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חוברת שיצאה לאור לכבוד    –בקובץ זה אוסף תכתובות דוא"ל מתוך "מסע"ר ברשת"  
של   פברואר  י.ג.החתונה  שבין  בתקופה  ההתכתבויות  ברשת    2005ליוני    2003. 

האויר חיל  של  סער( המאובטחת  )מסוקי  מסע"ר  חברי  שבבסיסה  תפוצה  ברשימת   ,
על אף היותו מסק"רניק.  וארז פלקסר. ארז היה חלק מקבוצה זו של מסע"ר   145מקורס  

בקובץ   ימים.  אותם  של  היומיום  אירועי  כלפי  בהומור  מתאפיינות  ,  התכתובות 
להן   וב  ארז התכתבויות  שותף  מתבטא  ההיה  שלון  המיוחד  ההומור   . חוש 

 
 , באהבה וגעגועים עמוקים לארז. יום הזיכרון התשע"ה נריעורך: 

 
 
 
 
 
 



 

  



 
  February 20, 2003                                              תחקיר ארוע סימולטור
  

 2/03הנדון: תחקיר ארוע סימולטור      /מפקד הטייסת100/טייסת15כנף 

 : תאור המאורע     .1

 בוויצ'יטה קנזס.  15/2ל  9/2האירוע התרחש במסגרת סימולטור צופית בין התאריכים 

( נקראה מחברת הכתובה 14/2במהלך הטיסה הפנים ארצית מוויצ'יטה לסנט לואיס )בוקר ה

בעברית על ידי והתנהלה שיחת חולין ביני לבין הנוסעת שלידי אשר חשפה את היותי טייס בח"א  

ה"ב. נתון שעורר חשד )בדיעבד( בקרב הנוסעת אשר התלוננה אצל  ואת מטרת ביקורי באר

 משטרת סנט לואיס. 

ניו יורק(, נעצרנו )שלושתינו( ע"י משטרת שדה התעופה  –בעת העלייה לטיסה הבאה )סנט לואיס 

, שם הוכנסנו לתאי מעצר  , נכפתנו באזיקים ונלקחנו לתחנת המשטרה בשדה התעופה  FBIוה

(. מה שעורר את חשדם   ITO)על אף שהצגנו להם תעודות צוות אוויר ו  FBIי ה בבידוד ונחקרנו ע" 

(  FlightSafetyוהיווה את העילה למעצר היתה מעטפה שבה מכתב שהופנה מחברת הסימולטור)

 לטייסת אשר נמצאה בתיקי.

שעות  6לאחר כשעתיים וחצי לערך הוצאנו מהמעצר, וטסנו בטיסה הבאה לניו יורק )עיכוב של 

 יש לציין שלאורך כל האירוע היחס מבחינת האמריקאים היה הוגן .  רך(.לע

  

 :מסקנות     .2

הטריגר לארוע היה קריאת המחברת ושיתוף הנוסעת בזהותי כטייס ישראלי באימון סימולטור      א.

 , טעות של צעיר. לא היה מעורב חומר לטיסה או בדחי"ם.

אשר היה בתיקי רק האדיר את החשד. כנראה בשל   FlightSafteyמסמך רשמי של חברת      ב.

 המצב בו שרוייה ארה"ב כיום.

 טעות.  –לא בוצעה שיחה לשגרירות או לטייסת בזמן אמיתי או במהלך השהות בניו יורק        ג.

 נה.מלפני חצי ש 125הצוות הכיר ותודרך לגבי מסקנות ארוע טייסת      ד.

 :  סיכום     .3

( אשר התרחש בשבוע חם )קוד כתום( מבחינת 125ארוע שני בסדרה )לאחר הארוע של     א.

התראות בארה"ב וכתוצאה מכך התגלגל למימדים גדולים יחסית, אך עם זאת יכל להימנע בקלות  

 עם מודעות מעט יותר טובה.

 שלא יקרה לכם.      ב.

 :הערות מ.ט

 בזמן חם בארה"ב. ארוע מיותר        .1

 טלפון לטייסת/שגרירות היה מחוייב המציאות וחבל שלא בוצע.      .2



אנשי צ"א   3מפריד בין הסיבות לארוע )טעות אצ"א( לבין ארוע דיפלומטי בו לוקחים        .3

במשלחת רשמית של חה"א ומכניסים אותם לצינוק. לדעתי נדרש טיפול מול האמריקאים בנושא 

( משולב עם תעודת צ"א ישראלית אשר פה לא בוצע , כולל ITOיקאית רשמית )יחס להזמנה אמר

 לא אפשרות לשיחת טלפון.

