
הזכרונותספר-ל  "זשמואליערן
ילדות

חוגים

ימי בית הספר

פורים לאורך השנים

שירות צבאי

הטיול הגדול

בגרות

ערוב ימיו

13מחדל הקישון בשייטת 

הנצחה בים

לזכרו



ילדות

2

-בשבעבבארנולדערן
מניצןצעיר ,14.10.1972

שניםבשלושאחיו



שנהבן 1973

3

בבשכונה



וניצןאבאעםשנהבן 1973

4



(אמאמצד )שליוסבתאחייםסבאעםוחצישנהבן ערן

5



שנתייםבןערן

6



שנים3כמעט בן 

7



1973/4

8



אסתרגן
12/1977

הללוהתמונות
התמונות"היו

 "שבמסגרת
שניםבמשך
הסביםאצלרבות

והסבתות

9



אסתרגן

10



יום
הולדת

בגן 5
אסתר

11



בבית 5הולדתיום
12



חופשה
בכנרת

 1977אוגוסט

13



אתאקריתוסבתאסבאאצל
1977

14



גן
חובה

15



'אכיתהשלום

16



יסודיספרבית

17

אכיתהסיום 



בכיתה

18



1980( בילוי בשבתות)נחל הבשור 

-לון" יער"

1980

19



כיתה

'ג

20



1981רעות נולדה מרץ 

ואמא( רחל)עם סבתא שלי 

21



1981חוף אשקלון 

22



כיתה

'ד

23



מצפה  –1982ינואר 

,  אמא, אבא, משואה

ערן, ניצן, רעות

24



1982ניצן , רעות, ערן
25



באר"נעורים"ודו'גחוג
שבע

26

ודו'הגלחוגהצטרףערן
המיתולוגיהמאמןשל

כשהיהה'סמדגמוריס
כשלושוהתאמן 'הבכיתה

 .שנים
ערן, בקרבהפסדלאחר

כלפיבנימוסלאהתנהג
ערןאתשסילק ,המאמן

לשנה,בושתמךניצןאת ו
בשנה הזו היו  . מהישל

.  בחוג התעמלות במכבי
רק לאחר תחנונים של  

הסכים מוריס , אבא
.לקבלם חזרה



–1982יום העצמאות מאי 
אין הנאה  –ל "בחניון צה

גדולה יותר מטיפוס על 

ש או טנק"נגמ

27



'הכיתהסיום 

28



מסלול מכוניות  -לפני כניסת משחקי המחשב, משחקי ילדות

(1983! )מדליק , מרוץ

'בחצר הבית שכונה ג
29



,  אתאקרית1983סדר פסח אפריל 

,  סבא חיים, סבא שרול, ניצן, ערן

(אמאאח של )דוד יוסי 

30



'וכיתה

למדערן

בבית

הספר

שם ,נטעים

חברות  יצר

אמיצה עם  

רוני

31



'שכונה ג-1983דצמבר 

32



1984חופשה משפחתית בסחנה 

33



טיול משפחתי חורפי 

1984בירושלים 

34



ביחד עם דוד  , סבא שרול סבתא, סבא חיים, אתאקרית, 1984פסח 
הדמיון בולט לעין, אמאיוסי אח של 

35

ניצן, ערן, רעות, עם בני הדודים





1985

37



38

1985רונית נולדה אוגוסט 



ערן מתחייב לקבל , ובינתיים בבית הספר
(1985ספטמבר )עזרה של ההורים ושל ניצן 

30/9/85
סיכום דיון

ערןאני.המקצועותבכלעזרלימודי:הנדון
בכלעזרשיעוריולקבללבקשמתחייבשמואלי

תעזוראמא.ומניצןמאבאמאמאהמקצועות
.ומחשבוןמאנגליתחוץהמקצועותבכללי

הרגילההלימודיםבתקופתאנגליתשיעורי
שקבענושעותלפיבשבועפעמיםמיניצןהקבל

יוםכלמאבאהקבלחשבוןשיעורי.במערכת
8:00אחריולאלינוחותשיהיושעותלפיבערב
נעיםהשגיםהשיגשאיםליידועכןכמו,בערב

