעישה,  להודעה 

מתברר שכל הכסף בתיק. הגנב בעצמו הגיע חבול ומוכה בלוויית 

דודו כדי להחזיר את הגנבה. מסתבר שהשמועה עשתה לה כנפיים 

במהירות והגנב נתפס והוכה כהוגן, וכן אולץ להשיב את האבידה 

ולהתנצל... מערכת הצדק המקומית יעילה במיוחד ופועלת באופן 

דומה באזורים כפריים באפריקה.

 22.6.2008

נסיעה למלאווי.

 23-26.7.2008

ביקור בשווקים מעניינים. בין היתר הכנת חצאיות למירב מבדים 

אפריקאיים.
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25.7.2008

נסעתי לאסוף את כריס וג׳יי משדה התעופה.

 21.8.2008

יציאה לטנזניה. 

 3.9.2008

מעבורת לזנזיבר. )35 דולר( כשלוש שעות... על זנזיבר - ראשונים 

)שירזי(  הפרסים  בהמשך  מהיבשת.  )באנטו(  שחורים  הגיעו 

הפורטוגזים  ה־15  במאה  בערך  מסחר.  כנקודת  באיים  השתמשו 

כבשו את האיים.

11.9.2008

חזרנו לטנזניה בטיסה. חוויה אפריקאית ללא כרטיסים וללא שום 

ביקורת.

 13.9.2008

שהיא  אמר  והוא  המעבורת  על  שאלנו  בטנזניה...  שקרה  מעשה 

טבעה לפני שלושה חודשים, וכעת ניתן לחצות על קאנו, או בגשר 

ואמר  חייך  הוא  הוא בטוח,  לא. כששאלנו אם  קיים ספק  שספק 

WHAT IS TO BE SURE ובאמת מה זה להיות בטוח, חוץ מהמוות...

 15.9.2008

מוזמביק. פקיד ההגירה של מוזמביק עשה טעות מצערת והחתים 

לנו חותמת יציאה במקום כניסה. נקווה שלא ייצור בעיות בחצייה 

לדרום אפריקה...

 20.9.2008

גלישה בבקר מול חלקו הצפון מזרחי של האי. מים צלולים וגלים 

יפים.

 22.9.2008

גלישה בבוקר... לפני עזיבת האי ראינו שלושה לווייתנים שוחים 

)בערך(: מכתב  בזו הלשון  צנצנת עם פתק  דרומה. בסוף הטמנו 
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זה נכתב על ידי ארז, איריס ויעקב בשהותם על... או בשפתנו: אי 

סרטני הקומנדו. כל המוצא מכתב זה מתבקש לשלוח מייל לכתובת 

המצורפת מטה בציון המספר הטבוע על הצנצנת וצבע המכסה, 

גרם,   300( אביב  תל  מוזס  במסעדת  להמבורגר  אותו  נזמין  ואנו 

תוספות לבחירה(. תיהנו מהאי המדהים, מאחלים צוות צאקה.

 28.9.2008

וגילינו  הגלישה  לחנות  נסענו  מאוחר.  התעוררנו  ולכן  גשום  יום 

שהיא בבעלות של ישראלי ממוצקין בשם גל אלבז.

 29.9.2008

ערב ראש השנה. ג׳יי בירך ברכות חג ואז אכלנו גבינות וסטייקים. 

גל התלהב מהנרגילה, לכן החלטתי לתת לו אותה במתנה.

 30.9.2008

צלילה ב... הצלילה המדהימה ביותר שעשיתי... בצהריים שיעור 

גלישה קצר לאיריס.

 17.10.2008

הצ׳פאסים  לתחנת  איריס  את  הקפצנו  בבוקר  אפריקה.  דרום 

עם  ושחייה  לשיט  חזרנו  משמעותי(.  פרק  )הסתיים  ונפרדנו 

דולפינים, שהייתה מוצלחת ביותר.

כדי להגיע לאתר על שם ארז פלקסר סירקו את הקוד:

www.erezflekser.com
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אימילים ששלח ארז לחברים

29.9.2008
hello every one. 
i want to wish you all shana tova (happy new Jewish 
year for all not Hebrew speakers...).
i didn't write for a while, since my last mail i passed 
threw Malawi, Tanzania, Zanzibar and now we are in 
Mozambique making our Way south back to south Africa.
i added some pics for you to see, these are from Malawi.
enjoy and see most of you in November.

11.8.2008
Hi all 
we are now in Malawi, a small country in Central Africa 
(with the friendliest people i met so far).
last 2 weeks chris and j joind and now we are a full car 
which is great fun.
what did we do - crossed Zambia threw Lusaka, luanga, 
and south luang national park. over there we stayed in 
a camp which is visited daily buy elephants, hippos, 
monkeys baboons and sometimes lions and leopard. you 
can see from the picture that some times we needed to 
run to the trees to escapes too close encounter with a 
grazing elephant or hippo.
got into Malawi climbed molanje mountain and explored 
the lake from south to north. also did some fresh water 
dives in lake Malawi which is beautiful.
enjoy the pics.



220 | דרך ארז

15.7.2008
hi all, 
after leaving the desert of Namibia we continued to the 
great flat lands of Botswana.
there we spend about 2 weeks exploring the okavango 
delta on a mokoro (the local wooden canoe).
driving in the nothingness of the vast salt pens
and looking for wild animals in chobe national park.
after Botswana we crossed the Zambezi river into Zambia. 
now I׳m in Zambia heading north after spending some 
time around Victoria falls.
next up - Malawi.
enjoy.

26.6.2008 
hi all
we are now in Malawi a small country in Central Africa 
(with the friendliest people i met so far).
last 2 weeks chris and j joind and now we are a full car 
which is great fun.
what did we do-
crossed Zambia threw Lusaka, luanga, and south luang 
national park. over there we stayed in a camp which is 
visited daily buy elephants, hippos, monkeys baboons 
and sometimes lions and leopard. you can see from the 
picture that some times we needed to run to the trees to 
escapea too close encounter with a grazing elephant or 
hippo.



שער שמיני: אפריקה | 221

got into Malawi climbed molanje mountain and explored 
the lake from south to north. also did some fresh water 
dives in lake Malawi which is beautiful.
enjoy the pics.

20.6.2008
Hi all,
i׳m still in Namibia currently in Windhoek the capital 
and about to leave to Botswana.
last two weeks we traveled in to the more wild part of 
north Namibia on the border of Angola.
in that region we encountered wild life and traditional 
tribes leaving there lifestyle as many years before. except 
the lions the animals in the pictures are completely wild.
it is not a nature reserve, it׳s Africa.
we did some more extreme off road driving and lost one 
tire to a sharp rock. you can see in the picture that the 
dust gets everywhere, and after a day of driving every 
thing turns white...
we also saw rock art, painting done by bushmen 6000 
years ago.
before that we spent time on the Atlantic coast surfing 
the cold water along with the local surfers (about 20 
surfers in all of the country...). one of the most exiting 
was surfing in the seal colony in cape cross 2000 meter 
long wave, and just me and thousands of seals. the young 
seals would jump on the board and pull on my board 
leash - interesting...
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i met a surfers who is also a pilot and has a plane and we 
went flying over the dunes. segal you can write me the 
hours in the "pamot״ as i was flying 50׳ for 40 minutes.
last thing avner and ronit (and Shlomy) allot of mazal 
tov. you should expect your gift in the mail...
enjoy.
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שער תשיעי: החברים מחוגי סיור
היית לי כאח גדול, היית לי כמדריך – כותב עמרי מעוז

בכל פעם שאני חושב על ארז כילד, הוא מלמד אותי משהו אחר. 

בכיתה ז׳ זה היה עליות מתח. אני לא זוכר למה היה לנו כל כך 

12, אבל היינו אובססיביים. כל  חשוב לעשות עליות מתח בגיל 

וכל אחד מנסה את  יורדים לחצר של בית הספר,  היינו  הפסקה 

כוחו בתורו, על עמוד המתח היחיד שיכולנו להגיע אליו בקפיצה. 

ארז כבר יכול לעשות שלוש, ואני עוד לא הצלחתי מתיחה אחת. 

לא  כך  כל  גוף  תנועת  הייתה  זאת  להתחיל.  יכולתי  לא  אפילו 

טבעית בשבילי. ארז ניסה לעזור לי: “תטה את המשקל שלך לצד 

לא  זה  את  כשגם  טיפה.״  המרפק  את  תקפל  ואז  הגוף  של  אחד 

הצלחתי, הוא לחץ לי על המרפק כדי לתת לי מעט תנופה. ככה 

התאמנו בכל יום במשך שבועות, ארז לוחץ לי על המרפק בכל 

פעם, ומדריך אותי.

בכיתה ח׳ זה היה ניווט. הצטרפתי לחוגי סיור באותה שנה, פשוט 

כי ארז היה בחוגי סיור. הוא לימד אותי לקרוא מפה טופוגרפית 

בזמן תחרות ניווט שבה היינו זוג. ארז ידע כבר אז לנווט מצוין. 

הוא יכול היה בקלות לנצח בתחרות אם היה מתעלם ממני ונותן 

לי ללכת אחרון. אבל בכל הזדמנות הוא עצר, הראה לי איך הצורה 

של ההרים מתאימה לצורה של הקווים על המפה, הראה לי איך 

מה  על  אותי  בוחן  היה  דקות  כמה  ואחרי  סמויה  כיפה  לזהות 

שהסביר קודם.

בכיתה ט׳ ו־י׳ הוא לימד אותי לרכוב על רולר בליידס. הוא לימד 
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לפני  אינטרנט.  שנקרא  משהו  על  אותי  לימד  הוא  לגלוש.  אותי 

הצבא הוא לימד אותי לטפס.

באוקטובר 2011 - הפעם האחרונה שארז ביקר אותי בניו־יורק - 

סיפרתי לו שאני שוקל להציע נישואין לחברה שלי. ישבנו בלובי 

ודיברנו. הוא ראה שאני לא בטוח  של מלון במשך שלוש שעות 

בעצמי, אז הוא עשה משהו מאוד לא אופייני לו - הוא דיבר על 

שאל  והוא  החתונה,  על  מירב,  עם  החיים  על  סיפר  הוא  עצמו. 

שאלות עליי ועל חברה שלי.

הושיט עזרה בקלילות ולא ויתר על הזדמנות לעזור

ב־21 שנות חברות אף פעם לא עלה על דעתי לחשוב על ארז כאח 

גדול. ארז הושיט עזרה בקלילות כזאת שפשוט חשבתי שככה זה 

חברויות, שככה פשוט מתנהגים חברים. הוא אף פעם לא ויתר על 

הזדמנות לעזור, להדריך, אף פעם לא התלונן או הפנה גב. לא עלה 

על דעתי לחשוב עליו כאח גדול, אבל זה בדיוק מה שהוא היה.