 )סדיר(   סגן שצ:  מעורבים

 

 פלקסר 

 המסקנות בכלל לא נכונות אלה המסקנות האמיתיות: - שצ

 צריך להתגלח גם כשהוא בסימולטור מה שימנע בלבול מיותר עם אוסמה בן לאדן שצ.1
צריך להפסיק להתחיל עם בחורות בשורת הפתיחה הידועה שלו: "אני טייס רוצה   שצ. 2

 " CUP OF COFEE' FUCK OF TEAלבוא לחדר שלי ל
 לחת(.צריך לבצע "איציק" חוזר ובעיקר טבילה באגם הברבורים )הוא זקוק למק שצ.3
  

 ? חוץ מזה מה קרה שץ, מה עם הדירה בשינקין  
 תרים טלפון )נראה לי שהפלאפון שלך מקוקל(

 
 

 ר.ש 

נציג אדם אחד אשר פשעיו הרחיקו לכת, אדם אשר  בתוכניתנו כמדי שבוע  ערב טוב. .
 המשטרה העיתונות ורדיפת הקהל לא עצרו אותו מלהמשיך במעשיו המרושעים.

 מהו אותו כוח המניע את האנשים האלו, מהם הם מנסים להשיג ,
 .21-מיהם הפושעים הגדולים ביותר של המאה ה

 
 והערב

 ות סופרמרקט. מוכר בחנות מכולת שהיה אונס באופן שיטתי עגל
קונה תמימה אשר נקלעה לסצנה מספרת: התקרבתי כדי לקחת חצילים   -שרה גולדשיט

 כשאני כל הזמן שומעת חריקות משונות.
ואז ראיתי אותו ככה מאחורי הדלפק... היתי בטוחה שהוא משמן את הגלגלים ופתאום 

 הבנתי שמה ששמעתי לא היה חריקות... 
 

 והסיפור המרכזי הערב 
במשך זמן כה  FBI-זהו הכינוי שהודבק לאותו פושע נכלולי אשר שיטה בצמרת ה -"החתול"

 רב.
 

 מספר.  FBI-מפקד ה -ג'ורג' הווארד
 כמובן שידענו שהחתול מגיע לארץ, אדם כזה לא מתחמק ממעקב.

רק שבשלב מסוים איבדנו אותו, זאת הייתה הטעות הקשה ביותר שעשיתי בכל ימי שרותי  
ר שלא לקחנו בחשבון, אך החתול בימי שהותו בחו"ל למד אלקטרוניקה בכוח, מסתב

ומכאניקת שמן. ברגע שהוא גילה את המשדר שלנו מושתל בעכוז שלו הוא מיד הכניס אותו 
 לתוך שמן זית שרקח בעצמו.  

 ושלח אותו לאבו דאבי.
 

החליט אך החתול לא נעלם לזמן רב לאחר כמה ימים בדטרויט במסווה של ביקור עסקי,  
 יורק כשבראשו כבר נרקמת התכנית למכה הסופית.-לטוס לניו



חיסול ראש משווקי הטבק האיטלקי והפללת ראש המאפיה, תגרום לחיסולים נרחבים והסחת 
 תשומת לב המשטרה,

 ממבצע כה גדול וראותני שלא נראה במחוזותינו.
 

 JFK.מאטלנטה לניו יורק  4721מחופש לטייס ישראלי החתול נוסע בטיסת 
, בשאלות מכשילות ובעזרת הידע הרב CIAלמרבה המזל הנוסעת גברת גוטמן בכירה ב

 שצברה בריגול מצליחה לגלות שלחתול אין מושג בבד"ח ישראלי.
 חשדה מתעורר עוד יותר כשהוא מספר לה על זיתים בגליל.

 שם קוד למבצע חשאי שנערך יומים קודם. 
 ם של מאות שוטרים. בשדה התעופה כבר חיכתה לחתול קבלת פני

 למרות ניסיון הכחשה והתחפושת המרשימה שהכין נאסר ונזרק לצינוק ללא משפט. 
 

 סוהרו מספר: הוא כל הזמן המשיך להגיד:
 "AVL GEVERT GUTMAN! " 

 ואז שחררו אותו. 
 מה? מה זאת אומרת?

 שחררו אותו הוא היה פה אתמול לקבל את הדברים חזרה.
 בכלא על כל הפשעים הנוראים שעשה.אבל הוא אמור להירקב 

אההה... ואוו נראה לי שהייתה פה טעות...תגידו מי שחרר את הבחור שישב כאן בתא לפני 
 יומיים. 