נאהפרסוניצןאנימקבלבאנגליתבמיוחד
בזה באתי לחתום

ערן שמואלי
39



1986מרץ , לרעות5יום הולדת 

40



שבעבאר 'גבשכונהנטעיםהספרבית 'חכיתהסיום

41



1986חופשה באפולוניה אוגוסט 
42



ספרבביתלמדערן 
 .'אמקיףהתיכון

 'טכיתהבתחילת
ביןתחרותמתקיימת

עלהשכבהכיתות
 ,סדרתרגיליביצוע
רביםאימוניםלאחר

43

'טכיתה



,  רונית, ערן, רעות
ספטמבר  ' שכונה ג

1986

44



1986חופשה באמירים סוכות אוקטובר 
45



חופשה משפחתית  

1988בחרמון פברואר 

46



עלנגינה
מנדולינה

עללנגןלמדערן
דמכיתהמנדולינה

חברוהיהב "יועד
בתזמורת

בבארהמנדולינות
המורהעםשבע

.נתנזוןשמחה

להתאמןנהגערן
 ,השיעורלפנימעט
הספיקוזה

47



שדהוריצותאתלטיקהחוג

ערן היה חבר נבחרת  
השתתף  ', האתלטיקה של מקיף א

.בתחרויות והצטיין בריצות שדה

השטחים הפתוחים והשבילים  
סביב להבים שימשו לו מתחם 

.אימונים מושלם

אימוני הכושר הכשירו אותו  
.לשירותו הצבאי

48



השתתףערן
,שדהבמרוצי
,להישגיםהגיע

בספורטהצטיין
בתיכון

49



U2–מוסיקה

חברו של ערן  , יובל הורביץ
U2המליץ לו על להקת 

עםהרומןהתחילאז
אהבמאודשערןהלהקה

50



ערן אהב לשחק והיה לו כשרון  
טבעי לחיקוי וחיבור לדמויות

מגיל צעיר

51

4בן-תחפושות-פורים

פורים לאורך השנים



- 5בן,פורים 1979

52



1978, 6פורים בן 

53



1980פורים 

54



עם סבא  ( 10בן )1982–פורים
'שכונה ג, סבתא שלי וניצן, חיים

55

1983



1983

56



1984פורים 

57



,  רונית, רעות, עם סבא שרול

,  1989ערן , אבא, ניצן

'בכניסה לבית בג 58



רצהערןהמוקדמותהנעוריםבשנותכבר

סמלאתציירואףהימילקומנדולהגיע

.בחדרוהשולחןעלהיחידה
ע"לגדניצאב"ליא"יכיתהשביןבקיץ

.13לשייטתהגיבושאתעברשם צלילה

 ,גיבושגםכוללשהגדנעידעולאההורים
עםשחזרלאחרלראשונהכךעלושמעו

ועלשעברהקשיםהמסעותעלתיאורים

לעצמושרהיהשבהם ,ההישרדותמבחני

  U2שלבראש שירים 

59



1990-ב כימיה "סיום י

60



, בתיכון' יגערן השלים שנת 

ביחד עם חברו  , כטכנאי כימיה

.1992בחודש פברואר , רולו

התגייס  , זמן קצר לאחר מכן

כהמשך ישיר לגיבוש 13לשייטת 

.ע צלילה"אותו כבר עבר בגדנ

61



שירות צבאי

.13ערן התגייס לשייטת 1991בחודש אוגוסט 
עבר בהצלחה שלב  , במהלך מסלול ההכשרה

וכל הזמן המשפחה דואגת וגם , אחר שלב
.עד לטקס הסיום המרגש, מתמלאת בגאווה

מה . הרבה ממה שהיה שם אנחנו לא יודעים
, לקראת סיום ערן נשלח לבדיקות רפואיות, שכן

והודיעו לו שלא יוכל להמשיך בשל נפח הריאות  
והוא  , אבל גם זאת הסתדר.. שהיה קטן מדי

.הוסמך כלוחם בשייטת

62

ערן שובץ לצוות המתמחה  
ושותפיו לצלילות היו , בצלילות

.  צביקה ואימרי הכהן, טויביןאודי 
במשך השירות ערן רצה שינוי  

עבר הסמכה כצלף  , בפעילות
,  ואף חתם קבע לשנה נוספת

.כקצין צלפים

. 1996ערן השתחרר בשנת 



שירות צבאי
.  מצומצם-השייטת היא יחידה סודית והמידע שיש לנו 

מה שנשאר הוא החברים מהיחידה וממקומות אחרים אליהם 
מקורס ( טייס מסוק)כמו גיא צוקרמן , ערן הגיע במהלך שירותו

(.'יגמטירונות מסיימי )או עופר לוינגר , ערבית

.  היה על ניווט במהלך פשיטה בלבנון, סיפור אחד שערן סיפר
, בחזרה לכיוון ישראל. לערן היה חוש התמצאות יוצא מהכלל

בכיוון  , הבחין שהם חוצים פרדס שאותו עברו גם בדרך הלוך
ערן העביר את המידע לקצין  . לפי כיוון שורות העצים, הלא נכון

.  שהוביל את הכוח והמסלול תוקן ונמנע הסתבכות של הכוח

בתחרות  , ערן השתתף גם בתחרות כושר קרבי של השייטת
הכושר הגופני המעולה שלו ביחד  . ל"בין יחידות העילית של צה

.סייעו רבות ליחידה, עם יכולת הקליעה

63

לחץ להגדלה



קורס  
ערבית

64

חזור



חברים בשייטת 
(מועד לא ידוע)

65

חזור



תחרות  
כושר  
קרבי

66

חזור



במסיבת סיום 
ערן פגש את , מסלול

שהייתה , ליזי
חברתו במשך 
עד , שנתיים וחצי

לצאתו לטיול הגדול

67



הטיול הגדול

ערן , לאחר השחרור
10יצא לטיול של 

גילה עולם , חודשים
ותוך כדי רכש , ומלואו

חברי אמת

68

ניו זילנד

אוסטרליה

תאילנד

לאוס

קמבודיה

וייטנאם

נפאל



תאילנד

69

לטיול הגדול  



70



71

קופנגאן( 1996אוקטובר 14)24יום הולדת 



בדרך 

לקוסמוי

72



73

קופנגאן



74



1996סוחב מיכל מים אוקטובר –קו פ פי 

75

פיפי-קו



76

22.10.96

אני נמצא , היקרים( כלבה)וזוהיאלהורים ניצן רעות ורונית 
אני נמצא פה עם בחור .. פיפי-זה היום השלישי באי המקסים קו

מעולה אני הכל(.. עמית)בקופנגאןישראלי נחמד שהכרתי 
עושה חיים ורואה מקומות שרק בסרטים אפשר לדמיין מקומות  

אוהב ומתגעגע ערן.. כאלה



77

פיפי-קו



78

קראבי



79



מסתפר 
וצובע  
לבלונד

80



81

חנוך



82



אוסטרליה

83

ערן המשיך לטיול קצר  
באוסטרליה ביחד עם  

נחת בסידני  , עמית
והמשיך צפונה בחוף  

המזרחי

לטיול הגדול  



84

חנוך

ארבל עמית

סידני



85

סידני

2/11/96
למשפחתי היקרה אני נמצא באוסטרליה כבר שבוע  

מאוד  אהוסבגסט" בונדי"בעיר סידני בשכונת 
אנחנו מטיילים בעיר  .. העיר סידני יפה מאוד. נחמד