חיוך  עם  לעזוב  ולא  דקות  לחמש  ארז  עם  להיפגש  היה  אפשר  אי 

ובדיחה חדשה

לנו היה המזל שהכרנו אותו בילדות מבית הספר וחוגי סיור. זכינו 

וגם שומר על התכונות הכי טובות  ונהיה גבר,  לראות אותו גדל 

שלו מילדות. הביישנות שלו כילד הפכה לביטחון עצמי שקט עדין. 

חוש ההומור שלו נהיה חד יותר, שנון יותר עם השנים, אבל נשאר 

ילדותי מספיק כדי להיות קורע. ארז היה פשוט בחור מצחיק, בכל 

גיל. אי אפשר היה להיפגש עם ארז לחמש דקות ולא לעזוב עם 

חיוך ובדיחה חדשה.

אני מתאבל על החבר שהכרתי, אבל גם על החבר שעוד לא יצא 
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לי להכיר. רציתי לראות אותו כאבא, משחק עם אּורי, מטפל בו 

ומלמד אותו. רציתי מאוד שיום אחד הילדים שלי יכירו את הילדים 

לי  יצא  לא  המדען.  ארז  את  להכיר  רציתי  יחד.  וישחקו  ארז  של 

מוכן  שהיה  מהמעט  רק  שלו,  החיים  של  הזה  החלק  את  להכיר 

לספר לי על הלימודים. לא ידעתי שהיה סטודנט כל כך מצטיין. 

הוא לא אמר.

אני מתגעגע אליו נורא. בשנים האחרונות יצא לנו להתראות רק 

פעם או פעמיים בשנה, בביקורים שלי בארץ או כשהיה מגיע לניו־

יורק בדרך לסימולטור. רק עכשיו עברה שנה מאז שראיתי אותו 

בפעם האחרונה, ועדיין יש רגעים שבהם נראה שלא השתנה כלום 

ועוד מעט יגיע הזמן לראות את ארז. וברגע הבא אני נזכר. אלה 

הם הרגעים שאני מתגעגע אליו הכי הרבה. אני מתגעגע למדריך 

שלי, לאח שלי, לחבר שלי. לעולם לא אשכח אותו. הוא יהיה איתי 

תמיד. 

ארז היה סוג של "דוד אריה״, שהיה לו סיפור מעניין לכל סיטואציה 

והמון הרפתקאות מעניינות באמתחתו - כותב איתמר ברמן

בעיקר  הייתה  זו  בתקופה  ההיכרות   .12 בגיל  ארז  את  הכרתי 

ילד  היה  וארז  הסיירות,  חוגי  במסגרת  וטיולים  פעולות  במהלך 

טוב שתמיד נכון לעזור ולסייע במשימות שנדרשנו אליהן )בעיקר 

במשחקי  גם  הטיולים(.  בלילות  המחנה  וִתפעול  לטיולים  הכנות 

הבודדים  התחומים  ואחד  במיוחד,  אהב  שלא  )משחק  הכדורגל 

משחק  ולתת  משמעותי  חלק  לקחת  תמיד  דאג  בו(  הצטיין  שלא 

הגנה חסר פשרות, כך שכולם היו שמחים לשחק איתו בקבוצה. 

הוא היה ילד ביישן ושקט, אך כשפתח את הפה תמיד ניכרים היו 

הידע והסקרנות שלו וכן חוש ההומור ושמחת החיים.
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הראשון לרדת בחבל שנקרע - הקרסול נפגע - והמשיך ללכת עשרה 

ק״מ עד לסיום הטיול

זכור לי מקרה מרשים בטיול לאזור מערות המסתור  זו  מתקופה 

נשאנו  שבהם  הראשונים  הטיולים  אחד  היה  זה  יהודה.  בשפלת 

את כל ציוד הטיול בן מספר ימים על גבנו, וכבר בתחילת הטיול 

רובנו  פעמון.  מערת  של  העליון  הפתח  דרך  בחבל  לרדת  ניסינו 

)ואני ביניהם( חששנו להתנסות ראשונים בירידה, אבל ארז דווקא 

הלך קדימה כדי לנסות לרדת בעזרת החבל הדק, אולם מהר מאוד 

שמענו אותו צועק, “אההההה,״ ואז קול פגיעה בקרקע. ארז החליק 

את  בקרסול.  ונפגע  מטרים(  )מספר  למטה  הדרך  כל  החבל  על 

המשך הטיול הוא צעד עם קיבוע ולא ויתר על שום חלק מהטיול, 

במערות  וזחילות  ביום  קילומטרים  כעשרה  של  הליכה  שכלל 

מסתור. הפציעה ממש לא ניכרה על ִתפקודו.

אז  התחזק.  בינינו  והקשר  בכיתה  יחד  למדנו  התיכון  לקראת 

נחשפתי ליכולות האינטלקטואליות של ארז, שבקושי השקיע זמן 

בלימודים ובכל זאת הצליח בהם. כך גם בפסיכומטרי ובבגרויות. 

למשל לבגרות בתנ״ך למדנו בעיקר סביב שולחן הפינג־פונג, כי 

היה  לא  אומנם  בסוף  הציון  הנקרא״.  ב״הבנת  הכול  בסך  מדובר 

מזהיר, אבל מספק ביחס לרצינות הלימודים.

ארז אלוף בעליות מתח בבית הספר

להתכונן  כדי  כושר  לשיעורי  בשבוע  פעמיים  הלכנו  י״ב  בכיתה 

שרירים  עם  חזרנו  )שמהם  השיעורים  אחד  אחרי  ויום  לגיוס, 

תפוסים( היינו צריכים לעבור בשיעור ההתעמלות של בית הספר 

מבחן עליות מתח. ארז היה אלוף בעליות מתח, ולדעתי הוא השיג 

30 עליות והופסק על ידי המורה להתעמלות. 
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משירי התקופה שאהבנו לשיר - “סיגל נחמיאס״ של אריאל הורוביץ

מספר שעות  בכל שבוע  כמעט  ולי  לג׳יי  לארז,  היו  שנה  באותה 

לנו  התאפשר  וכאשר  הספר,  בבית  השעות  במערכת  חופשיות 

היינו שרים את שירי התקופה. אחד  נהגנו לשחות בבריכה. שם 

הורוביץ, שיר  אריאל  נחמיאס״ של  “סיגל  היה  השירים החדשים 

שמספר על קצינת המילואים שלוקחת לנו זמן מהחיים שלנו. מי 

היה מאמין שבסוף ארז ימצא את סופו במהלך שירות מילואים...

בתקופת הצבא ארז עבר שינוי משמעותי והקרין תמיד ביטחון

בתקופת הצבא ארז עבר שינוי משמעותי והקרין תמיד ביטחון. הוא 

הפך לכריזמטי ונראה היה שתמיד ידע מה הוא רוצה לעשות, ומה 

הדבר הנכון לעשות בכל סיטואציה. גם באחד הימים המעורערים 

של שירותו הצבאי, כאשר לאחר תקופת מה בטייסת הביע רצון 

לעבור לטייסת תובלה – נפגשנו בקריה ביום שבו ארז נפגש עם 

מפקד מערך המסוקים. אני בטוח שארז בער בתוכו באותו היום, 

אך הוא שמר על קור רוח והקרין ביטחון עצמי מלא, אפילו סביב 

אירוע זה. אחד המקרים הבודדים שבהם ראיתי את ארז מעורער 

היה ביום חופשי שלו במהלך מלחמת לבנון השנייה – הוא היה 

מתוסכל מאוד מאוזלת היד של הצבא והקשר הבעייתי מאוד עם 

הלוחמים בשטח, אך גם אז היה גאה מאוד בהצלחות המבצעיות 

שהוא לקח בהן חלק בציד משגרי הרקטות.

ימצא את האתגר הקטן שיכניס פלפל  רגוע, ארז  נראה  כאשר הכול 

ויעורר את האווירה

)אחרי בית הספר(,  לאורך הדרכים המשותפות בתקופה הבוגרת 

בהפתעות  נתקלים  תמיד  ארז  עם  שכשהולכים  ידעתי  תמיד 

והרפתקאות נחמדות – החל מהטיול לצפון יוון אחרי סיום התיכון, 
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והגענו  ברקים  סופת  כדי  תוך  האולימפוס  הר  אל  טיפסנו  שבו 

ופאבים  למועדונים  יציאות  דרך  מוחלט,  בערפל  הלילה  לבקתת 

נראה רגוע,  ועד לטיולים במקומות לא מוכרים. גם כאשר הכול 

ארז תמיד יכול היה למצוא את האתגר הקטן שיכניס פלפל שיעורר 

את האווירה. היום, כאשר אני קורא לילדים שלי את הסיפורים של 

“דוד אריה״, אני חושב באיזושהי פינה בלב שארז היה סוג של “דוד 

אריה״, שהיה לו סיפור מעניין לכל סיטואציה והמון הרפתקאות 

מעניינות באמתחתו. כשאני חושב על זה הלב פשוט נחמץ שהוא 

לא הספיק להביא את היכולות האלו לילדיו. דור ההמשך החמיץ 

אירועים  חוגגים  שילדיי  פעם  בכל  ואני,  מהספרים.  ודוד  אבא 

ילדיו  את  ראה  לא  שארז  חבל  כמה  לעצמי  אומר  משמעותיים, 

מתפתחים.

בילדותנו בילינו יחד שעות רבות בטבע, הופכים אבנים ואוספים את 

החרקים שמצאנו תחתיהן – כותב גידי נווה

אני שומע בימים האחרונים סיפורים על ארז הגבר: האבא, החייל, 

זיכרונות רבים של ארז  הדוקטורנט. החדשות העצובות העלו בי 

הילד.

חברות  הייתה  זאת  התחברנו.  ומהר  א׳,  בכיתה  ארז  את  הכרתי 

אמיתית: היינו דומים מאוד בהרבה מובנים. 

היינו ילדים מופנמים, שקטים וסקרנים 

גדולה  אהבה  עם  מאוד,  סקרנים  אבל  שקטים  מופנמים,  ילדים 

לטיולים, לבעלי חיים ולמדע. 

בילינו יחד שעות רבות בטבע, הופכים אבנים ואוספים את החרקים 

שמצאנו מתחתיהן. 

שולחן  במשחקי  שעות  והעברנו  צעיר  מדען  בחוגי  יחד  היינו 
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שיחות  לנהל  בבית,  אצלו  לישון  להישאר  מאוד  אהבתי  ְווידיאו. 