 לא אני...
 תשמע אני ממש מצטער... הוא כבר בחצי הדרך חזרה למזרח התיכון... 

 אני לא מאמין...
 אם כך צופים יקרים... 

 בידו של מי מונח בטחונו, כל אדם במדינה כעת יודע  
 אני לא ישן בשקט כשהחתול מסתובב ברחובות.

 וכך באה לסיומה עוד תכנית של: 
 .21-הפושעים הגדולים ביותר של המאה ה 

  
תה נודע לי ממחלקת קצינים שהוסבת לכתב במחנה בעל שני טורים במעריב  עזה     ר. ש.

 וז'"ובארץ עם אופציה לקידום בצהובון הרוסי "פרושקין ני
 מפקד טייסתך יודיע לך בהקדם האפשרי. 

 בברכה 
 "החתול"

 אבל גברת גוטמן...  )תעביר לפלקסר(.     נ.ב
 
 

 פלקסר 

פרק נוסף בתוכנית "האנשים שהפסיקו להם טיסות באופן זמני מה שגרם להם להתחרפן  
לגמרי משעמום ולהציק לאנשים שבאמת יש להם מה לעשות במיילים מאוד ארוכים  

 " 2ומעצבנים" ישודר מיד אחרי הסרט "גומיאל בעיר הגדולה 
ר, אבא דרך על לבקשת הקהל שלא כמידיי שבוע לא תשודר התוכנית "שועליאל בוא מה

הענב האחרון ומטוס מת"  ובמקומה תשודר סידרת מקור החדשה מבית היוצר של "רמת  
 הפקות" -הורסים חיים של מסכנים -השרון

  4בכיכובם של ג'ון בוב בילי ג'ק סיימון אנדרה ברברה, דוני, בוריס , דני כידוד, ושירלי  
 ./האצבעות

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 27.5.2003  ארז פלקסר

 
התגלה שהתופעה המדוברת אינה נדידה כי אם בריחה  6סקר בקרב שבלולי בח"א  לאחר 

המפוזרות בצד הצפוני של הבסיס. השבלולים המבוהלים שמעו  ו מהשטויות של פס המונית
טוען   ו פס קשר לחומ"ט ינשוף והחליטו שזה יותר מדי בשבילם.  100הנחיתות ב תוספת על

  19.בכלל לא שלח ידיים והיא אמרה לו שהיא בתשהוא  להגנתו
  



 ? June 26, 2003                                           באיזה גובה הוא טס   
 פלקסר

תתלה אותו בבקשה ברחבת השקם לעיני ההמון    א"זבפעם הבאה שאתה פוגש את 
 מאגף הגוויה     .תודה        הזועם..

השאירו הודעה מחברת "בת ישראל הצנועה" שההזמנה שלך מתעכבת. בינתיים שלחו   נ.ב
 איש המרשמלו שיחמם את כפות רגליך בלילות החורף.  נרילך תחליף בשם 

 יוזר פריסה הזה שנדחף לי כל פעם שאני רוצה לשלוח לך מייל -' מי זה המאירוביץ
 

                  זא"
עבור לערוץ השקט ונגב את הריר מהשפתיים. כבר הספקת לשכוח את  -ע"הדבר ראשון ,:

אפילו הספיק לטעום מזעמו מכוחו של  ע"ההחוויה האלוהית שעברת לפני שבוע? זה נכון. 
 החזיר הגדול והאדיר 

.חוד החנית של חיל האוויר הישראלי. היסעור )חבל רק שהוא טס על אחד שעשוי מפלסטיק  
 . אבל זאת לא הנקודה...(.118והבים את זה בוצבוע בורוד. ככה הם א

 
 תודה שניפחת לי את הוריד.  - י"ד

ועכשיו יא חתיכת עלוקה, חי על חשבון המדינה, טייס משנה של ממסר משופר של אנפה 
 אה נכון,גם מקורקע. תקשיב ותקשיב לי טוב. -פקיסטנית 

נהנה מזה(. הוא לא אשם )למרות שהוא בעצמו די  תפסיק כבר להטיל את מימך על פסו
שהוא נולד ככה. אבל הסיפור הזה שייך אליך. אל תנסה להסיט את הבורים הקוראים דפים  

 אלה ע"י בדיחות זולות וממוחזרות. 
ברצוני להביא כאן ועכשיו, לידיעת העולם מה באמת עשתה טייסת האנפה המשופרת  

