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חברים יקרים,
אנו עומדים בתחילתה של שנה חדשה עם תקוות רבות
להמשך העשייה גם בשנה שתבוא עלינו לטובה.
בשנה החולפת התרחשו שינויים פוליטיים משמעותיים
בהנהגות מדינות ערב ,התהליך עדיין בעיצומו ואיננו יודעים
בוודאות לאן יוביל.
במקביל נמשכת פעילות הטרור והרצח היוצאת מרצועת עזה .חיל האוויר נמצא
שוב במרכז הפעילות המבצעית להגנת אזרחי המדינה ואנו צופים בהצלחותיו
וגאים בהן.
בתחילת יולי ערכנו את ערב המורשת השנתי שלנו שהוקדש הפעם למערך
החימוש האוירי .האירוע היה מרשים ומהנה.
אנו ממשיכים בפעילות מועדוני הוותיקים של היחידות השונות ,אליהם הצטרפו גם
מועדונים חדשים ,ונערכים לכנס השנתי של כלל חברי העמותה שיתקיים בסוף
השנה.
נמשיך את הקשר האוהב עם המשפחות השכולות שלנו ונאמץ אותן אל לבנו.
יחד עם כל עם ישראל נחזק את משפחות השבויים והנעדרים ונקווה לבשורות
טובות בשנה החדשה.

ברכת שנה טובה שלוחה למפקדי חיל האויר ולחייליו,
ולכל חברי העמותה ובני משפחותיהם.
אלוף (מיל ).הרצל בודינגר
נשיא העמותה

כנס שנתי
הכנס השנתי של העמותה יערך באודיטוריום ע"ש סמולרש שבאוניברסיטת ת"א,
ביום חמישי 15 ,בדצמבר  2011ויהיה בסימן "חיל האויר לנגב".
בתוכנית האמנותית יופיעו "החברים של בני" (צמד הפרברים ,ישראל גוריון וחנן יובל).
אנא רישמו ביומני השנה.
להזמנת כרטיסים ,יופץ פרסום נוסף בחודש נובמבר.
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ערב מורשת החימוש האוירי
ערב המורשת השנתי של העמותה הוקדש
הפעם לסיפורם של אנשי מערך החימוש
האוירי ופיתוחם של מערכות החימוש
מפצצות הברזל לחימוש המדויק והחכם.
האירוע התקיים ב 7.7.11-בבסיס חיל האויר
בתל נוף ,במעמד נשיא העמותה ,מפקד
חיל האויר ומפקדי החיל בעבר.

בתערוכה

כ 1,500-חברי עמותה ובנות זוגם השתתפו
בערב המרגש יחד עם מפקדים בחיל
האויר ,אנשי תעשיות החימוש ואנשי
החימוש של חיל האויר ששירתו במערך
לאורך השנים ובהווה.
בכניסה לכנס הוצבה תערוכה מרשימה
שכללה את הפצצות מתחילת הדרך ועד
הטילים והפצצות המדויקות בעידן בנוכחי.

מפגש רעים

את הערב ליוותה להקת חיל האויר.
את האירוע הנחה בחן רב חברנו איש מערך
החימוש ,רס”ן משה (מושיקו) ארז.

מפקד חיל האויר

תודה מיוחדת לאנשי
טייסת מנהלה בתל נוף
שארחו אותנו
“עם כל הנשמה”.

תודה לחברות נותנות החסות:
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מנחה ,מושיקו

ספר טייסת א’ 1949-1947
ספר טייסת א' שיצא לאור בימים אלו ,הינו הרביעי והאחרון
בסדרת ספרי המורשת שפורסמו ע"י העמותה ומתארים את
תחילת דרכו של חיל האויר .זהו סיפור נחישותם של טייסים,
טכנאים ומפקדים העושים "יש מאין" להקמת החיל ,תוך כדי
המאבק לעצמאות המדינה.
המחיר לספר כולל משלוח  50ש"ח
ארבעת הספרים במחיר  150ש"ח (כולל משלוח).
לרכישה להתקשר למשרד העמותה בטלפון
 09-9510250ולהזמין באמצעות כרטיס אשראי.
עותק ראשון מוענק ע"י מחבר הספר
עודד מרום למפקד חיל האויר
אלוף עידו נחושתן.

לוח שנה
מצורף לעמותון “לוח שנה” ,שהופק ע”י בטאון חיל האויר
בשיתוף עם העמותה.
בתקווה לימים טובים...

אסיפה כללית
האסיפה הכללית השנתית של העמותה ,המתכנסת בהתאם לחוק רשם העמותות,
התקיימה בבית חיל האויר ב ,28.6.11-ואושר בה הדו"ח הכספי של שנת 2010
ועדכון תקנון העמותה.
נשיא העמותה והמנכ"ל סקרו את פעילות העמותה וענו על שאלות.