...המון יש המון מה לראות ובעיקר מבלים בלילות



מכתב למשפחה  
2.11.1996, מסידני

86

, החברים שכרו רכב

שנפרץ וכל הציוד

של  " החיים"והתעודות 

לאחר הוראות . ערן נגנבו

מדויקות להורים ושחזור 

הטיול ממשיך, מה שצריך

המקרהבגללדיכאוןשליומייםעברנוהכלבסך..
ליםהולכים.מבליםואנחנומזהיצאנואבל

.כיףוממשסרטיםרואים,מטיילים,כדורסלמשחקים
,טויביןלאודי,לערן,לרוני,לרולולכולםש"דתמסרו
בקיצורולגלולאורימלהביםלעמי,אלפונטהלגיא

הגיעולרעותשקניתישהבגדיםמקווהאני...לכולם
בעבודהבהצלחהשיהיהלניצן.מרוצהושהיא

חייםעושהאניבכיףשיהיהולכולםובלימודים
שליכמוראשבאותוהואעמיתבסדרוהכלונהנה
החמודותורוניתלרעות..מצויןמסתדריםואנחנו

אוהבלכולם..עליכםוחושבמאודמתגעגעאני
ערן



87



88



89

שוב מסתפראני



90



91

נועה  
ביידס



זילנד-ניו

92

ובדרכים,עמיתעםהטיולאתהתחילערן
חנוך,אטיאסאביובהם,נוספיםחבריםפגש

,(וליאוררמוןהטיולבהמשך),('חנג)
חרשוובהמשךהצפוניבאינחתובתחילה

"בייב"ב,הדרומיהאיאת

לטיול הגדול  



93

(אבי אטיאס מספר)? "בייב"הכיצד נרכשה 



הייתה זו . במהלך טיול בניו זילנד1996את ערני פגשתי בשנת "... 

שעת לילה מאוחרת באכסניה באוקלנד בה ישבנו ליד אותו שולחן  

.ותכננו לקנות רכב

ערכנו סקרי שוק מקיפים והיינו מאוד , המהנדסים, אייל לונדון ואני

ערני מאידך שידר קלילות ובטחון כאילו נולד  , רציניים ויסודיים

.להיות סוחר מכוניות וכל העניין אינו דורש יותר מדי תשומת לב

יותר נכון  , עיינו יחדיו בעיתון המקומי במדור המכוניות המשומשות

גלישה ובחורות  " אגדות"לונדון ואני עיינו וערן היה עסוק בלספר 

למחרת  .. הבחורות מנוסה ועוד, בייביירוןהגלים של .. מאוסטרליה

בשעת צהריים לונדון ואני מיואשים מאי יכולתנו לבצע רכישה  

.לספר" אגדה"פוגשים את ערני צוהל ושמח ובפיו 

..  על משפחה מקומית מכניסת אורחים אותה פגשו זה מכבר" אגדה"

ויותר מזה יש .. וכבר הזמינה אותו ואת עמית להתארח אצלם בבית

איך  ! וכמובן שהוא למכירה במחיר מציאהHACEלהם רכב ואן 

.. "נפרדו דרכנו. הוא עשה את זה תמהנו
94



אבי אטיאס כותב על  
2003ערן אוקטובר 

95



2003אבי אטיאס כותב על ערן אוקטובר 

96



97

רוטורואה
מעינות חמים



הר געשרוטרואה

98



טונגרירו

99



Abel Tesman Track(אי דרומי)

100



,  האי הדרומי

קוקמאונט

101



בדרך  
לארתור פס



הבית  
המשוגע 
בוואנקה

103



שייט עם דולפינים בדנידין

104



החבריםהתארחואלכסנדרה,הדרומיבאיקטנהבעיירה
בפינותוביקרודובדבניםבקטיף"עבדו",משפחהאצל
חמד

105

חנוך

מארק המארח



106

קטיף תפוחיםבנפייר

בקטיף



107

קטיף תפוחיםבנפייר



108

קטיף תפוחיםבנפייר

והנה לאחר כשבועיים אני קוטף תפוחים באזור נפייר ויום אחד בשובי  ".. 

בעודנו חולפים על פני עוד עיירה ניו  .. מהמטע בטנדר של הפועלים

זלנדית והנה מרחוק אני מזהה את גבו של ערני והוא במכנסיים קצרים  

אני צועק לנהג  . וחולצה לבנה מטונפת פוסע לבדו ושקית של קניות בידו

ברור שעברתי  .. ומכאן השמחה כל כך גדולה.. קופץ מהרכב, עצור עצור

באמצע מטע  ( מלשון רקוב כמו שערני המציא)לגור עמם ברקוואן 

והוא מבקש ללמוד מתמטיקה ושאחדש לו את הצביעה  . התפוחים

והנה ערני נעלב מזה שסילקו  .. בשערו לקראת החתונה שאליה הוזמנו

אותו מהעבודה בשל שיטות הקטיף המתקדמות אותם פיתח אך לא היו  

.  צבעוני מלא בשמחת חיים, ועם ערני הכול חי.. מקובלות על בעל הבית

וזמני בניו  . אהבה, ציפיות, תקוות.. וברקע תמיד כל ענייני המכתב לשירה

זילנד מסתיים והוא וחנוך מלווים אותי לנקודת תפיסת הטרמפים  
(אבי אטיאס.." )אנחנו נפרדים אך מבטיחים להיפגש.לאוקלנד
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בקטיף  
דובדבנים



קוויסנטאון

פגישה מחודשת עם אבי , 1996ובערב כריסטמס , הטיול ממשיך
:אטיאס

אנו שרועים . ערב כריסטמס והנה שוב נפגשים עם ערניקווינסטאון"
איתנו. על דשא אוכלים מקדונלד מתכוננים למסיבה בלילה בפארק