לתוך הלילה, עד שמישהו מאיתנו היה נרדם.

טיולי המשפחות המשותפים שלנו היו חלק בלתי נפרד מהילדות 

שלי.

הבית שלו היה תמיד מלא בחברים, של ארז ושל אורן ואימא. זאת 

הייתה קבוצה מדהימה של אנשים, ואולי רק ממרחק השנים אני 

מבין כמה חשובה היא הייתה בשבילי באותן השנים.

ארז היה איש נדיר. צנוע, טוב לב, סקרן וחכם. קשה לומר שמשהו 

מהסיפורים שאני שומע על ארז הבוגר באמת מפתיע אותי. אני 

פשוט  כנראה  סיבה.  באמת  לזה  אין  בקשר,  לא  שנים  כבר  וארז 

שנינו היינו אנשים מופנמים, ובסתר ליבי תמיד קיוויתי שדרכינו 

ייפגשו יום אחד.

כזה היה פלקסר בשבילי, פחות מדען או טייס, אלא בעיקר כזה שמסתכל 

על החיים מזווית אחרת ומאוד מצחיקה – כותבת התאומה עידית 

קראעוז

הפעם הראשונה שאני באמת זוכרת את הקול של ארז, הייתה בסוף 

מנגל  שבעזרת  חבר,  לבקר  נסענו  כרמל.  החולים  בבית  י׳  כיתה 

הצליח לגרום לעצמו כוויות. היינו חבורה של אנשים וביניהם גם 

נהיגה,  רישיון  לנו  היה  לא  שעוד  מכיוון  התאומה.  אחותי  גליה, 

נישאר  וגליה  שאני  ברור  היה  כשלכולם  מוניות.  על  התארגנו 

אחרונות במונית כי אנחנו שתיים, ארז שאל אז בתמימות: “מה, 

שתי המשפחות שלכן גרות באותה הדירה?״ הוא לא ידע שאנחנו 

תאומות, שזה עוד סביר, אבל מכאן ועד להניח כי המשפחות שלנו 

חולקות דירה, המרחק קצת גדול... וזה סיפור אחד מני רבים.
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ארז הוא אחד האנשים הכי מצחיקים שהכרתי

הטייס  ארז  המצטיין,  התלמיד  ארז  על  השנים  ברבות  שמעתי 

המצטיין, ארז המדען המצטיין, ארז הגולש המצטיין וכו׳ וכו׳. אבל 

ארז הוא אחד האנשים הכי מצחיקים שהכרתי. 

מקורס  לנו  ששלח  הגלויה  אותה  למשל  סוף:  בלי  יש  דוגמאות 

טיס שאומרת: “היי, נתנו לי גלויה, אז אני שולח. רק רציתי להגיד 

הוא  או מה  בלי מה שלומו,  וזהו...  זונות...״  בית  זה  טיס  שקורס 

עושה בקורס... 

דוגמה מצחיקה אחרת, שהייתה בכלל ללא מילים, הייתה המבט 

שנתן באימו כשאמרה למפקד הקורס - או איזה איש חשוב במדים 

מצטיין  שקיבל  אחרי  דקה  לטוס,  אוהב  לא  בכלל  שארז   - אחר 

מגמה. זה היה מבט של אימה, כעס, צחוק וגאווה מעורבבים יחד, 

עושה  ארז  את  שראיתי  מצחיקים  הכי  הפרצופים  אחד  ובעיקר 

מעולם.

גם האימיילים שכתב מאפריקה והסיפורים שסיפר כשחזר היו לא 

הדרכים  על  היבשת,  יפה  כמה  על  סיפורים  שמענו  לא  רגילים. 

שכל  סיפורים   - אחרים  מטיילים  על  או  האוכל  על  הארוכות, 

איך  על  סיפורים  שמענו  מפלקסר  מספר.  מחו״ל  שחוזר  מטייל 

מכר את הג׳יפ למבריחי יהלומים שרצו את הג׳יפ להלבנת כספים 

ושבעיקרון היה אמור לפחד מהם, אבל הם נראו לו סבבה, שמענו 

על אנשים משעשעים שמנסים לגלוש בחופים ועוד. 

תמיד נקודת ההסתכלות שלו על החוויות שלו הייתה קצת אחרת. 

באחת ממסיבות הפורים המסורתיות שנושאה היה “חנונים וגיקים״ 

)לא היינו צריכים להתחפש הרבה...( ואחרי שהוא ומירב הצחיקו 

אותנו כזוג מדענים רוסים, הוא הראה כמה הוא חושב עקום ושונה 

מאנשים “רגילים״. 

אחד המשחקים היה לגרום לג׳ולה להתגלגל על חתיכת קלקר הכי 
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הרבה זמן. רוב האנשים יצרו מין מגלשה שבה התגלשה הג׳ולה 

עקרונות  על  הסתמכות  תוך  פלקסר.  של  הקבוצה  לא  להנאתה. 

על  “נדנדות״  בנו  הם  המיתרים,  תורת  של  עמוקים  פיזיקליים 

הקלקר שלהם שבהם עברה הג׳ולה תוך שהיא מתנדנדת מצד לצד. 

אומנם הם הפסידו בתחרות לאחת המגלשות, אבל השאירו אותנו 

קצת פעורי פה על הרעיונות )ועל החנוניות...(.

שנהרג,  לפני  ימים  שלושה  אותו,  שפגשתי  האחרונה  בפעם  גם 

התחלנו את המפגש ב״שיחת מבוגרים״ על החיים והעבודה, וקצת 

קיטורים על כמה קשים המבחנים, אבל מהר מאוד עברנו לסיפורים 

מצחיקים: ארז סיפר סיפורים לא קשורים כמו איך ניסו הוא וחבריו 

לפתוח אוטו עם אבן ולא הצליחו בלי לנפץ את השמשה. הוא עשה 

איש  מקרובי  סלולרי  טלפון  קנה  שבה  הטלפון  שיחת  של  חיקוי 

נפטר, ואני סיפרתי על איך בני נתקע בחדר האמבטיה כשהיה בן 

תשעה חודשים בלבד, עד שהיינו צריכים לשבור את הדלת... בלי 

ספק, שיחה רגילה...

כזה היה פלקסר בשבילי, פחות מדען או טייס, אלא בעיקר כזה 

שמסתכל על החיים מזווית אחרת ומאוד מצחיקה. העולם נעשה 

מקום קצת יותר מדי רציני עכשיו.

 GPS הכול קטן עליו. תמיד מצא את הדרך בלי בעיות כאילו יש לו

במוח – כותבת התאומה גליה זר כבוד )קראעוז(

חבורת   – מה״גנגה״  נפרד  ובלתי  משמעותי  חלק  היה  ארז 

החג״סניקים החיפאים שנוצרה במהלך “שנת היו״ד״ )1997(, הלכה 

והתגבשה בהדרכה וממשיכה להתקיים ולהתפתח עד היום )כ־16 

ההרגשה  זה  הזאת  בחבורה  שמיוחד  מה  בשבילי,  אחרי!(.  שנה 

שהקשרים בה חזקים ושאנחנו תמיד נהיה שם זה עבור זה. גם אם 

לא התראינו כמה חודשים, בפעם הבאה שניפגש נמשיך מאותה 
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התחנות  וברוב  מההתחלה,  בשבילי  שם  היה  ארז  גם  הנקודה. 

החשובות בחיי. 

ארז היה בן זוג אידיאלי להדרכה

ויחד  להדרכה  שלי  השותף  הוא  שארז  לי  הודיעו  שבו  מהרגע 

נוביל קבוצה של ילדים – שמחתי מאוד וגם נרגעתי. חששתי קצת 

מההדרכה ומהאחריות הגדולה, אבל עם ארז כשותף לא היה לי 

מה לדאוג. ארז היה בן הזוג האידיאלי להדרכה – בטוח בעצמו, 

אחראי, חכם ויודע הכול, יצירתי, מצחיק וכריזמטי. באופן טבעי 

נוצר לנו חוג “בנות״, כי איך אפשר לעמוד בפניו? וכמו רוב הבנות 

)מודה, גם אני...(, גם החניכות שלנו נפלו ברשתו של ארז. 

תקופת ההדרכה עם ארז עברה בכיף גדול. בהכנת פעולות ברגע 

האחרון, בהמון טיולים שבהם ארז תמיד מצא את הדרך בלי בעיות 

החניכים  על  וריכולים  צחוק  בהרבה  במוח,   GPS לו  יש  כאילו 

ובעיקר בחברות טובה שנרקמה בינינו. ארז תמיד נתן לי הרגשה 

כבר  למחנה  כשהגענו  קשים,  בימים  גם  לסמוך.  מי  על  לי  שיש 

בחושך מותשים, ארז הוביל וסחב את הקבוצה )וגם אותי( בשיא 

מאוד  חותם  ההדרכה השאירה  עליו.  קטן  הכול  וכאילו  הביטחון 

משמעותי וחיובי על חיי והרבה מכך בזכות ארז.

יצירתיות, כישרון כתיבה חבוי, ציניות אדירה והומור משובח 

הלכו  רק  בחבורה  הקשרים  ההדרכה,  פרק  את  שסיימנו  אחרי 

פונג(,  פינג  ושיחקנו  ארז  אצל  )בעיקר  הרבה  נפגשנו  והעמיקו. 

טיילנו וחגגנו. ביום הולדת 18 שלי ושל עידית )שדרך אגב, לקח 

מסיבת  לנו  עשו  הגנגה  תאומות(  שאנחנו  לגלות  שנתיים  לארז 

הפתעה. חטפו אותנו ועשו לנו מסיבה ביער עם תוכנית אומנותית 

הגדולה  ליצירתיות  )שוב(  נחשפתי  הזה  במאורע  השקעה.  והמון 
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של ארז, לכישרון הכתיבה החבוי ולציניות האדירה שלו ולהומור 

המשובח – בקטע שהוא כתב וקרא לנו. בשקט, בצניעות ובמלא 

הומור.

קשה להאמין, אך ארז שלח לנו גלויות ומכתבים בדואר הצבאי

התגייסתי לצבא ביום ההולדת של ארז, 14.11.99. גם בצבא המשכנו 

להיות בקשר, שנשמר בדרך שכבר לא ממש קיימת היום – גלויות 

ומכתבים שנשלחו בדואר צבאי. ארז שלח כמה גלויות ומכתבים 

במהלך השירות שלו. סיפר על קורס הטיס )או ה״בית זונות״ כמו 

שהוא תיאר אותו...( ועל החוויות שעוברות עליו. אני זוכרת כמה 

חשוב ומשמעותי היה בשבילי לקבל את המכתבים האלה, ולדעת 

שארז הקדיש את הזמן והמאמץ לכתוב אותם ולשמור על הקשר 

בינינו גם בזמן הצבא.