 הראשונה בחיל. 
בלילה. כן זה  -אחת ממשימות הקצה שלה  לפניכם תמונה המתארת את הטייסת בעת ביצוע

לא אחרת מביצוע טיסת בדיקת חוטים באזורים. הרי אין כל שמץ של ספק שאותם זוג  
 מובחרים שבחרו לטוס  

מטר   150בגרוטאה המופיעה בתמונה ידעו על מערכת החוטים הגבוהה הנמצאת בערך 
 רגל מעליהם!  10-מהם וכ

 ת מביאה לפניכם את פאר היצירה! המהולל 114מערכת הפיענוח של טייסת 
חציית חוט מתח גבוה בלילה במבנה )המובל נמצא במוד בלתי  -אירוע שלא נראה מכמותו 

הדבר  -בעומק האוייב )כבר אמרתי לך שועלי  SA-3נראה סודי ביותר( לקראת תקיפה 
 (. 123היחיד שמתקרב להיות בינלאומי במערך הינשוף הוא הליין החדש של 

לאחר שהעזת לחלל את כבודו של המערך המוביל בחיל הרשה לי לפשט לך את   ר"ש ,נ.ב. 
 הדברים ע"י חוק אצבע קטן:

קח סייפן. הכנס אותו למשטח מוגבל. הרי ידוע שבכל מקום שנכנס סייפן, נכנסת אנפה. ואם 
 אנפה נכנסת אז בטוח שינשוף מצליח להידחף. ואם ינשוף מצליח להעמיד את עצמו שם 

לא הספיק לקצץ איזה שיח(, אז אתה יכול להיות בטוח שנכנס לשם לפחות יסעור  )אם אלכס 
 אחד.

 בהוקרה והשתתפות בצערך, אל תזמין אותי לוח"ק. 
יום ע"י ממשלת ראשוני מסוקים בעוון פשעים כנגד   1478סגן, המבוקש כבר   א"ז"הקיסר" 

 האנושות בכלל וכנגד רעואל שועלי בפרט. 
 שבוע טוב, אפילו טוב מאוד לכולכם! בריאות ואושר, חיים בצניעות,

 
 מאירוביץ 

 חברה, אני לא מבין! '
 ת?אני היחידי בחייל הזה שעובד קצ   אין לכם עבודה? טיסה? קצינות?

 ) מי שמחפש אותי אני מחר בשפיים ביום כיף של יחידה אחרת(



 
 

  



  September 29, 2003                                טיול מטורף  16שבוע            

  י"דו לפלקסר נרי

 עוגן ברזל -תיה במרכז ולדור  125במפגש  2000ואני ביום ד  י"דתכיר שחבר, 
 תתכנן בהתאם 

 אם תתפנה לדבר איתי יש גם פרטים  -עושים טיול  -י"ד  ה" א
 

 ארז פלקסר 
 אבירי השולחן העקום,  

שוב אתם נקראים לדגל שחרט על דיגלו את נס המרד הגדול והשליך את הכפפה בלי לקבור 
 את הגרזן.

 אי לכך ובהתאם לזאת נפלה ההחלטה כדלהלן: 
 !!!!! 16. טיול ש.1
  1300(. סיום יום ד' לא יאוחר מהשעה שצ. התחלה ביום ראשון השכם קום בבוקר )אילוצי 2

 .)אילוצי דדון(
 . אזור: 3

 )מהמכתש הגדול לערבה( 90א.דרום מ. 
 עין יהב( -ב.מזרח הרמון )חניון בארותיים 
 הצעות נוספות בברכה 

ק"מ פר יום )מי שרוצה   15-עדיין לא ידוע ,בבירור, מרחקים: כ -.שיטה: ציוד על הגב, מים 4
 סחיבת פצוע באחריותו(.  -להביא בחורות

 נא להעביר בהקדם. -. אילוצים נוספים שיכולים להביא לשינוי5
 . שצ -. ליצור קשר עם מידן1 -. שירותי מנהלה6

מצפה רמון )כדי לא להשאיר רכבים \. אופציה להקפצה מאזור שדה בוקר2  
 שועלי לתאומך  -לבדואים(
 כם בהתאם )רכבים צבאיים, ימי חופש...( הערכות

 ארז פלקסר  בברכה
 מש"ק מסעות ומרחצי זיעה

 
 נרי

 שלום -הנכבד  ארז   א.ג.נ,

לאור לקחי העבר שמקבלים משנה תוקף בימים אלו כששלושים שנה אחרי מלחמת אוקטובר 
 עולות מסקנות מהימים האפלים, 

ק"מ זה  15תהיה זו טעות מרה להתעלם מכך שבטיול הקודם שעשינו למדנו על בשרנו כי 
 מוגזם.

