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חברי העמותה שלום רב¨
ושוב אנו מעדכנים אתכם על פעילות העמותהÆ
בחיל האויר נערכו בימים אלו חילופי תפקידים בכירים∫
תא“ל נמרוד שפר סיים תפקידו כראש מטה ©רמ“ט® חיל האויר וימונה לר Æאג“ת במטכ“ל בדרגת אלוףÆ
תא“ל חגי טופולנסקי סיים תפקידו כר Æלהק אויר ומונה לתפקיד רמ“ט ח“אÆ
תא“ל עמיקם נורקין מונה לר Æלהק אויר לאחר שסיים פיקוד על בסיס תל נוףÆ
נאחל להם הצלחה רבהÆ
בזמן כתיבת שורות אלו עדיין ”האביב הערבי“ לא הסתיים Æבסוריה מרחץ דמים וגם עם הפלשתינאים
אין התקדמות להסדר שלום שאנו מייחלים לו Æאנו בוטחים בצה“ל ובחיל האויר שיתנו את המענה הראוי
לכל האתגרים בזירהÆ

בפרוס חג הפסח נאחל חג שמח למשפחת עמותת חיל האויר ולאנשי חיל האוירÆ
בברכה¨
אל“מ ©מיל ®Æיעקב ©ג‘קי® שפורן
מנכ“ל העמותה

ערב מורשת ≤≤∞±
ערב המורשת הבא יוקדש למערך המודיעין האויריÆ
הערב ייערך ביום חמישי¨ ≤ ±ביולי ≤ ¨≤∞±בבסיס חיל האויר חצורÆ
במחצית יוני¨ יתפרסם עמותון מיוחד ובו נזמינכם להירשם ולקבל ”כרטיס הזמנה“
לערב המורשתÆ
אנא רשמו לעצמכם ביומני השנהÆ

דמי חבר
לתשומת לבם של משלמי דמי החבר השנתיים לשנת ≤ ≤∞±באמצעות הוראות קבע לכרטיסי אשראיÆ
כמדי שנה¨ יתבצע התשלום בחודש יוני הקרוב ©הסכום ללא שינוי משנים קודמות® Æאם חלו שינויים
בפרטי כרטיסכם או פג תוקפו¨ אנא עדכנו בהקדם את מזכירת העמותה בטלפון∫ ∞Æ∞π≠πμ±∞≤μ

ערב מורשת מערך אבטחת המידע ©בש“ח®
לרגל פרסום הספר ”מביטחון שדה לאבטחת מידע ≠ סיפורו של מערך הביטחון של
חיל האויר“¨ יתקיים ערב מורשת מערך אבטחת המידע ב≠ ≤¥במאי ≤ ≤∞±בערב
בבית חיל האויר בהרצליה¨ בהשתתפות ראש להק אויר ואנשי המערך בעבר ובהווהÆ
המעוניינים להשתתף במפגש מתבקשים לפנות לאורלי לניאדו
בטלפון∫ ∏∑≤≥∂∞∂≠≥∞ או במייל∫  hadraha14@gmail.comוהזמנות יישלחו אליהם בהתאםÆ
≠≤≠
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מועדון העסקים ”כנפי זהב“
חברי מועדון העסקים של העמותה ממשיכים במפגשיםÆ
הפעם¨ ב≠≤ ±∑Æ≤Æ±התארחנו בבסיס חיל האויר פלמחים¨
להרצאתו המרתקת של אריה מליניאק בנושא
”שבעה מפתחות למומחיות עסקית“Æ
חברי העמותה שהינם אנשי עסקים¨ מנהלים¨ יזמים וממלאי תפקידים
בכירים במגזר העסקי והציבורי¨ מוזמנים להצטרף למועדוןÆ
לפרטים נוספים¨ נא להתקשר למשרד העמותהÆ

מועדון הוותיקים
חברי מועדון הוותיקים של העמותה ממשיכים בפעילותÆ
ב≠≤ ≤πÆ≤Æ±נפגשו החברים בבית חיל האויר כדי לשמוע את הרצאתו
של אלוף ©מיל ®Æאיציק בן ישראל בנושא ”היערכות מדינת ישראל
במרחב הקיברנטי ©סייבר®“Æ
פרופ‘ בן ישראל היה בצוות חקר ביצועים בח“א ור Æמפא“ת בצה“לÆ
כיום מכהן כיו“ר סוכנות החלל הישראלית ויו“ר המועצה הלאומית
למחקר ופיתוח במשרד המדעÆ