ובלילה במסיבה .. מחליפים חוויות ומתלוצצים.. חברה של שירה
מדביק את כולנו בריקוד  זילנדים-בפארק ערני משתולל בין אלפי הניו

מידי פעם הוא סוחב אותי עמו בין כל הקהל ומדגים איך הוא , פרוע
בקווניסטאוןומאותו ערב . והוא כל כך מאושר.. מנשק בחורה מזדמנת

נשארת שירה והתהיות והמכתבים אליה שהיו חלק בלתי נפרד מכל 
ולמחרת אנחנו הולכים ביחד לבריכה המקומית וערני מדגים  . המסע

לנו קפיצות משוגעות מהמקפצה הגבוהה ואנחנו מתפקעים מצחוק עד  
..שהבטן כואבת
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קפלר טרק
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מסיבה קטנה לאחר הטרקים  

112

: אבי אטיאס מספר

והנה נפגשות דרכינו בעיירה קטנה לאחר סיום  "
אייל ואני עייפים לא מוכנים לזוז וערני  . הטרקים

זה  ! הולכים לפאב המקומי להשתולל , לא מוותר
הערב האחרון בו הוא צריך להיפרד מחבריו  

יש  .. איתוואנחנו .. הוא משכנע. האחרים לדרך
היה ערב ריקודים  ! בסופו של דבר הרווחנו? ברירה

.משגע כאשר ערני כרגיל מנצח על כל ההשתוללות



)הפיורד הדרומי בעולם)סאונד מילפורד
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(בצפון האי הדרומי)תצפיות על לוויתנים 

114

אנחנו ממשיכים : "אבי אטיאס

צפונה וערני חוזר משייט 

לצפייה בלוויתנים והוא כולו  

מלא בסיפורים והתרגשות  

על הזנבות  " שהוריד"אחרי 

שלהם יותר מפילם הוא רצה  

.."  לקפוץ אליהם ולשחות עימם

(לצערנו אין תמונות מלבד זו)



פיקטון
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יוחאיעמית
אבי

אייל

אור



מפיקטוןחוויות 

לפני המעבר לאי הצפוני וערני עם המפוחית שלו לפיקטוןוהלאה "
מרגיש כבר נגן מקצועי מתיישב לו במפרסת בפתח האכסניה והוא  

..כולו מנגינות מנעים את זמננו
, הולכים לחוף, אנו רוכשים חוטי דיג וקרסים.. ואנחנו הולכים לדוג

אני עם חושיי . ומתחילים במלאכהלפתיוןשולים תולעים 
אפילו  . מצליח לדוג כמה דגיגים קטנים וערני ממש כלוםהנתניתיים

אני  ? מה יהיה ערני. קרן שהתלוותה אלינו עלה בידה לדוג דגיג
והנה פתאום ללא כל התראה הוא קופץ מהמזח למים . מקניט
אנחנו מופתעים מעצם הזינוק ויותר למשמע הסיבה כי  . הקרים

נו מה יהיה ערני . החליט להעניש את עצמו בגלל אי הצלחתו לדוג
?והוא מחייך בחזרה כאילו שואל מה אתה לא מבין. אני שואל
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(מצולם עם חנוך" )אבי עוזב"הכותרת שערן נתן לתמונה 
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עמילחברערןכותב,זילאנד-בניוהטיולבסוף
(ניזוקההגלויה)(23.2.97)מלהביםפרייס
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עלאחתמילהרקלהגידיכולאני!ניוזילנד:אחי,היקרלעמי
כשלושהכאןנמצאאנילךכידוע.מקסיםפשוט..הזוהמדינה
כשלושהלפני.לעולם[אשכח]שלאחוויותלוקחאני..,חודשים
למכורלאוקלנד[נסעתי]וטיילתישאתומחבר[נפרדתי]שבועות

תפוחיםבקטיפתלעבודחברעודעםנשארתיואניהאוטואת
דיהעבודה.הצפוניהאימזרחבדרום"נייפייר"ליד"היסטינג"ב

כךעלמתנצלאני.משוגעיםחייםעושיםאנחנואבלמשביזה
מכאן.שליהבנקחשבוןעללחץקצתישפשוטלהתקשרשהפסקתי

בבחינותתצליח"גדולאלוהים"ומשםלנפאלממשיךאני
לכולםש"דתמסור,בקלותהכלותיקח.ובכללובלימודים
מתגעגע

.ערן



נפאל
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לאחר ניוזילנד  

ערן טייל  

,  בנפאל

בטרקים  

הקלאסיים  

ובהם טרק 

,  האנפורנה

ביחד עם חנוך

לטיול הגדול  



סובב  -נפאל
אנאפורנה

120

ערן כותב לחברו  

עמי פרייס מלהבים  

תוך כדי הטרק  

27.3.1997

לכמההמספריםאתותעזובהעטאתלרגעתניח,והמלומדהשקדןלאחי

הולךואני,וחציכשבועכברכאןנמצאאני.בנפאלאנילךכידוע.דקות

around"ששמומדהיםבטרייקימים9כבר anapurna"יום21אורכו

עדההימלאיהמהריחלקשהינוANAPURNAרכסלאורךמטפסיםשבהם

חזרהלרדתמתחיליםאנחנושבוהיוםזהוהיום.'מ5416כשללגובה

היה.ביותרהגבוהה'לנקהגענובבוקרשאתמולאחריפוקרההעירלכיוון

היהאבלנשמנובקושימעלות-10כשל'בטמפהלכנו.מדהיםפשוט

גועשיםומפליםנחלים,מושלגיםהרים.מדהיםפשוטהטרייקכל.שווה

בשונה.וצנועיםפשוטיםחייםהמקומייםחייםשבהםקטניםכפריםובעיקר

לדוגמאואמיתיפראיכאןהכל.אחרתתכונהישנהכאןלטיולזילנדמניו

לאחדסחורהשמעבירהחמוריםשיירתעםיחדבטרייקהולךאתה

ממשוהנופיםהשביליםכלבכלל.כלשהורכבעםגישהאליושאיןהכפרים

האווירבגובהשעוליםככל.העולםבסוףשאתההרגשהוישנהפראיים

להגיעלעצמך[תרשום]...(מאודקראפילו)קריותרהרבהוגםיותרצלול

,לגיל,לכולםש"דתמסור...(כאןזולמאודגם)הראשונהבהזדמנותלכאן

.שערן,כולםעלתמידוחושבמתגעגע,שתפגושמיוכלאורי
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תמונות  
מאנפורנה
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אנאפורנה
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אנאפורנה
בשלג
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בחזרה לקטמנדו על  