 תוסיף על כך: 
 שעון חורף  

 קבוצה גדולה של אנשים 
 שיבוץ יותר רגעי זולה במהלך המסלול ובסופו של יום. 

 מה קיבלת?
 

 ארז פלקסר 
 ו הומ  
 

 אתה הוא זה שייבב   נרי



 שצ 
 מרוטות שיער מקיפות אותנו הא?חבורת זקנות  -פלקסר
 ק"מ ליום בקו אווירי , לא כולל פיסטונים , דיר באלאק! 15 -חברה  

 ביא פק"ל קפה. אפק"ל נרגילה ללילה עליך , אני  -"ש

  נרי
 מציע ימים ב,ג,ד )עד אחה"צ( יוסקאלך ? -לדעתי הדוס לא יכול ביום א  

 ארז פלקסר 

 צריך תשובה דחוף. בכל מקרה אם לצאת יום א' לא בבוקר   

  נרי

 וסגרו עניין  רזאדבר עם 

 י"ד 
 י אחים של  

 גיע לטיול נדבר מחר.................................... אאני כונן ביום שני....אני לא 

   ארז פלקסר

 ,תשובה לא מקובלת. מחכה לתשובה הפוכה בהקדם. חליףת

 
 י"ד 

 חשבון רגילה.............................. זה על 

 נדבר במשני     אתם חייבים לי טיול!!!!!!!!!! 
 
 
 

  



   November 10, 2003                     תקניות לתוכנת כת"מ
 

 בסוף אין צורך בדיון הזה       נרי

 מזל ששאלתי....  (118)קה"דית ט.  מ"כ

 כל ישראל ערבין זה לזה   נרי

 טובים השניים מן האחד  מ"כ

 אם אין אני לי מי לי  נרי

 ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור  מ"כ

 כל הנחלים זורמים לים והים איננו מלא  נרי

 כל הדרכים מובילות לרומא  מ"כ

 ככה לא בונים חומה  נרי

   אין עשן בלי אש  מ"כ

 החיים והמוות ביד הלשון  תיזהר,    נרי

 עובר עליך וקקה בידיך  הכל  מ"כ

 חמור קופץ בראש   נרי

 אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו איזובי הקיר?   מ"כ

 אל יתהלל חוגר כמפתח  נרי

 של נעליך מעל רגליך  מ"כ

 אבי ייסר אתכם בשוטים ואני איסר אתכם בעקרבים  נרי

 נראה שתמות נפשי עם פלישתים כ  מ"כ

 הגמל.... זה היה הקש ששבר את גב   נרי

 טוב. נמאס. די. תודה.   מ"כ

 ראה דרכיה ושב בצל   נרי

 לך אל הנמלה עצל   מ"כ

 ובא לציון גואל  נרי

 כל המרבה, הרי זה משובח  מ"כ

 המתחיל במלאכה , אמור לו גמור  נרי

 



 אין עשן בלי אש  מ"כ

 אל תטמון ראשך בחול אל ארז פלקסר  נרי

 .  ז פלקסררא
 "אין עשן בלי אש". -היה פעמיים  .1
נזם זהב באף החזיר )שהוא המערך האנטיפט  -עושה רושם שהקה"דית שלכם היא  .2

 שלכם( 
 מי שלא שותה לא משתין. בברכתארז , 

 אני במקומך לא הייתי מדבר על אפים    נרי
 על ראש הגנב בוער הכובע -

 חוץ מזה שאתה אמרת "אין עשן בלי אש" בפעם השלישית 
 נגעתי באדום, נגעתי בשחור(  -כל מה שרשום בשורה הזאת לא נחשב ) 

  ארז פלקסר
 בקשר לתלונות מיגר  -א' 
 אסור לשכוח שמי שהולך לישון עם בואשים, שלא יתפלא שהילדים שלו מסריחים.-

 חוץ מזה שאתה אמרת "אין עשן בלי אש" בפעם הרביעית נחשב גם נחשב רק שלי לא נחשב 
 מקיבוץ מגידו  פלוטו הכלבלב....הב הב אתה 

 
תראה, בקשר לתלונות על כאבים בברך השלישית, ולאור ערב שירה בציבור וחידות     אבנר

)כולל חילול שבת(,  24.10לשון מסובכות שנערך בבית משפחת פלקסר אור לזריחת הירח ב 
 כדאי שתזכור:

ם עם עצמות שבורות מי שחד חידות לכושים מסוממים, שלא יתפלא שהוא מסיים את היו
 וברך שלישית כואבת 

