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לנגב
ב
ם לנג
עולים
ר עולי
האויר
ל האוי
חיל
בסיסיי חי
בסיס

רמון

עובדה

נבטים

חצרים

משאבי שדה

מצפה רמון

 πבנובמבר ≤∞±±
י“ב בחשון תשע“ב

חברי העמותה שלום רב¨
כנס שנתי
עברה לה שנה נוספת ושוב נתכנס יחדיו בתל≠אביב למפגש השנתיÆ
הערב יהיה בסימן ”ממריאים דרומה“ ≠ סיפורם של בסיסי חיל האויר בנגבÆ
היכל התרבות בתל≠אביב נסגר לרגל שיפוצים¨ והכנס יערך באוניברסיטת תל≠אביב
באודיטוריום ע“ש סמולרש ©רח‘ ג‘ורג‘ וייז®Æ
לכרטיסים יצורפו הנחיות הגעה¨ וביום האירוע תבוצע הכוונהÆ
נשמח לראות את כולכם בכנסÆ
בברכה¨
אל“מ ©מיל ®Æיעקב ©ג‘קי® שפורן
מנכ“ל העמותה

¯˘Â‡Ó

ניהול תקין

מדי שנה בוחן רשם העמותות את תקינות פעילות העמותה והדוחות הכספיים שלה לשנה החולפתÆ
בסיום הבדיקה קיבלנו לאחרונה ”אישור ניהול תקין“ שתוקפו עד סוף שנת ≤Æ≤∞±

תמונות מהנגב
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ערב עמותת חיל האויר ±μÆ±≤Æ±± ˇ ≤∞±±
חברØה יקרØה°
כמדי שנה¨ הננו מתכבדים להזמינך להשתתף במפגש השנתי של חברי עמותת חיל האוירÆ
האירוע יתקיים באודיטוריום ע“ש סמולרש שבאוניברסיטת תל אביב¨ ביום חמישי  ±μבדצמבר ¨≤∞±±
במעמד שר הביטחון¨ נשיא העמותה¨ מפקד חיל האויר ואורחים נכבדים נוספיםÆ
הכנס יהיה הפעם בסימן ”ממריאים דרומה“¨ סיפורם של בסיסי חיל האויר בנגבÆ
את הערב ינחה חברנו¨ אל“מ ©מיל ®Æאורי דרומיÆ
תוכנית הערב
 ±π∫≥∞≠≤∞∫±μמפגש רעים חגיגי וכיבוד קל
∞≥∫∞≤ בדיוק פתיחת הערב
ברכות וחלוקת מלגות
להקת חיל האויר
סיפור הקמתם של הבסיסים בנגב
הופעת אורח∫ החברים של בני במבחר להיטים
סיום משוער בשעה Æ≤≤∫±μ
מחיר כרטיס ≠ ∞∂  ₪ליחידÆ
ניתן לרכוש כרטיסים באחת מן הדרכים הבאות∫

צמד הפרברים יוסי חורי ואורי הרפז
והחברים ישראל גוריון וחנן יובל

®∞π
π
∞®∞π≠πμ±∞≤μ
 Æ±הזמנה טלפונית במשרדי העמותה ©טל∫
באמצעות כרטיס אשראי¨ בימים א‘≠ה‘¨ מ≠ ∞∞∫ πועדד ∞∞∫±μ
∞∞∫Æ±μ
≤ Æמילוי הספח המצורף בציון מספר כרטיס אשראי
והעברתו באמצעות פקס למשרדי העמותה ©פקס∫ Æ®∞π≠πμ±∞≤μ±
≥ Æמילוי הספח המצורף ושליחתו בדואר למשרדי העמותה¨ בצירוף המחאה לפקודת
”עמותת חיל האויר“¨ או בצירוף פרטי כרטיס האשראי כמופיע בספחÆ

להתראות בכנס
הנהלת העמותה
המקדימים להירשם יזכו במקומות טובים יותרÆ
קבלה לתשלום תישלח מיידית Æבאם לא קיבלת¨ אנא בדוק איתנו טלפונית אחרי ארבעה ימיםÆ
הכרטיסים יישלחו לביתך בדואר כ≠∞ ±ימים לפני הכנסÆ
למשתתפי הכנס תחולק חוברת חגיגית שתופק במיוחד לאירוע זהÆ
™ הסעה מחיפה ≠ כל המעוניין מתבקש לציין זאת בספח ההזמנהÆ
™ הסעה ממגדל העמקØעפולה ≠ כל המעוניין יתקשר לסלומון טולדנו¨ בטלפון ∞μ≤≠≥∏≥∏∑∑μ
©מותנה בהרשמה של ∞≤ איש ומעלה®Æ
™ חל איסור לשאת נשק באירוע ≠ נא לא להגיע עם נשקÆ
יחד עם הכרטיסים יצורפו הנחיות הגעה לסמולרש באוניברסיטת תל≠אביב¨
וכן תבוצע בערב הכוונה של סדרנים באיזור האוניברסיטה לאולם ולמגרש החנייהÆ

≠≥≠

מועדון מכב“י
חברי מועדון מכב“י ©מפקדי כנפותØבסיסים® ובנות זוגם¨ התכנסו בבית חיל האויר
בהרצליה ב≠ ¨≤¥ÆπÆ±±למפגש המסורתי השנתי לקראת ראש השנהÆ