וארז  וילדים.  חתונה  חגים,  לימודים,  טיולים,  המשיכו.  והחיים 

המשיך להיות שם בשבילי בכל התחנות האלה. אם זה בכתיבת 

פעולה  שיתוף  או  עידית,  של  לחתונה  דבילית  העמדה  עם  שיר 

במסיבות פורים ההזויות שלנו, או מפגש בבית קפה בבזל עם ארז 

ומירב כשהייתי בהיריון, שם דנו עמוקות בשמות פוטנציאליים לבן 

הראשון שלי, אלון. 

הם תמיד יהיו שם. עד שהם לא...

מאז שארז נפל אני מסתובבת עם ההרגשה הזו, שלקחתי דברים 

כמובנים מאליהם, שההרגשה הזאת ש״הם תמיד יהיו שם״ תעתעה 

להעריך  מנסה  אני  מאז  מוטעית.  ביטחון  תחושת  בי  ונסכה  בי 

לי, לא להישאב לשגרה ולשמור על הקשרים  יותר את מה שיש 

והחברויות שלי. 

ארז תמיד היה שם בשבילי ובשביל כולנו, ועכשיו הגנגה תהיה שם 

בשביל אּורי, מירב, אביבה וכל המשפחה. 
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קורע מצחוק - ברכה מאת ארז 

ברכה שארז כתב לתאומות לא זהות, עידית וגליה קרא-עוז, ליום 

הולדת 18 )אפריל 1999( 

מישהו כאן פישל ובגדול.

שנה פחות שלושה חודשים עבדנו על הפרויקט הזה, וזה מה שיצא. 

הכול תקתק יופי, בלי הדלפות, בלי כלום, אפילו על האולטרסאונד 

הצליחו לעבוד. הכול הראה שהולכת להיות כאן הצלחה מסחררת. 

אנחנו היינו צריכים לצאת לחגוג על מיצי עיכול בכבד, ובמקום זה 

אנחנו פה חוטפים על הראש מהמוח. הכול בגללו. יום לפני הלידה 

ישב  אמק,  כוס  הזה,  החשישניק  מעשן.  שותה,  לחגוג,  יוצא  הוא 

בכבד, שתה וזרק כוסות לכל הכיוונים. היה שיכור לגמרי. ידעתי, 

ראיתי עליו מהשנייה הראשונה. כולם אמרו לי: “מה אתה מדבר, 

זה הדמיון הכי טוב, הוא ממש מקצוען הדמיון הזה. אין יותר טוב 

ממנו.״ כן בטח, הכול דמיון שווא.

ביום של הלידה הוא ישן. שכח לבוא. שכח לצאת, נשאר בפנים 

ועכשיו לא מספיק ששתי הצווחניות יצאו שונות, גם נתקענו איתו 

כאן לפחות עד הפרויקט הבא. 

כשהראשונה יצאה שמענו שכולם שמחים, וכשהשנייה יצאה בכלל 

לחפש  התחילו  כבר  אצלנו  השולחנות.  על  שם  לרקוד  התחילו 

אשמים. למצוא את מי לזרוק לשתן כדי שאפשר יהיה לסגור את 

הסיפור מהר. בסוף זרקו את משה מרקמת קרום הרחם. הוא היה 

ראש ועדת זהויות ודמיון, אמרו שהוא אשם. אני יודע? אולי. 

ידעתי שלא היינו צריכים לנסות להוציא תאומות. אין לנו תשתיות 

הזה  המניאק  שהדמיון  עד  טובה  די  עבודה  שעשינו  האמת  לזה. 

דפק הכול. 

הנה הוא שוב מגיע. שתוי עוד פעם, בטח גם מסומם. שוב הוא זורק 

כוסות )קול פצפוץ(. אחת נשברה. באמת מזל טוב. 
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בדואר צבאי לתאומות "למרות שפחדתי שאני הולך לסבול כמו בבית 

הספר, אני די נהנה״. כתב ארז פלקסר

מצוין. אתמול  הכול  אצלי  טוב.  מקווה שהכול  אני  מה שלומכן? 

קרקעיים(  )לימודים  הלמ״ק  לשלב  ועברנו  הטירונות  את  סיימנו 

או במילים אחרות, שלב הבנג׳ק. ביומיים שהספקנו ללמוד הבנתי 

שיחסית לטירונות השלח״ב הזה הולך להיות זולא רציני. הכול כאן 

כמו בית הספר )חוץ מהמשמעת והמסדרים(. לומדים מ־7:30 עד 

21:30, ואז יש עוד שעתיים של “כיתות שקט״, שבהן ניתן ללמוד 

עצמאית בעזרת חונכות, או סתם להתעפץ בכיתה. 

הנושאים שלומדים הם פיזיקה, אווירודינמיקה, מטראולוגיה ועוד 

“סוכריות״ למיניהן, אבל למרות שפחדתי שאני הולך לסבול כמו 

בבית הספר, אני די נהנה. 

היום יום שישי, שעה שש בערב, ואני יושב עם ג׳יי באוהל ופותר 

תשבצים. שומע רדיו וכותב מכתב. עוד מעט צריך לעלות על מדי 

א׳ ללכת לארוחה. בכלל בשלב הלמ״ק מסתובבים כל הזמן על מדי 

א׳, ומהמדים שפעם הייתה להם משמעות מיוחדת - יציאה הביתה, 

לבנה  וגבינה  בשמן  מלוכלכות  בד  חתיכות  כמה  אלא  נשאר  לא 

אנחנו  הבא  השבוע  אחרי  ללבוש.  שונא  בקורס  ואחד  אחד  שכל 

יוצאים לרגילה )ראשון עד ראשון(, וכולם כבר מתחילים לתכנן. 

האמת היא שאין לי מושג מה אני אעשה ובא לי קצת חרמון. אני 

מקווה שאתן תהיו כאן לפחות בחלק מהזמן. חוץ מזה אין לי הרבה 

מה לספר, מה גם שאין לנו אור באוהל )בקורס טיס תמיד דופקים 

כותב  ככה שאני  אין שחורים(,  פשוט  כי  והפולנים  הרומנים  את 

בעלטה.

אז מקווה לראותכן בקרוב.

תעשו חיים. 

ביי ביי, ארז. 
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קצרה היריעה מלתאר עד כמה מקסים, שקט, צנוע, מצחיק, חכם, ישר, 

ערכי ואדם טוב הוא - כותבת אביטל פוקס

ארז הוא האדם הצנוע ביותר שהכרתי. אני זוכרת במיוחד שעדי 

ליפשיץ סיפרה לי שהיה מוריד ברכבת את החולצה כשהיה בקורס 

טיס, זו עם הפסים הלבנים שכל אחד היה משתוקק לנסוע איתה, 

כדי שלא ידעו שהוא בקורס כזה...

לרוב היה שקט ומופנם, אבל היה לו חוש הומור. כשרצה יכול להיות 

במרכז העניינים, להצחיק את כולם עם תובנה או משפט מחץ.

הוא היה אדם ערכי, ישר, הגון. הוא לא הסכים לעגל פינות. אחרי 

מותו שמעתי שהוא רצה להיות שלם עם האמת שלו בחיים והיה 

לו קונפליקט להיות כובש ולקחת חלק בחיסולים ממוקדים. הבנתי 

כטייס  ההכשרה שעבר  על  המחויבות  תחושת  שלבסוף  מחברים 

והדרך שעבר הכריעה, והוא קיבל החלטה שלמה להמשיך בשירות 

למה  מעבר  נתן  שהוא  לי  סיפרו  קרב.  מסוק  כטייס  האוויר  חיל 

שמצופה ממנו, הדריך וקידם אחרים.

נוגה בתי שאך  הייתה בו עדינות שהפתיעה אותי, בעת שִערסל את 

נולדה ושקלה כשניים וחצי קילוגרם בהיותו עדיין בצבא

אני זוכרת שכשהיה בן 26, כשבוע אחרי שילדתי את הבת הבכורה 

שלי, נגה, ארז בא לבקר אותנו בבית עם עוד כמה חברים. אף אחד 

שניים  בערך  קטן ששקל  גוזל  אותה,  להחזיק  העז  לא  מהחברים 

ִערסל  אותה,  לקח  ונינוחות  איתנות  בידיים  וארז,  קילוגרם,  וחצי 

אותה ברכות וישב איתה כשהיא ישנה בשלווה בחיקו.

הוא אהב לפתור חידות. למשל משחקים של קובייה שצריך להפוך 

אותה ולחלץ משהו, או לסדר פריטים בצורה מסוימת... בתוך דקות 

היה הופך באצבעות בטוחות מצד לצד, מברר את המנגנון ומחייך 

בהנאה.
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הוא היה זה מהחבר׳ה שכולם סומכים על המילה שלו, היה לו ידע 

פנומנלי בכל מיני נושאים, תמיד הפתיע בפרטי מידע שהיית יכול 

להיות בטוח שהם נכונים. 

החליט  שלו  העשרים  שנות  באמצע  מאוד.  מוזיקלי  היה  לא  ארז 

שהוא לומד לנגן בגיטרה. הוא הבין את ההיגיון של בניית אקורדים 

ופשוט למד. שמעתי את נטע מספרת שהיה יושב שעות ומתאמן. 

והופתעתי  הדשא״,  על  חבר׳ה  של  “ערמה  את  זוכרת שאהב  אני 

שידע את המילים בכל הבתים.

כל אחת הייתה מאוהבת בו בתקופה כלשהי

בגיל ההתבגרות ובסוף שנות העשרים שלנו, הוא היה אהוב הבנות 

בחבר׳ה. כל אחת הייתה מאוהבת בו בתקופה כלשהי למשך זמן 

כזה או אחר. שנים אחר כך היינו צוחקות על זה ומנסות לתזמן מה 

היה סדר ההתאהבות ואם היו לנו חפיפות בזמן... 

כשפגשתי את מירב לראשונה הבנתי שארז מצא מישהי יפהפייה, 

שתבין  אחת  לאישה,  לו  להיות  ומתאימה  מכילה  רגישה,  חכמה, 

לליבו ותלווה אותו בחייו. 