האוטובוס עם סמדר



-נפאל
סובב 

-אנאפורנה
סיום  

ומנוחה
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-אנאפורנהסיום -נפאל
פקס להורים בסיום  

עם הוראות גם  , מפוקרה
לבדוק מה קורה עם 

בעידן שלפני  , שירה
27.3.1997הווטסאפ
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למעבר לתמליל



27.3.97
ציונה שמואלי' גב: לכבוד

ימים של טיול בהרים המושלגים של רכס אנפורנה שהוא חלק 17אתמול אני וחנוך סיימנו , היקרהלאמא
פשוט טיול  . הטרק שאותו עשינו הוא אחד המפורסמים באזור והוא מדהים ביופיו. מרכס הרי ההימלאיה

הלינה והאוכל בטרק  . שעות בנופים מדהימים6-7יום יום שמים את התרמיל על הגב והולכים כ . מהסרטים
הטרק נעשה כך . בכל יום עוברים בדרך בהרבה כפרים שבהם אוכלים וישנים בזול. הם בכפרים שבדרך

הטיפוס בגובה הוא יחסית בעייתי לכן  . יחסית נמוכה וככל שמתקדמים כך עולים בגובה' שמתחילים בנק
הגבוהה ביותר שאליה הגענו היא בגובה של ' הנק. עושים הפסקות של יום או יומיים רק להתרגל לגבהים

ימים אחדים בטרק ירד שלג וזו הייתה חוויה שחזרה  . מעלות-18מאוד קשה לנשום שם הייתה . 'מ5416
בטרק פוגשים הרבה אנשים מכל העולם וזה ממש נחמד וגם כמובן המון ישראלים  . על עצמה לא פעם אחת

.שהם הקבוצה הגדולה ביותר של מטיילים שיש באזור
.  הסיום של הטרק שבנוי בצורה מעגלית' זוהי נק. שהיא השנייה בגודלה בנפאל" פוקרה"בזהו עכשיו אנחנו 

.יום17-מ שאותם הלכנו ב"ק250הטרק עצמו הינו . בפוקרהמתחילים באזור קטמנדו ומסיימים 
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(לא חובה)אם את יכולה תישלחי לי עכשיו פקס חזרה ... הואבפוקרההפקס ' מס

שהיא ספארי שאפשר לראות בו פילים קרנפים ועוד  CHITOANמכאן אנחנו ממשיכים לשמורת טבע ששמה 
אני ממש נהנה  . נהיה שם כשלושה ימים ומשם נחזור חזרה לקטמנדו ושם נראה מה נעשה בהמשך. חיות

(.וזה גם בריא)אוכלים בעיקר אורז . האוכל כאן מצוין. ומרגיש טוב מאוד

.מתגעגע ואוהב את כולם. ש לאבא ולניצן"ש ונשיקות לרעות ורונית וד"תמסרי ד
.  ב.נ

.של חנוך מחנוךלאמאש "תמסרי ד
תתקשרי להורים של שירה שוורץ בטלפון ושיעבירו לשירה שתשלח פקס למספר  .. פקס' אני משאיר לך מס

בכללי ומה התוכניות שלה בהמשך אחרי אוסטרליה ומתי היא עוזבת את  איתההזה ותגיד מה קורה 
שאליו  ' פקס' מאוד חשוב שהיא תשאיר מס. ימים מקסימום מהיום4אני אהיה בקטמנדו תוך . אוסטרליה

זו הדרך הטובה ביותר ליצור קשר מכאן באמצעות פקסים משום זה  .. אוכל להחזרי לה פקס ברגע שאקבל
.הכי זול כי אין כאן טלפונים ציבוריים או משהו כזה

.ערן. ש לכולם ונדבר ונשמור על קשר"תמסרי ד
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טאנגלאנגטרק -נפאל

132

לאגמים קפואים' מ4,300בגובה של , טרק קצר יותר



טרק 
לאנג
טאנג

133

ה'דונצ

סמדר סוף סוף מחייכת כתב ערן על התמונה

קונדגוסה



פגישה מרגשת עם  
(  ?שם פרטי)שניידר 

כתב ערן  , בקטמנדו
באלבום התמונות  

134

שניידר



מקטמנדו' פקס-נפאל

שנהנה  , ערן כותב מקטמנדו בסיום הטיול בנפאל
ובעיקר נהנה לטייל עם חנוך ועל , מאוד בהרים

.  וייטנאם ואולי סין, התכנון להמשיך ללאוס
15.4.1997פסח 
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סוף נפאל-מקטמנדו15.4.1997' תמליל פקס

לאבא ניצן רעות ורונית היקרים, היקרהלאמא
חזרנו מהטרק השני שעשינו שהיה פחות מדהים  13.4-לפני יומיים ב. אני נמצא עכשיו בקטמנדו

הטרק השני  . אבל אני וחנוך כל כך נהנים בהרים מחוץ לבלגן של העיר והסירחון, מהקודם
שעשינו הוא היה באזור של גבול נפאל טיבט ואורכו היה שבוע בו הלכנו במעלה רכס עד גובה  