מועדון העסקים “כנפי זהב”
חברי מועדון העסקים של העמותה ממשיכים
במפגשים בבית חיל האויר ובסיורים.
ב 24.6.11-סיירו חברי המועדון
במנהל המחקר החקלאי בבית דגן.
המעוניינים להשתתף בפעילות המועדון מתבקשים
להתקשר למזכירת העמותה בטל.09-9510250 :
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בחממות המחקר

מכון מחקר פישר למחקר אסטרטגי וחלל
כנס התעופה השנתי הרביעי של מכון פישר ורשות התעופה
האזרחית (רת”א) יתקיים בבית חיל האויר ב .9.11.11 -
כנס החלל הבינ”ל ע”ש אילן רמון יתקיים בבית חיל האויר ב.29-30.1.12-
פרטים על הכנסים ופרסומי המכון
 www.fisherinstitute.org.ilאו במזכירות המכון טל’ 09-9510260

ספרים ,רבותי ...ספרים
אש בשדה קוצים
המחבר :חברנו איש צוות אויר (מיל ).עו”ד ארז אהרוני.
“אש בשדה קוצים הוא מותחן עוצר נשימה ,שנון ,מעורר
מחשבה ואקטואלי באופן מצמרר” (אמנון ג’קונט).
זהו ספרו השלישי של המחבר.
רכישת הספר בהנחה לחברי העמותה מתבצעת בהוצאת “כנרת-זמורה-ביתן דביר”
בעלות ( ₪ 39כולל משלוח) במקום ₪ 89
להזמנת הספר בכרטיס אשראי בלבד ,יש להתקשר להוצאת הספרים
בטלפון  /073-2257661אילנית (להזדהות כחבר עמותת ח”א).

הצדעה אחרונה
חברי עמותת חיל האויר שהלכו לעולמם
יוני  -אוגוסט 2011
רס"ן (מיל ).גבריאל (גבי) גלבוע
סא”ל (מיל ).דוד פורת
המערך הטכני

לוחם צוות אויר

רס”ר (מיל ).מנחם חפר

רס”מ (מיל ).אהרן קפלן

מערך הקשר

המערך הטכני

רס”ר (מיל ).אורי סמל
המערך הטכני

יהי זכרם ברוך
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תחרות מלגת לימודים
עמותת חיל האויר ממשיכה במסורת תחרות חלוקת המלגות לבניהם/בנותיהם,
נכדיהם/נכדותיהם של חברי העמותה.
השנה יחולקו  5מלגות בסך  ₪ 4,000כל אחת.
המלגות למועמדים שייבחרו ,יוענקו ע”י נשיא העמותה בכנס השנתי שלנו
שיתקיים באודיטוריום ע”ש סמולרש באונ’ ת”א ,ב 15-בדצמבר .2011
להלן הדפוסים להשתתפות בתחרות לקבלת המלגה:
1 .1זכאים למלגה  -ילדי ונכדי חבר/ת העמותה.
2 .2סטודנט לתואר ראשון ,אשר השלים לפחות שנה אקדמית אחת מלאה
במוסד להשכלה גבוהה ,לקראת התואר הראשון והתקבל לשנת הלימודים
 2011-2012למערכת לימודים שנתית מלאה.
3 .3הציון הממוצע להתמודדות בתחרות המלגות  88 -ומעלה ,בסיום שנת
הלימודים הקודמת (אישור ציון “משוקלל” של המוסד האקדמי).
4 .4בנוסף לדגש שיושם על הצטיינות והישגים בלימודים ,ישקלו גם מצבים
מיוחדים או קשיים כלכליים במימון שכר הלימוד.
5 .5הלימודים מתקיימים במוסד אקדמי בארץ בלבד והתואר האקדמי שהם
מעניקים מוכר ע”י המועצה להשכלה גבוהה (מל”ג).
6 .6סטודנט שקיבל בעבר מלגה מהעמותה אינו זכאי להגיש בקשה למלגה.
במידה שהינך סבור שאחד מילדיך/נכדיך ראוי לקבלת המלגה בהתאם
לדפוסים לעיל ,נא העבר את בקשתך למנכ”ל עמותת חיל האויר עד  1.11.11ע”ג
ספח בקשת המלגה ,בצירוף אישורי המוסד האקדמי לציון המשוקלל השנתי
של שנה”ל הקודמת ( )10/11והעתק של תשלום ראשון לשנה”ל .2011-2012
ועדה שהוקמה לצורך מיון הבקשות ,תדון בהתאם לדפוסים לעיל ותבחר את
חמשת הזוכים ,בהתחשב בכל מסלולי הלימודים השונים ובהישגי הסטודנטים.
התשובות לפונים יועברו במכתב עד ה.5.12.11-
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לכבוד :עמותת חיל האויר ,ת.ד ,303 .הרצליה 46103
אני הח”מ מבקש להשתתף בתחרות המלגות במטרה לקבל מלגה ל-בני/בתי/נכדי/נכדתי (סמן בעיגול) ,ולהלן הפרטים
שם ומשפחת הסטודנט

מס’ ת.ז.

כתובת ומיקוד הסטודנט

טלפון סלולרי

שם המוסד האקדמי

לומד לתואר ראשון במקצוע

שנת לימוד

•רצ”ב אישור המוסד האקדמי על סיום שנת הלימודים הקודמת והציון המשוקלל בסיומה ,ואישור תשלום ראשון
לשנה”ל ( 2011/2012צילום קבלה).
(ניתן לפרט בדף נפרד במידת הצורך)
•נימוקים לבקשה:
•לסטודנט יש/אין מלגה או מענק למימון שכר הלימוד מגורם אחר בסך
•פרטי חבר העמותה:

שם פרטי ומשפחה

טלפון סלולרי
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