מועדון טייסת ∂π
מועדון טייסת  ∂πבעמותה¨ ערך כנס חגיגי ב≠ ¥Æ±∞Æ±±בבית חיל האויר שבהרצליהÆ
במפגש השתתפו ותיקי ובוגרי הטייסת¨ והסדיריםÆ
כיבדו את הערב ארבעה סגני נשיא מחב‘ בואינג¨ שהעניקו לטייסת ”הגה“ של מפציץ  B-17אשר שירת
בטייסת במלחמת השחרורÆ
הערב נערך בחסות חברת בואינגÆ

נציג בואינג מעניק את הגה מטוס  B-17למפקד הטייסת

מועדון טייסת ”מלכי האויר“
מועדון טייסת ”מלכי האויר“ בעמותה¨ ערך כנס ב≠ ¥Æ±±Æ±±בבית חיל האויר בהרצליהÆ
במפגש השנתי המסורתי השתתפו ותיקי ובוגרי הטייסת עם בנותØבני הזוגÆ
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ספרים¨ רבותיי ÆÆÆספרים
שמע ישראל ÆÆÆתשרי חשוון כסלו
המחבר∫ חברנו איש צוות אויר סא“ל ©מיל ®Æאריה עוז
אריה¨ מוותיקי וממקימי חיל האויר¨ שירת במערך התובלה¨ היה מפקדה
הראשון של הטייסת הבינלאומית ובהמשך קברניט בחב‘ אל עלÆ
בספר המרגש¨ אריה מתאר את סיפור חייו¨ המתחיל כילד המתחבא מפני
הנאצים אצל משפחה הולנדית¨ עלייתו ארצה ודרכו כטייסÆ
רכישת הספר בהנחה לחברי העמותה מתבצעת בהוצאת ”אופיר ביכורים“
בעלות ∞© ₪ ¥כולל משלוח® במקום Æ₪ ∏μ
להזמנת הספר בכרטיס אשראי בלבד¨ יש להתקשר להוצאת הספרים
בטלפון ∑∑∂≤∂ Ø ∞≥≠μμשלוחה  ≠ ±מיכל ©להזדהות כחבר עמותת ח“א®Æ

ספרי מורשת חיל האויר
ספר טייסת א‘ שיצא לאור לאחרונה¨ הינו הרביעי והאחרון בסדרת ספרי המורשת שפורסמו ע“י
העמותה ומתארים את תחילת דרכו של חיל האויר Æזהו סיפור נחישותם של טייסים¨ טכנאים ומפקדים
העושים ”יש מאין“ להקמת החיל¨ תוך כדי המאבק לעצמאות המדינהÆ

מהרו והצטרפו
לרבים מחברינו
שכבר רכשו
את הספרים°
המחיר לספר כולל משלוח ∞Æ₪ μ
ארבעת הספרים במחיר ∞© ₪ ±μכולל משלוח®Æ
לרכישה¨ נא להתקשר למשרד העמותה בטלפון ∞ ∞π≠πμ±∞≤μולהזמין באמצעות כרטיס אשראיÆ

הצדעה אחרונה ˇ אוגוסט≠ספטמבר ≤∞±±
חברי עמותת חיל האויר שהלכו לעולמם
רס“מ ©מיל ®Æיעקב אלברג
המערך הטכני

רנ“ג ©מיל ®Æיוסי ברקוביץ
המערך הטכני

רס“ר ©מיל ®Æגיל ארבל
מערכת בטאון חיל האויר

סא“ל ©מיל ®Æיהודה קול נשר
מערך המודיעין
≠≠μ

רס“ר ©מיל ®Æמשה קינן
המערך הטכני

יהי זכרם ברוך
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תל אביב≠יפו

עמותת חיל האויר

TEL AVIV-YAFO

תÆד ¨≥∞≥ Æהרצליה ≥∞ ˇ ¥∂±טל∫ ∞ ¨∞π≠πμ±∞≤μפקס∫ ∞π≠πμ±∞≤μ±
אתר∫  ˇ www.amutaiaf.org.ilדוא“ל∫ amuta@amutaiaf.org.il
≠≤≠

שולם
≥≤∞¥

P.P

לכבוד∫

פקס∞π≠πμ±∞≤μ± Æ

עמותת חיל האויר
תÆד≥∞≥ Æ
הרצליה ≥∞¥∂±

כנס שנתי עמותת חיל האויר ≤∞±±
הריני מבקשØת להשתתף בכנס עמותת חיל האויר¨ שיתקיים באודיטוריום ע“ש סמולרש
באוניברסיטת תל אביב¨ ביום חמישי¨  ±μבדצמבר  ¨≤∞±±בשעה ∞≥∫∞≤
כרטיסים ©מחיר כרטיס ∞∂ ש“ח ליחיד®

מזמין

נא לחייב את כרטיס האשראי שלי ©סמן בעיגול®
ויזה  Øדיינרס  Øישראכרט  Øאמריקן אקס‘  Øאחר
מס‘ כרטיס
בתוקף עד

Ø

Ø

Ø

Ø
ש“ח

אני מצרף המחאה ע“ס

פרטי המזמין
שם משפחה ופרטי
מס‘ בית

כתובת∫ רחוב

מיקוד

ישוב
טלפון בבית∫

≠

טלפון סלולרי∫

≠

תאריך∫ Ø ±±

אצטרף להסעה מחיפה∫

Ø

ק Æמוצקין  Øרב מד ≠ ∞≥∫∂±

חיפה  Øהיכל הספורט ברוממה ≠ ∞∞∫∑±