של ' בלילות שררה טמפ, ואכן היה שם קפוא, שבה ישנם מספר אגמים קפואים' לנק' מ4,300
.  הנוף היה מדהים. אבל היה יפה מאוד, מעלות-10

10:20אנחנו טסים בשעה 16.4.97-לאחר הטרק חזרנו לקטמנדו אנו עושים קצת קניות ומכאן ב
PMלאחר כמעט חודש וחצי כאן אני חושב שמיצינו את נפאל מתוך הזמן שאנחנו כאן  . לבנגקוק

גם בגלל המקום  , אני חושב שזה המקום שהכי נהניתי בו עד היום בטיול. יום בהרים29היינו 
קצת לגבי התוכנית  . ממש נהנים לטייל ביחד, וגם בגלל שאני וחנוך מסתדרים ממש טוב

נפגשים עם חבר של חנוך בסוף החודש . ולסיןלוייטנאםבבנגקוק אנחנו עושים ויזות , להמשך
.  דרך לאוס ואולי לאחר מכן לסין דרך וייטנאםלוייטנאםונוסעים 
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שמחתי גם שנתתם לי תמונה  . ומאד נהניתי לקרוא אותו8.4קיבלתי את הפקס ששלחתם לי מה 
.  אני קצת מרגיש לא טוב שלא התעניינתי במצב שם במהלך הטיול. מה קורה אצל סבתא וסבא

דווקא מאוד מעניינים  )גם שמחתי מאוד שרעות כתבה לי והייתי רוצה שהיא תכתוב לי עוד 
בבנגקוק אני אפתח את התמונות מנפאל  (. הדברים שהיא סיפרה והייתי רוצה לשמוע מה המצב

.אני מקווה שהם יהיו יפות כמו המקומות שבהם היינו. ואשלח הביתה
ד ואני גם מתגעגע "אני רוצה שתכתוב לי גם כמה משפטים בכל זאת אתה עוד מעט עו: לניצן
כמו כן תתקשרו  .. הייתי רוצה שתתקשרו לחברים שלי שישלחו איזה פקס שיגידו מה קורה. אליך

' ותגידו להם שיש לי פקס שאני רוצה לשלוח לה ושיעבירו אליכם מס, להורים של שירה שוורץ
...  פקס שבו היא תהיה

דוד )לכל המשפחה הענקית שלנו , שיהיה חג פסח שמח לכולם. ש לכולם מתגעגע ואוהב"זהו ד
כנראה שאת הסדר הזה אני לא  (. ששון' משפ)ש וחג שמח לשכנים "תמסרו ד( סבא שרול, יוסי

...אני מאוד מקווה שאת הבא. יעשה בארץ
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בדרך ללאוס  
עוברים  

מאי  )בתאילנד 

97)
,  ערן חזר לתאילנד
שהה שם מספר  

ואז עלה  , ימים
מאי  לציינגצפונה 
עם חנוך להפגש

וחברים נוספים  
לנסיעה ללאוס  

באמצע  . ולוייטנאם
הצליח להתכתב  

בפקסים עם הבית
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(4.5.97)לתמליל 

לטיול הגדול  

(8.5.97)לתמליל 

(8.5.97)לתמליל 



עםלהיפגשכדימהדרוםבנסיעה5:00AMבהגעתיבבנגקוקכרגעאני,נשמעמההיקראבא
אתלפגושכדי29.4-בכברהאייםאתעזבחנוך.רמוןבשםחנוךשלחברועודוליאורחנוך
מקוםבדרוםאחרלמקוםנסעתיאני.שלוחברלפגושכדיאחריויוםעזבליאור.בבנגקוקרמון

RAY"בשםבוהייתילאשעוד LAI"התקשרתישממנוהמקוםאותו)ושקטיפהממששהיה
ורמוןליאורשלשהוויזותכתובהיהשבומחנוךפתקמצאתיהבוקרבבנגקוק.(הביתה

,נסבלבלתיזהשבבנגקוקמשוםהזמןאתלהעבירכדילצפוןלנסועהחליטווהםמתעכבות
ציאנג"שנקראבמקוםבצפוןאותםלפגושויעלהשלהםהדרכוניםאתאאסוף9.4-בושאני

שבועייםבערךבלאוסנשהה.הגבולאתועובריםבאוטובוסללאוסנוסעיםארבעתנוומשם."מיין
.בטיסהממנהולצאתטיסהבאמצעותרקלוייטנאםלהיכנסשאפשרמשוםלוייטנאםנטוסומשם
נוסעאנימחראוהיוםכאןאני.בינתייםזהו.לאןנראהכברומשםבויטנאםבערךכחודשנשהה
מכאןנסיעהשעות4במרחק"ונקורי'קאנצ"שנקראלמקום

(הבאהבשקופיתהמשך)
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4.5.97–' תמליל פקס



(  המשך)
כמו כן יש עוד  (. איפה שצילמו את הסרט הידוע" )קואי"במקום ישנו הגשר שעובר מעל הנהר 

של רמון וליאור  הויזותיסדר את עניין , מקומות יפים שם אני יעביר יומיים ואז יחזור לבנגקוק' מס
.  ממש טובהכלזהו אצלי . ללאוס10-11/5ונסע לצפון להיפגש עם חנוך והחברה וניסע ביחד ב 

.קצת התקילו אותי החברה אבל אני מבין אותם זה בלתי אפשרי להיות בבנגקוק
תעבירו אותו להורים של שירה ואני  . אני מקווה שהוא יעבוד... הפקס החדש שיש כאו הוא ' מס