 ווכל מה שאני אומר לגבי זה נכון פי מליון ממה שאתה תגיד -.וחוץ מזה אמרת פעם חמישית 
 מקיבוץ רמת יוחנן

 פלקסר
קיבוץ רמת יוחנן הנכבד )להלן "המפגר"(,לאחר שבחנו לעומק את פנייתכם האחרונה בנושא  

לי"(, ולאחר התיעצות ממושכת אם כל הגורמים הרלוונטיים  )להלן "המייל האידיוטי ששלחת 
)להלן "אני עצמי ואנוכי"( הועלתה ההצעה שלהלן )להלן "ההצעה שלהלן )להלן "ההצעה 

 שלהלן)...(...(...(.

ההצעה הינה סופית ובלתי ניתנת לערעור )להלן "המייל הזה מנצח כל מייל אחר שתשלח  
( ליצור קשר עם מרשי )להלן "חברת אני עצמי ואנוכי  בנושא"(. אבקש ממרשך )להלן "מרשך" 

 עו"ד בע"מ"( לתאום העברת הכספים )להלן "להודות בתבוסתך המבישה"(. 

 וזאת ההצעה להלן )להלן(:
 . אין חכם )להלן "אני עצמי ואנוכי"( כבעל ניסיון )להלן "אני עצמי ואנוכי"(. 1
 ה )להלן "סתום יא טמבל"(. . סייג לחוכמה )להלן " התכונה הבולטת שלי"( שתיק2
 . כל העולם ים, רק הזין שלי אי. איפה תשב? )להלן "אתה יכול לשבת לי על הזין"(. 3
 . הכל חוזר עליך  )להלן "אתה" ( וקקה ) להלן "חירבון מסריח"( בידיך. 4
. רות )להלן "ניצה"(, סוף )להלן "נמאס לי כבר מהשטויות שלך הלוואי ותפגוש 5

 בפסוול בצינוק"(
)להלן "זה שהעמיד אותך במקומך )להלן "פינת החדר עם    ארז פלקסר .תודה רבה

 הפנים לקיר"((. 
 
 



 

  



  November 06, 2003                                                   מצחיק                   

 

 נשלחה מצגת המתארת אורגזמות של גבר/אשה רווקה/נשואה 
 

 ע"ה 
 בנושא האישה הנשואה אפשר רק לנחש... 

 או 
 לשאול את פיני 

  

 נרי 
 וברוד יודעיםר"ש בטח גם 

 

   עיטם הדרי
 אה..  עושים .וש א.ז  ,נרי 

 

   פיני בלומנטל
 למקרה ומישהו שואל את פיני... לכולם .שלום 

אני מקווה שלמחשב שלכם יש הגנה בפני עומס יתר והוא פשוט לא הגיב כשלחצתם  
 על קוביית האישה הנשואה

 כי במחשב שלי אין הגנה כזו .. ופשוט התפוצץ לי המחשב...
 

   בולקו
 מה אתה עושה בשעה כזאת בטייסת?  -פנחס

 יש לך אישה בבית 
 וא לא משאיר את החנינה בלוט שלו לבד ביום חמישי בערב.ה  -תלמד מיגאל

 

   יגאל דדון
 איך עם אבנר, חמוד? 

 תגיד, לא נמאס לך כבר מהילדה )מוריה(? 
 

 בולקו 
 זהו, נגמר! 

 עכשיו אתה לא ישן יותר אצלנו בדירה.
יגדרו לך איזה אזור   .וע ר"שאו בחוץ עם עמוס הכלב שלנו או שפלקסר  -פעם הבאה

 בדירה שלהם. 
 

 פלקסר 
 נסכם על שבוע שבוע. בולקו,
ישן עם עמוס במלונה, שבוע הוא ישן מתחת לאוטו שלי. )אני מבטיח י"ד י שבוע 

 לצפצף לפני ש/אני מתחיל לסוע( 
 אם אני לא נמצא הוא יכול לשון מתחת לטוסטוס של עירא. 

 
 



  



 

 14.12.2003                     !!!!למסיבהשלום לכולכם!! זוהי לא הזמנה 
 

 לפניכם מוטלת משימה לאומית!  שימו לב כולם. שלום שבו בבקשה.  א"ז

עבר בהצלחה את כל המכשולים האפשריים  צעיר(,)ז. האח שלי, הידוע בכינויו ז"צ 
 . 149ובצורה בלתי מוסברת מסיים בשבוע הבא את קורס 

 אחריות ניהול פיקוד שלכם. - נחמיאס וברודרס
 תטפל בו... -ומשם לברקים  144הוא בדרך ל -לך יש עוד צ'אנס  - כ.