אחרי שהשתחרר, נסע לטיול מיוחד בדרום אפריקה. ִשפצר לבד 

לנו  שלח  אקזוטיים.  למקומות  עצומים  מרחקים  ונסע  הרכב  את 

מהחופש  ונהנה  נידחים  בחופים  גלש  במייל.  מדהימות  תמונות 

באוניברסיטה,  ללמוד  התחיל  בהמשך  שלו...  הדרך  את  לבחור 

אם  אותו  כששאלתי  ההצלחה.  את  והצניע  הצליח  מאוד  וכמובן 

סיים את התואר הראשון, אמר שהתחיל לאחרונה תואר שני, בלי 

אני  בהצטיינות...  ושסיים  לדוקטורט  ישיר  מסלול  שזהו  לספר 

בטוחה שמדינת ישראל הפסידה חוקר בעל שם עולמי.
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מדריך הטיולים שלנו, שהכיר המוני מסלולים כמו את כף ידו

המוני  הכיר  ארז  מדהים.  טיולים  מדריך  להיות  יכול  היה  הוא 

מסלולים כמו את כף ידו. אם התלבטנו לגבי מסלול באזור כלשהו, 

ארז היה יודע תמיד איפה כדאי, בהתאם לעונה, מתי יש מים בגב, 

איפה נעשה חניון לילה ועוד. כשתכננו טיול לפני כשנתיים לכל 

החבר׳ה )ביום הולדת שנה לבן השני שלנו, מתן(, ניר התייעץ איתו 

והוחלט על מסלול שהתאים לכולם. אני זוכרת שהיה שלב מסוים 

שהחבר׳ה עם המפה לא היו בטוחים בדרך, אז ארז הוביל אותנו, 

בלי להיעזר במפה, והטיול הסתכם בהצלחה והנאה.

לאחרונה תכננו טיול לאחר מותו. לא היה את ארז להתייעץ על 

המסלול, ולצערי התברברנו. קבוצה של חבר׳ה עם ילדים קטנים, 

קצת התייבשנו בשמש, נשרטנו מקוצים ולא מצאנו את המעיין. 

איבדנו חבר טוב, מנהיג, כזה שלא נוכל לעולם למצוא לו תחליף. 

כי אין כמוהו. זו נשמעת קלישאה שמפארים ומהללים אדם אחרי 

מותו, אבל אצל ארז פשוט קצרה היריעה מלתאר עד כמה מקסים, 

ענו, חכם ואדם טוב הוא היה. 

נולד,  אּורי   - הסתדרו  שלו  החיים  שבו  שבשלב  מתסכל  כך  כל 

עברו לדירה חדשה - החיים נעצרו. לא הספקנו לחגוג איתו את 

השמחות האלו ונפגשנו כולנו בלוויה שלו. עדיין קשה לי להאמין 

באכזריות הגורל הזה.

תמיד נדיב עם חום אנושי, במבט סקרן, בחיוך אמיתי, בעצה טובה, 

בצחוק מכל הלב ובעל חוסן נפשי – כותב דני בראון

לפעמים, כשאני אומר לעצמי שלא יכול להיות שבאמת ַמָּת, אני 

נזכר בתמונה שצרובה בזיכרוני, של השלט הקטן שהוצב על קברך 

הטרי, עם השם והמספר האישי. כשראיתי את השלט הזה בלוויה, 

הבנתי באמת שאתה לא תחזור יותר.
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פשוט חיית, טיילת, השגת דברים באופן טבעי כמו שדג שוחה בים 

נערים,  כשהיינו  רגילים.  בלתי  כוחות  עם  בחור  היית  אתה  ארז, 

מטיילים  היינו  ואוהד.  אני  אתה,   - שלישייה  לפעמים  היינו 

באופניים ומטפסים בכרמל. אתה תמיד היית דייקן ממני, מאורגן 

ממני, ובעיקר רגוע, ממוקד וחייכן. לא נטית לשקוע במרה שחורה, 

לא התלוננת או הרבית להתעסק בדברים רעים או שליליים. פשוט 

חיית, טיילת, השגת דברים באופן טבעי, כמו שדג שוחה במים או 

שציפור עפה באוויר. 

כך זה היה כשעשינו קורס צלילה יחד, כך זה היה כשטיפסנו או 

כשיצאנו לטיול במדבר יהודה. חיית באמת את מה שכתוב במסכת 

אבות: “אמור מעט ועשה הרבה״.

שתמיד  אני,  מסוים.  שעשוע  במין  תמיד  מסתכל  היית  עליי 

הסתבכויות  פשלות,  יותר  הרבה  לי  והיו  ממך,  יותר  התלוננתי 

ותקריות מוזרות, תמיד הצחקתי אותך באמצעותן, אבל לא צחקת 

ההבדלים  על  פליאה  ומתוך  הנאה  מתוך  צחקת  רשעות.  מתוך 

בינינו. ואני אהבתי שצחקת.

אתה היית תמיד נדיב גם בדברים קטנים - בשיחות טלפון בימים 

שבהם רק לך היה טלפון סלולרי, באירוח בדירתך השכורה בתל 

אביב, בטרמפים )פעם הצעתי לך כסף על דלק, ואתה כמובן סירבת 

במין מבט כזה של - “בחייך״(, תמיד התייחסת בעניין, בחום אנושי, 

במבט סקרן, בחיוך אמיתי, בעצה טובה ובצחוק מכל הלב.

אני כבר לא בטוח מתי הייתה הפעם האחרונה שנפגשנו. אולי זה 

היה אז, ברחוב בתל אביב, כשנתקלתי בך במקרה והזמנת אותי 
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לאכול ארוחת ערב איתך ועם מירב. שוב היה זה המבט המשועשע 

הזה שלך, הצחוק הגבוה שאפיין אותך. כמובן לא פירטת יותר מדי 

על ההישגים שלך באוניברסיטה, על זה נודע לי רק בלוויה שלך. 

אחר כך הצעת לי להיפגש עוד פעם פעמיים במסרונים, אבל זה לא 

יצא. חשבתי שנוכל ביום אחר. השלט על הקבר שלך אמר אחרת.

מילות פרידה מעל גלי האתר

בגלי  הלוויה שלך הגשתי את תוכנית הרדיו שלי  בלילה שאחרי 

להתייחס  צריך  שאני  ברור  לי  והיה  כמובן,  קשה  היה  זה  צה״ל. 

למותך. עשיתי מה שעושים במצבים האלה, והקדשתי לך שיר. זו 

הייתה ההקדשה:

ניסה ללמד אותי לגלוש אך לא הייתי תלמיד טוב במיוחד

“אני רוצה לחזור לחבר שלי שנהרג בתאונת המסוק, שעליו סיפרתי 

בתחילת השעה. מה אני יכול לומר לכם, זה כאב גדול. מה אוכל 

לספר על ארז? הוא היה בחור שאהב טיולים, טיילתי איתו הרבה 

בארץ וגם מחוצה לה כשהיינו נערים. הוא היה חבר טוב ונאמן, 

שותף אידיאלי למסעות משותפים. גם למדנו לצלול יחד, הוא גם 

טוב  הייתי תלמיד  לא  אבל  לגלוש,  אותי  ללמד  וניסה  גולש  היה 

במיוחד.״

בעל חוזק נפשי בלתי רגיל

“הוא היה מסוג האנשים שטועים מעט מאוד, אבל הוא לא היה 

רברבן; על כמה מההישגים שלו שמעתי רק בלוויה. הוא היה ידען 

אישיות  רגיל,  בלתי  נפשי  חוזק  היה אדם בעל  הוא  וחד תפיסה, 

חזקה כפלדה. תמיד חשבתי על ארז כעל בחור שיודע להשקיע את 

הזמן בדברים הנכונים; הוא אהב מאוד את הים, אני חושב שהוא 



שער תשיעי: החברים מחוגי סיור | 243

לצחוק,  מאוד  אהב  הוא  מהנוף.  שנהנה  ובטח  הטיסה  את  אהב 

והצחוק המהדהד שלו לא יוצא לי מהראש.

ארז פלקסר היה בן 31. הוא הניח אחריו אימא, שני אחים ואחות, 

אישה ותינוק, אּורי, בן ארבעה חודשים. המסוק של ארז התרסק 

לתוך שדה חיטה ברבדים. אני לא יודע עד כמה הוא אהב מוזיקה 

מזרחית, אבל אני מבקש להקדיש את השיר הבא לזכרו.״

השיר היה “האומנם״, בביצוע בולקו סרנגה, וכשאני שומע אותו, 

אני חושב עליך.

אחת מאבני היסוד שבנו את החבורה נלקח. זהו שבר שאין גבס או מזור 

שיכול לתקנו – כותבת עדי ליפשיץ

אולי  ובכלל מאיפה מתחילים?  כך לכתוב עליך,  כל  מוזר   - ארז 

באותה תחושה מקוממת שליוותה את הריצה הראשונה שלי אחרי 

הריצה  דאז: שהנה מסלול  ביתי  לכתך בפארק הבוסטונאי שליד 

המוכר נשאר עומד בעינו, הציפורים מצייצות להן, האגם מתחיל 

בקול:  לצעוק  לי  ובא  ניצנים  מבצבצים  לשלג  מבעד  להפשיר, 

האסון?!  על  שמעתם  לא  אדישות?  בכזו  להמשיך  אפשר  איך 

חייבים  “החיים  של  והקלישאה  משלו  חוקים  לטבע  כנראה  אבל 

להמשיך״ - קשה ומקוממת ככל שתהיה - חזקה מכול.

אבל אולי אחזור להתחלה. נפגשנו קצת לפני כיתה י׳ בחוגי סיור. 

אתה חלק מחוג 14 הגברי שהורכב מבנים בלבד מבית הספר ריאלי 

אחוזה, ואנחנו חוג 40 מבית ספר ליאו בק המעורב )בנים ובנות(. 

מהר מאוד התחילה לה “שנת היו״ד״ בחוגים. התאחדנו לחוג בוגר 

של  קומונה  חצי  קבוצה,  אותה  שלנו:  הֵגְנָגה  לה  והתגבשה  אחד 

חג״סניקים “בוגרים״. התקופה הזו מכילה אין סוף זיכרונות: החל 

מנסיעות משותפות לבית בירם בקו אוטובוס 37, איך לימדת אותי 

בייחוד  טיולים.  המון  ובעיקר  במחשבים  לבגרות  )וול(  אורן  ואת 
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ושלווה  שקט  אותך:  לי  משקף  כך  שכל  לסיני  המפורסם  הטיול 

וביטחון של מדבר ומדי פעם איזו הערה או משפט שקורעים את 

כולנו מצחוק. 

הצניעות המטורפת שלך - טרם נתקלתי בשכמותה

חגיגות  הפעילות:  בשיא  הייתה  שלנו  הֵגְנָגה  למתבגרים,  כיאה 

יום הולדת עם תוכנית אומנותית, מפגשים ולפחות לילה בשבוע 

והלכת  הצבא  הגיע  ואז  מהחברים.  אחד  אצל  כולם  ישנים  שבו 

הביתה  בדרך  שבאוטובוס  כך  על  הסיפור  מבחינתי  טיס.  לקורס 

מהקורס היית מוריד את כותפות הקורס, כדי לא לגרור תשומת לב 

מיותרת לכך שאתה בקורס היוקרתי, משקף עוד יותר את הצניעות 

המטורפת שלך שטרם נתקלתי בשכמותה.