תעבירו להם שיעבירו לה שאני מקווה שאני . 9/5עד 7/5–יהיה כאן עד מחר בבוקר וגם מה 
אני אשלח לה פקס , ואם לא אז לפחות תעבירו לי את המקום שהיא תהיה בו, יקבל פקס ממנה

' תמסרו לחברים את המס. אני מקווה שהכול טוב ושרשמתי ברור מה קורה. זהו. או מכתב לשם
.  מתגעגע מאוד לכולם. גלויות ממני בדרך לארץ. שישלחו לי גם כן משהוא

ערן 
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8.5.97
ובעוד  . בו הייתי יומייםקאנצאנבוריחזרתי כרגע ממקום שנקרא ? אבא מה נשמע

עם חנוך ושני החברים הנוספים להפגש" ציין מיין"אני עולה על האוטובוס ל' דק30
...  ולוייטנאםשאיתם אנחנו נוסעים ללאוס 

, מאוד חם כאן אני מאמין שהקיץ גם אצלכם יהיה בקרוב, בסדרהכלזהו אצלי 
בקשר . מקווה שאצליח ליצור קשר סוף שבוע ושאני אקבל פקס כל שבוע ממכם

הפקס שלא ' בטח בגלל מס)לשירה לא הצלחתי ליצור אתה קשר בזמן האחרון 
..  לכן אם יש איזה הודעות ממנה תעדכנו אותי או בטלפון או בפקס( עבד

מתגעגע
ערן שמואלי
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8.5.97
לךלכתובזמןליוישבשעהמתעכבשליהאוטובוס.שמחתיוממש.הפקסאתקיבלתיאבא

עושיםשכאשרהיאוהבעיה,שעשינוהוויזותשארעםיחדלסיןויזהעשינו,לסיןבקשר.חזרה
שמגיעיםאומשתמשיםגבולמעברובאיזהלמדינהנכנסיםמתיבדיוקלצייןצריךלסיןהויזהאת

לוייטנאםמלאוסולטוס,מתיאלנדבאוטובוסללאוסלנסועהיהבשבילנוזולהכילכן.מהאוויר
לויטנאםלטוסצריכיםאנחנולכן.לאחרונהרקלויטנאםלאוסביןגבולהמעבראתשסגרומשום

קצתסיןהטיולדיבורכדיותוך,חנוךשלולחברלויזותהמתנהכדיתוך.הנסיעהאתמייקרוזה
שםמדברלאאחדאף.קשיםשפהקשייבגללשםלטיילקשהשדימשוםגם.מהפרקירדה

יכול.חודשים7אחריעייפיםקצתאומריםאיךואנחנו,שםלטיילכדיסבלנותהמוןוצריךאנגלית
.עשינולסיןשויזהמשוםהאפשרותאתישתמיד.משםלנסועהחשקיחזורשבויטנאםלהיות

לאשלוחנוךשלבחברגםתלויזהאבל.ומרתקשםיפהמאודכיבסוףלשםשניסעלהיותיכול
..ולויאטנםללאוסרקויזהלווישזמןיותרלוקחשזהמשוםלסיןויזהעשינו

(הבאהבשקופיתהמשך)
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(  המשך)

בשלב מסוים למרות שקראתי  . בימים האחרונים הייתי לבד והיה לי קצת משעמם
לצערי יכול להיות שאני לא , וגם חשבתי הרבה. מן-הרבה ושמעתי הרבה מוזיקה בווק

איתואני צריך לדבר , כמה שזה עצוב אני מקווה שהוא יבין אותי, יגיע לחתונה של רוני
הויזותבכל אופן בגלל העיכובים של , על זה וליראות איך הוא מקבל את זה ולהחליט

תהיה בערך לחודש וחצי ואם אסע לסין אין סיכוי שאגיע וויאטנםוהנסיעה ללאוס 
שלא תגיד )אבל אני צריך עוד להחליט . זה אחד השיקולים שלי לא לנסוע לסין. לחתונה

,  זהו נגמר לי הדף(. איתואני בקרוב אתקשר אליו ואדבר , אף מילה לרוני ממה שכתבתי
7שסוף סוף כתב לי משהו אחרי , ש חם לרונית החמודה לרעות הנפלאה ולניצן"מסור ד
..ש"מסור ד. חודשים
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לאוס עם חנוך ורמון
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חנוך ?

ויינגואנג-לאוס 

https://goo.gl/maps/1HK5aCKAvhrkgnxUA


-לאוס 
ויינגואנג

146

https://goo.gl/maps/1HK5aCKAvhrkgnxUA


ויינגואנג-לאוס 

147



ליאור

רמון

חנוך

מפליגים על נהר המקונג–לאוס 
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לוייטנאםבדרך -לאוס
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וייטנאם

150

לטיול הגדול  

טיול אופנועים
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וייטנאם



גשם בדרכים  
בוייטנאם
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וייטנאם  
תופסת 
וילדים
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מעינות חמים וייטנאם
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סוף ההפלגה

מפליגים  
על המקונג
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פרידה  
מרמון 
ושרון
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קמבודיה

160

לטיול הגדול  

אנגקור ואט

,  היעד האחרון בטיול

אחרי לאוס ווייטנאם  

היה קמבודיה



קמבודיה אנגקור ואט

161



ום'תקמבודיה אנגקור 
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קמבודיה פנום פן
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מקדש-קמבודיה  
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בגרות
.  בהרצליה" תדמור"ערן חזר מהטיול ונרשם ללימודי מלונאות בבית ספר 

תכנן להמשיך ללימודי תואר ראשון בניהול ומלונאות , בתדמורבמהלך הלימודים 
. רופיןבמכללת 

.ערן היה מגיע בערבים לחברי המשפחה גד ויונה וגר בביתם מספר חודשים

. קרוב מאוד לבניין שבו שכרה רעות דירה כשלמדה בשנקר, כ שכר דירה ברמת גן"אח
. בדירה הכיר את חברו הטוב גיא עמוס