 אתם וכל השאר: 
יש לכם קצת יותר משבוע להשיג כמה שיותר כרטיסים למסדר כנפיים ולטקס חשיפת  

 הדרגות. 
הידוע מי שישיג הכי הרבה כרטיסים יזכה בפרס כספי מכובד מאוד שנתרם ע"י הברון 

 בצניעותו..
 רמון בגולה.-"אני עשיר כקורח", ראש ממשלת מצפה  ר"שסר 

 אודה לכם מאוד אם תצליחו להשיג אפילו כרטיס אחד, כולנו עברנו את זה...
 )המירס שלי שבק חיים( 054797046או ב 114צרו איתי קשר אם תשיגו בטייסת 

 תודה רבה מראש לכולכם,
 114ן  ט. א"ז   סגן ק. רוד בריאות ואושר

 
 ר פלקס

אנו עדים לתהליך היסטורי הנפוץ בעיקר במשטרים אפלים ובמדינות  חברים ,  
 מונרכיות מימי הביניים.  

 מתחילה לצמוח. לא יעבור זמן רב ונתחיל לחזות בתופעות כמו:   א"זשושלת 
 יתחתן עם עודאי חוסיין (,   א"זנישואים פוליטיים )אח של 

ממתנגדי השילטון שמצאו מסתור במצפה רמון  9מחשידות ) היעלמויות בנסיבות 
תחת שמות בדויים מגוחכים כמו: שוביאל , דוביאל, חפציאל ומשהאל נעלמו בצורה 

 מסתורית( 
" ואחיו הצעיר יקרא "אח  XIיקרא "ז'ה הקטן  א"ז)מהיום  א"זושינויי שמות במשפחת  

 "( XIשל ז'ה הקטן 
 -אפשר לעצור את התהליך 

 
 תלוי על עץ בגן" יוצא לדרך. א"זאליעזר נוסע בזמן ו קמפיין "

 . 9873493749תרומות למס' חשבון 
 האגודה למען איכות השילטון בישראל.  תודה

 
 כרטיסים תמורת תיק החוץ והבטחון במשטר החדש  85אני מוכן להשיג י"נ    

 ועסקת טיעון והגנת שטינקר מדינה לשועל, 
                                             135טייסת    ,סרן,  י"פ

 צ'רלי סויסה אצלי בכיס הקטן           קצין 
 

 השלטון לא יסבול פרופגנדה דמגוגית ונסיונות סחיטה חסרי סיכוי.תתחילו לעבוד.א"ז

 תתחיל לשבת תותחים על צ'רלי.  -י"נ

 לקרות... במקומך הייתי שומר על הגב שלי, לך תדע מה יכול  -פלקסר  



 

  



 דיווח ממב"ט  - 12/02/2004מתאריך   100אירוע קל בטייסת 

 
 

  

 ליל ירח
תנאי  :

 אור

 נאה
 מזג:

 אויר
 

 תאריך : 12-02-2004

 אחזקתי, אווירי 
 תחום:

 אירוע
 

 קל  
 

חומרת  :
 אירוע

 תאונה 
 סוג:

 אירוע
 

בעת ההנמכה לקראת נחיתה התגלה חתול בתוך המטוס שהחל  
 להשתולל ושרט את הטייסים שהיו בתא הקדמי. 

 תאור:
 האירוע

 

 טיסה היא מקצוע מסוכן. לחתול שלום. 
הערות  :

 מפקד
 יחידה

 

 
מטלות  :

 להמשך
 טיפול

 

אי 
 ן 

  אחר :
 

אי 
 ן 

  משימה:
 

אי 
 ן 

ניהול/פיקו:
  ד

 

אי 
 ן 

  טכנית:
 

מלא
 ה

  סביבה :
 

אי 
 ן 

  אנוש :
 

אחריו :
 ת 

 

 מעורבים : ציוד :

 יחידה 
סוג  

 מטוס 
תפקיד  
 באירוע 

 שם פרטי אחריות 
שם  

 משפחה 
 ספרור  דרגה 

טייסת 
100 

 צופית
-צ"א

קברניט/מפקד  
 מטוס

 1 סרן  .ש .ג אין

טייסת 
100 

 צופית
טייס -צ"א

 משנה 
 2 סג"מ   ב .ע אין

טייסת 
100 

 צופית
מפקד  -צ"א

 משימה
 3 סרן  ז .ב .י  אין

 

 ( 103נון )-.בה 
 לחתולים שחורים... 241ונתחיל לבדוק את ה יתכן  

 בולקו 

 נחמיאס תרגיע את המפקד טייסת שלך 
 , הוא פשוט נרדם מאחורה אחרי הטיסה שלו אתמול שצזה רק 

 
  

 פלקסר 
 חתול שחור ולא מגולח. 