נפגשים בטיולים, מסיבות פורים, חתונות ולידת צאצאים 

הֵגְנָגה  אך  למסלולו,  פנה  כל אחד  הדברים  ומטבע  חלפו  השנים 

הפורים  מסיבות  ושם,  פה  טיולים  שישי,  מפגשי  נשארה.  שלנו 

עם  החבר׳ה.  של  בחתונות  אמיתית  שמחה  וכמובן  המסורתיות, 

השנים הצטרפו לחבורה בני זוג ואף דור צעיר של צאצים ֵגְנָגִאים. 

בידיעה שהֵגְנָגה שם  אולי פחתה, אבל משהו  תדירות המפגשים 

הקנה ביטחון בסיסי, מעין חוק יסוד. ואז קרה האסון. לצערי, לא 

גרתי בארץ באותה התקופה אבל החבורה הייתה מגובשת וחיזקה 

גם מרחוק. 

כנראה נמשיך להיפגש, צאצאים נוספים ימשיכו להצטרף ולמלא 

את המפגשים בצחוקם, אבל ללא ספק הכול אחרת. חור ענק שלא 

ניתן לכסותו נפער. ארז - אחד מאבני היסוד שבנו את החבורה - 

נלקח. זהו שבר שאין גבס או מזור שיכול לתקנו. 
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היית נותן הסבר פילוסופי ללכתך

קראתי בהספד של אורן שכששאלו אותך על המוות, אמרת שאתה 

לא מפחד כי אתה יודע שאין כלום. זה נשמע כמו עוד נושא לדיון 

פילוסופי שיכולנו לקיים לאורך כמה קילומטרים באיזה מסלול טיול 

אולי  העניין.  לי את  על הפשטות( מסביר  )בדגש  היית פשוט  ובו 

גם היית מסביר רציונלית את הכאב הפיזי שלכתך מעורר - בצד 

שמאל, ממש איפה שהלב - אבל אתה לא כאן וכנראה אין הסבר. 

אין לי מילים לתאר עד כמה הערכתי אותך ואהבתי אותך אהבה 

למירב  ותנחומים  חיזוקים  בעיקר  שולחת  הלב.  מעומק  כנה 

והמשפחה, שאת גודל הכאב שלהם אני יכולה רק לדמיין. 

אני מודה על הזכות להכירך ומקווה שאיפה שלא תהיה, יהיה לך 

רק טוב. מתגעגעת נורא.

מוביל לכל פסגה גם בלי ללכת הראשון, מנהיג בשקט – כותב ניר 

בלובשטיין

אבא מדהים ובן זוג אוהב, ילד טבע שלא חשב שיש דרך אחרת. 

חבר נאמן שנשאר צנוע, אדם רציני מלא הומור. המבוגר האחראי 

הכי צעיר )כמעט( בחבר׳ה, מנהיג בשקט בלי שאף אחד שם לב. 

גאון שלא חשב שהוא גאון, תותח שלא חשב שהוא תותח, לוחם 

שלא חשב שהוא לוחם. מוביל לכל פסגה גם בלי ללכת ראשון, 

נווט על, איש שטח מהולל ובכלל...

תהיינה נשמתך, ארז, דמותך והשפעתך צרורות בצרור החיים של 

כולנו, בעולם הזה, לעולם ועד.

"הנסיך הקטן" - כותב גלעד רובינסקי

השיר “הנסיך הקטן” מצמרר אותי ומזכיר לי אותך בטיולים שלנו בארץ. 

יום עצוב, נזכור ולא נשכח אותך, ארז פלקסר ז״ל - הנסיך הקטן.
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לא עצר לרגע – כותבת תמי הדר

ארז שתה ולגם את החיים 

טייל טיפס טס

נסע גלש ראה

חווה חקר למד

שמח הצחיק ובעיקר – אהב

ולא עצר לרגע

גם אותי זה משמח שחי כל כך במלאות

תמי כתבה ושרה שיר באנגלית לארז וזה התרגום שלו לעברית:

ֲאִני ַמְדִליָקה ֵנר - ֲאִני ְמַקָּוה ֶׁשַאָּתה ָעטּוף ָּבאֹור

ֲאִני ְמַקָּוה ֶׁשֵּיׁש ִמיֶׁשהּו ְלִצְּדָך

ּתֹוָדה ֶׁשָהִייָת ֹּפה ֶאת ַהְּזַמן ֶׁשָהִייָת

ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשַהַּצַער ַעל ֶׁשָעַזְבָּת ֻמְקָּדם - ֵיָרֵפא

ֲאִני נֹוֶצֶרת ֶאת קֹול ַהְּצחֹוק ֶׁשְּלָך

ַהְּנָׁשָמה ֶׁשְּלָך ָּכל ָּכְך ֲעִדיָנה ּוְרָחָבה

ֲאִני רֹוָאה אֹוְתָך ְמַחֵּיְך, ּגֹוֵלׁש ַעל ַהַּגִּלים

ַאָּתה ַמְמִׁשיְך ִלְחיֹות ְּבָכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְּדָרִכים

ָאז ַעל ַּגֵּלי ָהאֹור ְּגֹלׁש ְוְזַהר

ִנְתָרֶאה ַּבַּצד ַהֵּׁשִני, ְּבֶעְברֹו ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהָּנָהר

ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשְּבֵאיֶזה ָמקֹום, ֶׁשהּוא ֹלא ָמקֹום ִּבְכָלל

ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשְּבֵאיֶזה ְזַמן ֶׁשֵּמֵעֶבר ַלְזַמן

ַהְּנָׁשָמה ֶׁשְּלָך ַוֲאהּוֶביָך ִיָּפְגׁשּו ׁשּוב

ִמָּכאן ָקֶׁשה ִלְראֹות ֶאת ֶזה

ֲאִני ְּבטּוָחה ֶׁשֵּמֵאיָפה ֶׁשַאָּתה - ַאָּתה ָיכֹול
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ֲאִני נֹוֶצֶרת ֶאת קֹול ַהְּצחֹוק ֶׁשְּלָך

ַהְּנָׁשָמה ֶׁשְּלָך ָּכל ָּכְך ֲעִדיָנה ּוְרָחָבה

ֲאִני רֹוֶאה אֹוְתָך ְמַחֵּיְך, ּגֹוֵלׁש ַעל ַהַּגִּלים

ַאָּתה ַמְמִׁשיְך ִלְחיֹות ְּבָכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְּדָרִכים

ָאז ַעל ַּגֵּלי ָהאֹור ְּגֹלׁש ְוְזַהר

ִנְתָרֶאה ַּבַּצד ַהֵּׁשִני, ְּבֶעְברֹו ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהָּנָהר

סרקו את הקוד כדי להגיע לאתר על שם ארז פלקסר:

www.erezflekser.com
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שער עשירי: ממדפו של ארז
לסקרנותו של ארז לא הייתה גבול. להלן רשימה חלקית מאוד של 

ספרים ממדפו:

מדע,  על  סיפור  האדם:  גנום   - המשותף  החוט  סלסטון:  ג'ון 

פוליטיקה ומוסר.

ויליאם פאונדרסטון: דילמת האסיר - ג׳ון פון נוימן, תורת המשחקים 

וחידת הפצצה.

ברנדה מדוקס: רוזלינד פרנקלין - הגברת האפלה של הדנ״א.

אבינש דיקסיס, בארי ניילבאף: תורת המשחקים.

מריו ליביו: חיתוך הזהב.

מרכוס דו סוטוי: סימטריה - מסע אל מרחבי התבניות של הטבע.

סימון סינג: סודות ההצפנה.

וכמובן סיפורת, היסטוריה וגיאולוגיה של ארץ ישראל וספרי הגות. 

רשימת חלק מהספרים שקרא ארזי נמצאת באתר האינטרנט.
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הכלה המשחררת

העורבים

המחברת הגדולה

נפש אחות

משוואה עם נעלם

אמסטרדם

כל החיים לפניו

העולם, קצת אחר כך

שואה שלנו

אחוזות החוף

הנסיך הקטן

חייו ומותו של סוקרטס

על תנאי )רוצח משתחרר ומנסה לשקם 
את חייו(

ספינות טרופותאצל ברקו

איים בזרם

מאסטר ג’ורגי )1.2007, צלם במלחמת 
קרב  תיאור  ]אנגליה-רוסיה[  קרים 

החפירות(

מלכוד 22

הים

הכל מואר

1984

כזבי הלילה

משפחתי וחיות אחרות

חיות ציפורים וקרובים

הפיקניק ומהומות אחרות

גן האלים

באדולינה

כרוניקה של מוות ידוע מראש

ידיעה על חטיפה

מאה שנים של בדידות

סופת שלכת )בנכו?(

אין לקולונל מי שיכתוב אליו

חמסין וציפורים משוגות

יש ילדים זיגזג

מישהו לרוץ איתו

סמטת השקדיות בעומריג’אן

מדבר הטטרים

הקפות ביער

צופן דה וינצ’י

מלאכים ושדים

פרפר

קורות הציפור המכאנית

הנעלמים

אל תגלה

על הפיקחון

על העיוורון

חזיון התעתועים של דוקטור אוקס

רודף העפיפונים

עת הזמיר )קונפליקט בין זרמי היהדות 
בתקופה שלפני ששת הימים(
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שער אחד עשר: השעה אחת בבקר 
ב-12.3.2013 - רגע המילואים 

הארור - כותבת אביבה
ארז פלקסר )31( ונעם רון )49(, מילואמניקים, נהרגו בהתרסקות 

מסק״ר קוברה חמש דקות לפני נחיתה, בשעה אחת בבוקר ב־12.3.13, 

בגלל סדק שהתפתח בלהב רוטור אחורי מפגיעת בורג משוחרר, 

אשר לא אותר בזמן על ידי כלל הגורמים. 

בהודעת דובר צה״ל נהרגו בגלל ״כשל טכני״!!! לא כשל טכני ולא 

טעות טייסים אלא...!!! מידע על התאונה באתר על שם ארז פלקסר 

.www.erezflekser.com

ביום ה־12.3.13 נשמעה דפיקה בדלת בשעה חמש בבוקר. לא היו 

לי כל מחשבות רעות, אך לא מיהרתי לפתוח הדלת אלא שאלתי 

מי שם. והתשובה הייתה “צבא.״ עניתי כי אין בביתי חיילים וכי 

טעו בכתובת. 