מועדון חברי הצפון
ב≠≤ ≤≤Æ≤Æ±ערכו חברי הצפון את המפגש השנתי¨ בבסיס חיל האויר
בחיפהÆ
נשיא העמותה אלוף ©מיל ®Æהרצל בודינגר היה אורח הערב
והירצה על ”מורשת קרב ≠ סיפור אישי“Æ
תודה מיוחדת לטייסת מנהלה בבסיס חיל האויר בחיפה ©המכללה
הטכנולוגית® על האירוח המצויןÆ

מועדון מכב“י
ב≠≤ ≤Æ≤Æ±סיירו חברי מועדון מכב“י ©מפקדי בסיסים  Øכנפות® במבנה תיאטרון הבימה
המחודש כאורחיו של ראש עיריית ת“א רון חולדאי ורעייתו ובהמשך צפו בהצגהÆ
≠≥≠

מכון פישר למחקר אסטרטגי אויר וחלל
מיסודה של עמותת חיל האויר
הבינלאומי השביעי ע“ש אל“מ אילן רמון
ל
לל
כנס החלל
כנס החלל השנתי התקיים ב≠ ≥∞ ¨≤πבינואר וזכה להתעניינות רבה מאוד ולכיסוי תקשורתי נרחבÆ
לכנס באו השנה תשע משלחות מחו“ל¨ מצפון אמריקה¨ אירופה ואסיה Æגם השנה זכינו בהרצאה
ובביקור של מפקד פיקוד החלל האמריקאי ©הגנרל שלטון® שהגיע בראש משלחת נכבדה וניצל את
הביקור לפגישות עם צמרת חיל האויר Æהרצאות הפתיחה ניתנו על ידי ראש סוכנות החלל הצרפתית
© ¨®CNESפרופ‘ יניק ד‘סקטה¨ ועל ידי ראש  ¨NASA ¨AMESדר‘ פיט וורדןÆ
המשלחות והאורחים הרבים קיימו פגישות עבודה עם סוכנות החלל הישראלית¨ קהילת המדע ותעשיית
החלל הישראלית Æהושגו מספר הסכמים והבנות שאנו תקווה כי יבשילו לשיתופי פעולה פוריים לקידום
תעשיית החלל הישראלית והחקר המדעי של החלל בישראלÆ
גם השנה השתתפו בכנס מאות תלמידים¨ הן כמאזינים והן כמציגי פרויקטים¨ על מנת ליצור השראה
לבני הנוער שלנו לעסוק במדע וטכנולוגיהÆ

הועלו לרשת סרטי מורשת
לאחרונה הועלו לאתר הספרייה הדיגיטאלית להיסטוריה ומורשת חיל האוויר  ±¥סרטי מורשת אשר
הופקו בעבר לאירועים של עמותת חיל האוירÆ
בין הסרטים∫ העידן הצרפתי¨ עליונות אווירית¨ חימוש אווירי¨ ∞ μשנה לסיני¨ יחידה  ¨∂∂πכלי טייס בלתי
מאוישים¨ מערך התעופה¨ מצדיעים לקורנס¨ עידן הפוגה והצוקית¨ ניווט אוירי¨ בית ספר לטיסה ועודÆ

הנכם מוזמנים להירשם באתר המכון לקבלת עדכונים∫ www.fisherinstitute.org.il

תערוכת ציורים ”עת הדיו להרקיע“ÆÆÆ
תערוכת ציורי דיו¨ פרי מכחולה של אורה שרון¨ רעייתו של חברנו
תא“ל ©מיל ®Æמנחם שרוןÆ
התערוכה תוצג במהלך חודש אפריל באכסדרת בית חיל האויר בהרצליהÆ
פתיחה חגיגית ב≠ ±באפריל ≤ ≤∞±בשעה ∞≥∫∑ Æ±כולכם מוזמניםÆ
ציפור האש

הצדעה אחרונה ˇ פברואר≠מרץ ≤≤∞±
חברי עמותת חיל האויר שהלכו לעולמם
רס“ר ©מיל ®Æמשה ישי
מערך כיבוי אש
רס“ן ©מיל ®Æיוסי רייצר
המערך הטכני

רס“ר ©מיל ®Æאורי סגל
המערך הטכני
©ולא אורי סמל כפי שנכתב
בעמותון ראש השנה®
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