 נראה לאחרונה קונה שמיכות סקביאס בשוק הבדואי בבאר שבע
 



 
  ,2005January 24     . קובץ מיוחד לט"ו בשבט

 
 /מנהלה/רב הכנף  4כנף 

 

 תקראו ותהנו.   רצ"ב קובץ מיוחד לט"ו בשבט. אחי ורעי!

 
 

 

 
 

 נרי ארז פלקסר  ל
 בין יגריה, נרי אחי ורעי רבי 

ידעת מה היות   קרא נא את הפרקיה שסומנה באדום ותבוא על שכרך בשעתה. לא כי 
וכך יטב עד היום הזה וביאת המשיח במהרה  האדם ולא כי תקום על עומדו. וכך היה 

 בימינו. 
למאכל   ואז תוסיף דעת וממון ותדע כי לא רק לגנוב מפירות הארץ וכל טוב הקיבוץ  

אתה יכול כי אם להחליפם בשק דינרים נוצצים ותהיה למלך בארץ ישראל היא ארץ 
 הקודש. 

 אמן 
 

 אבנר 
הבס"ד שני                                                                                         בס"ד

                                                                                                          
 פוחז, בליעל ורקק צופים,  פלקסר

הלוא הנך מתהדר   -ותשמש כקולס, אויב ומרגל עד מתי תבדיל עצמך מבני עמך 
בחגך והרי אתה אילן לבנוני מצוי מתפר בבסיסי מגינינו כאזוב. לבנוני הוא שמך סוגך  
ומינך ואילו שמך הפרטי, פלקסר, שם גלותי ומתבדל, עד מתי תתכחש לעמך ותחזיק  

 בתעודת עניות שכזו. 
  

פעול כך, הנמשל הוא כי עצי מברכך אני על המשל, והרי הנך יודע כי השכלתי ל 
הפרי)התאנים( נעקרו ועל אדמתם הוקמה מזקקת הפלסטיק )הכובע מלא הדינרים( 

 ועושר ועושר סורר בממלכה.
  

 שא ברכה וסע לסקי 

    

  

 

 

    

 
 



 
 
 
  

          May 10, 2005חקיר בטחונית, אני צריך ת.ז שלך לנריקו

   ארז פלקסר
 בטחוני  תודה חקיר תנריקו, אני צריך ת.ז שלך ל

 נרי 

04903195 
 בהצלחה  במה זכית? 

 ארז פלקסר 
לא יודע גף בטחון שדה רודף אחרי כבר שנה וחצי. זה הגיע למצב שאין לי לאן   

 לברוח...
 נרי 

 :   30בבח"א  אני מצטרף לבקשת מ"ג אבטחת מידע-חברה

  
 

 יש לכם רעיון במי מדובר ?

 
 -----Original Message----- 

From:    תעופה/מ"ג אבטחת מידע 30בח"א/   
Sent: Monday, May 09, 2005 6:31 PM 

To:  תפוצת מב"סים 
Subject:  מבוקש 

 

 
 שלום 

 
 לאחרונה גילינו כי הסתנן מרגל מסוכן ביותר מהקווקז לשורותינו. 

 
 נדמה כי הוא נושא במשרה בכירה של טייס אצלינו בחייל. 

 
 

 תיאורו המשוער: 
 

 יפה תואר בעל אף "מיוחד". 
 

 נראה לאחרונה מסייר ברחבי הנגב )כנראה תצפיות על בסיסי הצבא( 
 

 קלסתרון : 
 
 
 

 מבקש לערוך תחקיר בטחוני לכל צ"א העונה על קריטריונים אלו. 
 



 נרי  -חג שמח 
 

 פלקסר 
 אני רק מאמת איתך את הפרטים שלך לפני שאני שולח לבטחון שדה: נרי .טוב  

 שם: מר שמלו 
 שם האב: גומי גם

 כתובת: ,מדף שני מלמטה בין הטמפונים לביצת הפתעה, קוסמוס גלילות ת"א. 
 תמונה: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 " .יותר קשה מעצב היום, הוא זיכרון שמחת אתמול"



 ג'ובראן ח'ליל ג'ובראן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