באותו רגע עלה לנגד עיניי בעלי זאביק ז״ל, שלא פעם ולא פעמיים 

הזעיקו אותו ושלפו אותו מהבית באמצע הלילה לצבא ב־1982 

כשאני עם שני תינוקות, אורן וארז. וכך זאביק השתתף במלחמת 

לבנון הראשונה וניצל בנס מפליטת כדור של חבר למחלקה.

הם שאלו, “מה, את לא אביבה פלסקר?״ ואני עונה, “אני אביבה 

פלקסר.״ הם חזרו על הבקשה לפתוח את הדלת. פתחתי חריר ואז 

ראיתי אנשים במדים עם צבע ירוק ועם צבע כחול. ורק אז נזעקתי, 

מה, ארז???״ אמרו, “הוא נעדר,״ ואני: “היכן, בשטח שלנו?״ ענו, 
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“כן,״ ואחרי כחצי שעה אמרו “מת.״ למעלה מארבע שעות חלפו, 

עד שאיתרו את מסוק הקוברה שהתרסק, חרף העובדה שהם היו 

חמש דקות מנחיתה מבסיס האם בפלמחים!!! 

המסוק אותר על ידי חרדי בשדה חיטה ברבדים. ולא על ידי חיל 

האוויר!!!

בלילה הראשון אחרי האסון לא יכולתי להירדם. למען האמת - כמו 

מרבית הלילות עד היום.

לפתע, כמו בסרט, רצו לי בראש התמונות של חברים מהכיתה שלי 

21, מבלי  ומהמחזור שנהרגו במלחמת יום כיפורים בהיותם בני 

שהותירו משפחות: נמרוד כוכבי, יעקב חכים, אלון לנדסברגר, 

זילי זילברשטיין, משה אסטרייכר, אלי קלר וגם פסח זילברשטיין 

בן ה־23. נתנאל גרשוני ונחום דינס נפגעי תאונות. 

המחשבה שעברה לי בראש היא שבכל אסון יש עוד אסון גרוע יותר. 

הנה, להורים שלהם לא היה במה להתנחם ולי לפחות ישנו הנכד 

אּורי, הבן של ארז!!! ואז גמלה בליבי החלטה שאני צריכה להיות 

פה להורים החיילים, לפנות לצה״ל ולדרוש שכל חייל יקפיא את 

זרעו. זה מה שעבר לי בראש בלילה הראשון לאסון! הרגשתי שאני 

בת מזל שיש לי את אּורי, נכדי. ואומנם אני בת מזל עם אּורקלה!

המוות אינו זר לי, כך גם האבל. כל אובדן מותיר אותך בתחושות 

של יגון, כאב, כעס ותסכול. אך ידעתי להתגבר על הכול ולהמשיך 

בחיים מאושרים, בזכות הכוח שנתנו לי ארבעת ילדיי המופלאים.

חלפו קרוב ל־30 שנה, ואני עדיין כועסת על זאביק שקפץ לים אל 

מותו, לאחר שסיים לרוץ כשבעה ק״מ בצוהרי יום חורפי במיוחד. 

הלוא יכול היה לצנן גופו ולהתרחץ בספורטן!!! אך עדיין, זאביק 

זכה לגדל ארבעה ילדים וגם למות במהלך הפעילות המועדפת עליו 

ובמקום שהוא הכי אהב - הים. 
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עם ארז התחושה שלי שונה. הטיסה לא הייתה מעולם פסגת 

חלומותיו, ובוודאי לא על מסוק קרב.

ולמות באימון שגרתי מפני... שבין השאר לא היו מודעים בחיל 

האוויר לאפשרות של התפתחות סדקים בלהבים של רוטור הזנב???

אני כועסת מאוד על חיל האוויר. יוקל לי אם יוכיחו לי שהפעם הם 

באמת מיישמים ומתקנים את כל מה שצריך לתקן ולא רק מפזרים 

הבטחות. לא מתקבל על הדעת שטייסים ייהרגו באימונים שגרתיים.

ואומנם האלוף נורקין הקשיב לזעקותיי. לולא האופן שבו התייחס 

אליי האלוף נורקין ואל החומרים שהבאתי לפני חיל האוויר, הייתי 

עדיין שותתת דם ומחפשת להשמיע את קולי בכל מקום כדי לגרום 

לחיל האוויר להפנים את חובתו למנוע תאונות אימונים - להיות 

אחראי על חיי טייסים, על “אמת״ בחקירה ושקיפות לציבור.

לאבד בן, איך לומדים לחיות עם תחושת הריקנות הזו? ושארז לא 

יגדל את בנו אּורי ולא יביא לו עוד אחים? כל כך כבד על הלב.

החיסרון של ארזי קשה. וככל שעובר הזמן התחושה קשה יותר. 

בלילה באים הכאבים, מחשבות, כעס על חיל האוויר שלא שמרו על 

בני ארז ועל נעם רון אשר נתנו בחיל האוויר אמון מלא. ברגעי בדידות 

ושקט - שהם רבים - הבטן מתכווצת מכאבים ומגעגועים נואשים 

ומרצון עז להרגיש פיזית את ארזי שלי, לחבק אותו, לנשק אותו.

נגזר עליי להמשיך להיות העץ החזק שאף פעם לא נשבר, למרות 

שאני מודה, בא לי הפעם לזעוק בקול! להתפרק!

סרקו את הקוד כדי להגיע לאתר על שם ארז פלקסר:



256 | דרך ארז

...חברינו

דוד זילברמןחכם( אלי)אליהו אלי קלרקובלראריה נמרוד כוכבילינצנברגאלון נתנאל גרשוני

חכים( קי'ג)יעקב קופרמןדוד דינסנחום 

בידץשלמה אקשטיין( אקי)יצחק 

נדב כרמי

רפי צוקר

יורם אופירמייק גולדמןאלתגרמירון 

אסטרייכרמשה 

נזכור את - בני המחזור של אביבה שנהרגו במלחמת יום הכיפורים

פסח זילברשטיין, בן 23, 
נהרג במלחמת יום הכיפורים

נעם רון )49( וארז שלי )31(
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שער שנים עשר: ממילותיה של 
מירה מרקוס־קליש

כמה מילים לארז - “המעט שאפשר”

הרבה מדברת עליך ובך – הדבר השני שלא היית רוצה שיקרה. 

הסכר  נפרץ   – נוראה  תקלה  אסון,   – קרה  שהראשון  היות  אבל 

צניעותך,  למרות  הנך.  שהיית,  ממה  במעט  בך,  מדברים  והכול 

פשטותך, הענווה, אנחנו מחויבים למעט שיכולה להכיל המילה.

כל כך מעט לעומת הזכות – החוויה – להכירך, שכל כך הרבה זכו 

לה. כל אחד והזווית שלו, כל אחד והחשיפה לפן אחר באישיותך. 

כל אחד והארז שלו.

מקשיב,  שואל,  עוצר,  חושב,  מביט,  הולך,  אותך  לראות  היה  די 

כדי לדעת את התחושה החזקה – המחויבות בפשטותה. ואתה לא 

צריך היית לדרגות ולמדים, שמעולם לא ענדת. וגם לא לשבחים, 

מאז  משימה  בכל  בהם  שזכית  הצטיינות,  ולתעודות  לסמלים 

 – ודרכך  ערכיך  על  לשמור  כדי  הכול,  הצנעת  הסתרת,  ילדותך. 

דרך ארז. 

ארז, שראשך נישא למרומים ושורשיך נטועים עמוק באדמה - בכל 

רגב, בכל גבעה, בכל שיטפון ובכל פריחה. מדריך חוגי סיור וטייל 

לעזור  שעה  בכל  היה  ונכון  טבילה,  אף  על  ויתר  שלא  בנשמה, 

לכל מי שבשטח טעה. כבר בילדותך הלכת בטבעיות לחסן חתולה 

ומצאת עצמך עובד בהתנדבות במרפאה, מבלי שאיש ידע.

חרוץ ונחוש בכל עת ונקודה וגם ממרומי ההצלחה, ידעת לעצור, 

לבחון במקצועיות, בעומק, בראייה פתוחה - כל צומת, כל החלטה. 

בהאמינך כי זו הדרך הראויה לך, לערכי האדם והחברה.
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כך גם היה בבחירת תחומי הלימוד. פתוחות היו בפניך כל תוכניות 

המצטיינים, כל ה”אמירים” בכל תחומי העניין שלך, ואתה בחרת 

להפליג  זכיתי  והאדמה.  הטבע  שילוב  ובגיאופיזיקה,  בפיזיקה 

איתך בשיחות ורעיונות על איך אפשר יהיה לרתום את כל הכלים 

והמחקר הזה לטובת המדינה, וקבענו בים המלח את המפגש הבא.

בחתונתך אמרתי בברכה ש”הנסיך הקטן והשחף חברו ליישב באותו 

לגבהים  להמריא  מאמצים  חסכת  לא  השחף  כמו  ואומנם  אדם,” 

הפיזיים והערכיים.

הסמוי  ועל  והמודע  המידה  על   - הקטן  הנסיך  כמו  הקפדת,  אך 

מהעין – הרואה, הפשוטה.

הקפדת תמיד לשאול עוד שאלה מעבר לטווח הראייה ולבחון שוב 

ושוב אותך ואת הסביבה. לא היה דבר שנבצר ממך, היית הצייר 

של הכבשה וגם זה שבנה לה את הקופסה, כפי שעשית בדירתך 

החדשה. 

וגם  ביבשה  באוויר,  במדע,  בעסקים,   - לעשותה  בידך  הכול 

במים, בגלישה. הכול בשום שכל ובעדנה, ובתנאי שיהא בצניעות 

ובהצנעה, בדרכך שלך. מיעטת במילה ולא באת בדרישה.

וכמו הנסיך בחרת בשושנה – מירב שלך. ידעת איזון מהו וחשיבות 

של בית ומשפחה.

ובפרט שאּורי הקטן חבר לקן שלכם – אור חדש בפניך, באישיותך 

ועדין  ומחויבות עצומה  ומאיר עם חיוך מאושר, אתגר  נגלה, רך 

צנועה - בדרכך שלך.

ותמה המילה וכה דלה. אין בה להכיל באף שפה. נותרנו אילמים.
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שקיעה והמראה- מירה מרכוס קליש

ַהֶּׁשֶמׁש ׁשֹוַקַעת

ְוַהָּמטֹוס ַמְמִריא

ֲהָפִכים ֵהָּמה –

ָהֶאָחד ַלֲחֵׁשָכה

ְוַהֵּׁשִני ְלִתְקוָוה.