. אותה כזכור פגש באוסטרליה, עם חברתו שירה, בהמשך עבר לרחובות לדירה שכורה
.שירה למדה אז בשלוחה של האוניברסיטה העברית ברחובות

. כשערן כבר חלה ועבר טיפולים, 1999הסתיימו ביוני בתדמורהלימודים 
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בגרות
במהלך הלימודים וכעבודה  

ערן הדריך בני נוער  , זמנית
בקורס כושר  , לקראת גיוס

כהכנה לגיוס ליחידות  
שפתח  , ל"קרביות בצה
(.מהטיול)חברו עמית 
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אחד הרעיונות לעיסוק בעתיד  

.  היה שערן יפתח מסעדה

ערן למד בישול והכין ארוחות  

גם  , גורמה לחבריו ולמשפחה

.  בתקופת מחלתו
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ים כמקור 'ערן מכר סנדוויצ
ויצר מסלול  , להכנסה נוספת

.  חלוקה ללקוחות מרוצים
בתקופת מחלתו שלחו אליו  
עובדי אגף הרווחה בעיריית  

"  הסנדוויץשיר "ציונה את -נס
יחד עם איחולי החלמה
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חתונה שוש וניצן

ערן . 8.2.1999-שוש וניצן התחתנו ב
חגגו ושמחו  , הגיע עם שירה חברתו

בשמחת הזוג ואפילו התיידדו עם  
.  הצלמת

י  'ג-בסוף האירוע ערן עלה לבימת הדי
.  U2של ONEבירך והקדיש את השיר 
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תמונות מהחתונה של שוש וניצן 

170

אמאעם דוד יוסי אח של 



תמונות מהחתונה של שוש וניצן 

171



172
ערן ושירה

תמונות מהחתונה  
של שוש וניצן 



ערוב ימיו
רוב הזמן . התברר פתאום שערן חלה במחלת סרטן קטלנית במיוחד1999בחודש מאי 

".  סורוקה"מעט ב; "תל השומר"ערן טופל במחלקה האונקולוגית בית החולים 

שקיבלו אותו באהבה , בהפוגות בין טיפול לטיפול התארח אצל גד ויונה, בחלק מהזמנים
עזרה לו במסירות ובמקצועיות להתמודד עם המצוקה  , הפסיכולוגית רונית מגן. לביתם

.  הבלתי אפשרית

אולם המחלה התקדמה במהירות נוראה והרופאים עמדו  , ערן לחם בגבורה עילאית
.  חסרי אונים

,  מוקף במשפחתו ובחבריו הקרובים, 15.11.1999ערן נפטר בבית החולים ביום 
.במותו תרמה המשפחה את קרניות עיניו. חודש ויום, שנים27כשהוא בן 

שהוצב בסיועו  , מצבתו היא סלע טבעי ופראי במיוחד. ערן נקבר בבית העלמין בלהבים
.  חבר המשפחה, של גבי חזיזה

יהי זכרו ברוך לעולמי עד
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2001–ועדת שמגר , 13מחדל הקישון בשייטת 

הוקמה  , פרשת הקישון" התפוצצה", שנתיים לאחר פטירתו של ערן

.ועדת שמגר ובסופה נקבע כי מותו של ערן נגרם עקב שירותו הצבאי

ידי משרד הביטחון  -ל שנפטר והמשפחה הוכרה על"ערן הוכר כנכה צה

(.2003יוני )כמשפחה שכולה 
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והנצחהזכרון
הוטבע לוח זיכרון מול , במלאת שנה למותו

(  נמל תל אביב" )דוגית"מועדון הצלילה 

175

-והתמקמנו במרחק של כ, הפלגנו על סיפון ספינת תיור, התכנסנו בנמל יפו".. 

ספינות  5שייטת של . מול נוף גורדי השחקים של תל אביב, מ מהחוף"ק2

אביב ועליה כמה עשרות מחבריו לחיים ולשייטת  -דייגים הגיעה מכיוון נמל תל

.ובאמצעי צילום וידאו מתחת למיםהזכרוןבלוח , מצוידים בציוד צלילה, של ערן

ושני  הזכרוןלוח . לאחר התארגנות קצרה ירדו הצוללנים אל מתחת לפני המים

-הטבועה במקום בעומק של כ, עוגני הברזל שלצדו הוצמדו לתורן של ספינה

ואז  , השלכנו זרי פרחים אל פני המים, הצוללנים חזרו לסירותיהם... מטר30

הספינות ביצעו  . הופיעו מכוון דרום מערב שתי ספינות מהירות של השייטת

ונעלמו באופק כלעומת שבאו כשהן מותירות בעקבותיהן  .. משט הצדעה קצר

המארגנים והמבצעים של , חבריו של ערן היו היוזמים.. לבן-שובל עשן כחול

זה היה  . לרעייתי ולי היה ההשתתפות באירוע חוויה יוצאת דופן. טקס ההנצחה

חבר ולוחם  , אח, מפגן מרגש של רעות וקשר ודרך ייחודית להנציח זכרו של בן
(2אזכרה שנה , כותב אבא)



אבא4שנה 

כתבים ושירים לזכרו, דברים
מגיעים לחלוק , המשפחה והחברים הרבים, בהלוויה ובאזכרות

. לומר דברים לזכרו ולשתף תחושות ורגשות, כבוד
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אמא11שנה 

כל כך קצר כאן האביב

אבא4שנה 

אמא11שנה 



אמא11שנה 

אמא

177

אמא

הלוויה חבר



אמא15שנה 

6שנה 

ל"גד ז

רעות?שנה 
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החול יזכור

אמא15שנה 

ל"גד ז6שנה 
רעות?שנה 
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(יעקב נווה)–הלוויה  איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא
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