ּוָמָחר יֹום ָחָדׁש – ְזִריָחה

ְונֹוְתָרה עֹוד ִהָּלה

ֵיׁש עֹוְדָך ְוֵאין אֹוְתָך,

אֹוְתָך ֶׁשִחּיּוְך ָּתִמיד ָעָלה

ִעם ְּכִניָסְתָך. 

ִחּבּוק ָקרֹוב - ָרחֹוק, ְנִגיָעה

ִמיָלה ְקָצָרה, ַמָּבט, ְּבִחיָנה

אֹוָתם ֶׁשֵהם ַרק ֶׁשְּלָך !

ֲהִליָכה ְוָחְזָרה

ְנִגיָעה ְּפׁשּוָטה 

ִצְמצּום ּוְרִאָיה ְרָחָבה.

ְוָהִעָּקר – ָאח ֶׁשהּוא ַאְך

ָאח ִּבְמלֹוא מּוָבן ַהִּמיָלה.

ּוַפן ָחָדׁש ֶׁשִהְתַעֵּצם ְוִנְגָלה

ַהַהְגָׁשָמה – אֹור ְוִחּיּוְך ֻּכָּלּה.

ִעם אּוִרי ְוַהִּמְׁשָּפָחה.

ָּכל ֶׁשָרָצה – הֹוָדה. 

ְוַעָּתה, עֹוד ָּכאן ַּבְּתחּוָׁשה

ְמַמֵּלא ָּכל ִּפָּנה – עֹוְדָך ָּבּה.

ָאֵבל ֹלא ַאָּתה הּוא ִּבְנִגיָעה
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ֹלא ַאָּתה ֶׁשְּמַאְרֵּגן ַהְּתמּוָנה

ֹלא ַאָּתה ַּבַהְמָרָאה,

ַּגם ִאם ְּתֵהא ְזִריָחה...

אֹוָרּה הּוַעם ֵמַעָּתה

עֹוְדָך ְוֹלא אֹוְתָך...

ְּבַגְעּגּוַע ְוַאֲהָבה

סרקו את הקוד כדי להגיע לאתר על שם ארז פלקסר:

www.erezflekser.com
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שער שלושה עשר: מילותיה של 
אביבה בשני שירים

השרה עלינו מטובך ומתבונתך, ארזי שלי

ִּבְמקֹום ָלתּור ֶאת ַאְרֵצנּו ַּבִּמְׁשעֹוִלים -

ִעם אּוִרי ִּבְנָך, ְּבַסְנָּדִלים, 

ִּבְמקֹום ְלַהִּכיר לֹו ָּכל ֵּתל, ִּגְבָעה ּוְפָרִחים -

ִעם ַמֵּקל ְוכֹוַבע ַעל ָהָראִׁשים,

ִּבְמקֹום ִלְׂשחֹות ְּבַמִים ֲעֻמִּקים -

ִעם אּוִרי ִּבְנָך ַהִּתינֹוק 

ְוַלֲעֹקב ִעּמֹו ַּבֵּלילֹות

ַאַחר ַהָּגִביׁש - 

הּוַטל ּגּוְפָך ְלֵבית ֶאֶבן ְקַטן ִמּדֹות,

ּוִמָּׁשם רּוֲחָך ּבֹוֵעט ִּבי ֲאנּוׁשֹות.

ָמה ִּתְרֶצה, ְּבִני, ְלַהְזִּכיר ִלי? 

ֶׁשֵּיׁש ָלַקַחת ַאְחָריּות

ִּכי ַחֵּיי ָאָדם ֵאיָנם ֶהְפֵקר,

ֶׁשֲאָדָמה ָּפחֹות ֲחׁשּוָבה ֵמָהָאָדם, 

ֶׁשֱאֹלִהים ְנָתָנּה ְלֻכָּלם,

ֶׁשְּכַדאי ְּכָבר ְלַהִּגיַע ְלֶהְסֵּדר,

ֶׁשָּצִריְך ְלַהִּגיַע ִאָּתם ְלֶהְסֵּדר,

ֶׁשּסֹוִליָדִרּיּות, הּוָמִנּיּות ּוִפּיּוס 

ֵאיָנם ִמִּלים ַּגּסֹות,
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ְוֶׁשַאָּתה ּדֹוֵרׁש ְלִהָּׁשֵאר “ָׁשם” ְלַבד,

ֶׁשִאיׁש ֹלא ִיְצָטֵרף ֵאֶליָך ְל”ָׁשם”.

ַוֲאִני ְמַבֶּקֶׁשת ִמְּמָך ְסִליָחה -

ַעל ַהֲחִׂשיָפה.

ֲאִני רֹוָצה, ֶאֶרז ְּבִני -

ְפֵלְקס ְפֶלְקֶסר ִּבְלׁשֹון ֲחֵבֶריָך -

ִלְבֹרא אֹוְתָך ֵמָחָדׁש,

ְלַהְחִזיר אֹוְתָך ְלעֹוָלֵמנּו,

ֶׁשִּתֵּתן ַהְׁשָרָאה 

ֵמַהְּצִניעּות ֶׁשְּבָך,

ֵמֶחְדַות ָהֲעִׂשָּיה,

ֵמַהּׁשֹוְבבּות 

ּוֵמַהַּסְקָרנּות ָהֵאיְנסֹוִפית.

הֹוֵׁשט ִלי ָיד, ֶאֶרִזי ֶׁשִּלי,

ְואּוַלי ְסִליָחה ַּתִּגיַע?

ְואּוַלי ַהָּׁשלֹום ַיִּגיַע? 

ְואּוַלי ַהָּמִׁשיַח ַיִּגיַע?

ארזי שלי, לא זכית לאריכות ימים, חיית אפילו פחות מאביך 

זאביק. שניכם ידעתם ליצור לעצמכם חיים מלאי תוכן, עשייה 

ומשמעות. ויש בזה מעט נחמה בעבורי. 
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אני, ארז פלקסר, לא רציתי למות 

ָלמּות ָצִעיר, ָלמּות ֹלא ָרִציִתי,

ָרִציִתי ִלְחיֹות,

ָרִציִתי ַלְחוֹות ֶאת ַהַחִּיים, 

ָרִציִתי ְלַמּצֹות ֶאת ַהַחִּיים. ְמאֹוד ָרִציִתי.

ָּכֵעת, ְּבמֹוִתי,

ְמַבֵּקׁש ֶׁשַהֵּׁשם ֶׁשִּלי, ֶאֶרז ְפֶלְקֶסר, ְוַהֵּׁשם ֹנַעם רֹון

ְיַהּוּו ַּתְמרּור ְּבֵחיל ָהֲאִויר ּוִמַּלת קֹוד

ַלחֹוָבה ִלְמֹנַע ְּתאּונֹות ְמֻיָּתרֹות. 

ְּתאּונֹות ֵהן ְּבנֹות ְמִניָעה

- ִאם ַהַּמהּות ִּתְהֶיה ֲחׁשּוָבה ֵמַהִּדּמּוי.

- ִאם ִּתְהֶיה ֲחִקיָרה, ָּבּה ִיָּׁשְמרּו ֲעָרִכים 

ֶׁשל ֱאֶמת, ֲאִמינּות, ִמְקצֹוָענּות ּוְלִקיַחת ַאְחָריּות.

- ִאם ִּתְהֶיה ַהְקָּפָדה ַעל ַּתְרּבּות ֲחִקיָרה ְוַתְחזּוָקה,

ַעל ִיּׂשּום ְנָהִלים ּוְלָקִחים ִמְּתאּונֹות

ְוַעל ִמּמּוׁש הֹוָראֹות ְּבִטיחּות ְוִׁשּפּור ְמֻיָּמנּויֹות.

- ְמַצֶּוה ֲאִני ֶאְתֶכם ִלְמֹנַע ְּתאּונֹות ַקְטָלִנּיֹות,

ְּתאּונֹות ִאּמּוִנים ּוְתאּונֹות ִמָּכל ִמין ָוסּוג.

- ְמַצֶּוה ֲאִני ֶאְתֶכם ְלַקֵּדׁש ֶאת ֵעֶרְך ַהַחִּיים. 

- ְמַצֶּוה ֲאִני ֶאְתֶכם ֶאת ַהָּׁשלֹום, 

ְוֹלא ַרק ִּתְקָוה ְלָׁשלֹום,
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ִהָּדְברּות ִעם ָהאֹוֵיב ִלְפֵני ִמְלָחמֹות,

ִּכי ִּתְזְּכרּו – טֹוב ִלְחיֹות ְּבַעד ַאְרֵצנּו.

ְלֵמיָרִבי ִאְׁשִּתי ָהֲאהּוָבה,

ְמַבֵּקׁש

ֶׁשִּתְמְצִאי ֵעֶזר ְּכֶנְגֵּדְך,

ּוְלאּוִרי ֶׁשִּלי, ָהאֶׁשר ַהָּגדֹול ֶׁשל ַחַּיי,

ְמַבֵּקׁש ְסִליָחה ֶׁשֲאִני “ָׁשם”.

ַאְך ִּתְזֹּכר,

ָּתִמיד ֶאְהֶיה ְלִצְּדָך ְּבָכל ֲאֶׁשר ֵּתֵלְך. 

ּוְלִאִּמי, ֶׁשּזֹוֶעֶקת ְוכֹוֶאֶבת, ּוְלַאַחי, ֲאחֹוִתי ְוַאְחָיַני, ַהֲחֵסִרים אֹוִתי,

ִמְצַטֵער ּובֹוֶכה.

ְּתַאְּמצּו ֶאת ִאָּמא ְלִלְּבֶכם, 

ִׁשְמרּו ַעל ִּתְקֹׁשֶרת ֵּביֵניֶכם ְוַעל ַאְחדּות ַהִּמְׁשָּפָחה

ְוִׁשְמרּו ַעל ַהַהְרמֹוְנָיה ְוַעל ָהַאֲהָבה ֵּביֵניֶכם.

ַלֲחֵבַרי, ִׁשְמרּו ַעל ָמֹסֶרת ַהִּטּיּוִלים ְּבַאְרֵצנּו ַּגם ִעם ְיָלֵדינּו.

ּוְלֻכְּלֶכם ֲאִני קֹוֵרא:

ְּתַנְּצלּו ָּכל ֶרַגע ֵמַהַחִּיים, 

ִּכי ַהַחִּיים ְּבֵני ֲחלֹוף.

ַחְּפׂשּו ַמְׁשָמעּות ַלַחִּיים.

סרקו את הקוד כדי להגיע לאתר על שם ארז פלקסר:





תודה למיק עבור הקולאג'ים ועבור קטעים שכתב בספר

“המוות לא בא עם הזקנה, המוות בא עם השכחה”

גבריאל גרסיה מרקס


