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ערב מורשת מבצעים ארוכי טווח

 18במאי 2014
י”ח באייר תשע”ד

חברי העמותה שלום רב,
ערב המורשת השנתי של העמותה מוקדש הפעם לסיפורי גיחות חיל האויר ארוכות הטווח.
הכנס ייערך במעמד מפקדי חיל האויר בעבר ובהווה.
האירוע יתקיים ביום חמישי בערב 19 ,ביוני  ,2014בבסיס חיל האויר בתל נוף.
תוכנית הכנס:
 19:30-20:45מפגש רעים וכיבוד קל
 21:00-22:30דברי ברכה :נשיא העמותה ומפקד חיל האויר
סיפורם של מבצעים ארוכי טווח
להקת חיל האויר
 22:30-23:00המשך מפגש רעים
מנחה הערב :חברנו סא”ל מוטי חבקוק
הערב מיועד לכל חברי העמותה ובנות/בני זוגם.
נשמח לפגוש את כולכם.
ניתן להביא ילדים ונכדים מגיל  16ומעלה.
השתתפות בערב וכניסה לבסיס מחויבת בהצגת הזמנה.
לקבלת ההזמנה ,אנא מלאו בהקדם את הטופס המצורף ושלחו בפקס/בדואר
או התקשרו טלפונית למשרד העמותה .09-9510250
כרטיסי ההזמנה יישלחו לבתיכם עד .9.6.14

צוותי האויר ,אנשי התחזוקה ,המנהלה ,התעופה ,המודיעין
וההגנה האוירית  -כולם מוזמנים !
יהיה מעניין...

בברכה,
אל”מ (מיל ).יעקב (ג’קי) שפורן
מנכ”ל העמותה

כנס שנתי 2014
הכנס השנתי של העמותה ייערך בהיכל התרבות בתל אביב ,ביום חמישי.20.11.14 ,
הערב יהיה בסימן “עשור למטוס הסופה ( .“)F-16iנא רשמו ביומני השנה.

 60שנה לטייסת 115
הטייסת חוגגת  60שנה להקמתה .האירוע יתקיים בבית חיל האויר בהרצליה ב.13.7.14 -
בוגרי הטייסת מוזמנים להתקשר לטייסת לפרטים והרשמה בטל’ .08-6359804
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קרנף מתדלק זוג יסעורים
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מבצעים ארוכי טווח
דברים שכדאי לדעת על גיחות ארוכות טווח
> כבר בשנות ה 50-החל חיל האויר לבצע טיסות ארוכות טווח .במרס  1953הטיסה דקוטה מטען של ציוד ושמיכות
כסיוע לנפגעי רעש האדמה שפקד את טורקיה.
> במחצית שנות ה 60-השתתפו מטוסי “ענק” (סטרטוקרוזר) בסדרת מבצעים ארוכי טווח ,שבמהלכם הצניחו בתימן
אמצעי לחימה וציוד לכוחות המלוכניים שלחמו בה כנגד המורדים .כל טיסה ארכה כ 14-שעות וחצי.
> התקיפה הארוכה ביותר של חיל האויר במלחמת ששת הימים היתה תקיפת שדה התעופה ראס-בנאס ,במצרים
עילית ,בטווח של כ 900-ק”מ מישראל .השדה הותקף במטס השלישי במבצע “מוקד” ע”י רביעיית מטוסי ווטור.
> אחת מפעולות החילוץ הארוכות והמורכבות ביותר של חיל האויר ,היתה הפעולה לשחרור בני ערובה שנחטפו
במטוס אייר-פראנס לאנטבה שבאוגנדה .הטיסה לשדה ארכה למעלה משבע שעות.
> במחצית שנות ה 70-גבר הצורך המבצעי בהארכת טווחי הפעולה של חיל האויר ויכולת שהייתו באויר .הארכת
יכולת השהייה של המטוסים בוצעה באמצעות הצטיידות ביכולת תדלוק זכריות ונקביות באויר .במסגרת מימוש
הצורך המבצעי בוצע ניסוי תדלוק זכרי ( )BOOMשל קורנס ממטוס “ענק” ,כמו כן נקלטו לראשונה מטוסי קרנף בעלי
יכולת תדלוק נקבית באמצעות סל .קליטת יכולות אלו פתחה בפני מערך הקרב ובפני מסוקי היסעור יכולת פעולה
בטווחים רחוקים במגוון משימות.
> בעקבות הגידול בפעילויות ארוכות הטווח של חיל האויר במחצית השנייה של שנות ה ,70-עלה גם הצורך בהארכת
הטווח של מטוסי היירוט המתקדמים – הבז והנץ – שהחלו להיקלט אז בסד”כ .כתוצאה מהימנעותה של ארה”ב
לספק לישראל מטוסי תדלוק מסוג  ,KC-135פיתחה התעשייה האוירית מערכת תדלוק זכרית ישראלית שהותקנה
על מטוס ראם (בואינג) .המערכת החדשה התבססה על רכיבים שהיו מותקנים במערכת תדלוק זכרית ב”ענק”.
ראם תדלוק ראשון נקלט בח”א בתחילת .1982
> באוקטובר  1985ביצע חיל האויר את מבצע “רגל עץ” שבמהלכו תקפו מטוסי בז את מפקדות אש”ף בחמאם
א-שאט בטוניסיה ,במרחק של כ 2,200-ק”מ מישראל .היתה זו אחת התקיפות הארוכות ביותר בתולדות החיל.
במבצע זה בוצע לראשונה שימוש מבצעי במערכת התדלוק שהותקנה במטוסי ראם.
> בנובמבר  1992הוזנק זוג מסוקי יסעור עם צוות חילוץ מיחידה  669ומטוסי קרנף לביצוע חילוץ של נוסעי יאכטה
ישראלית שעלתה על שרטון בים האדום מול חוף סודאן ,בטווח של כ 1,300-ק”מ מאילת .במהלך הטיסה ,שארכה
כ 14-שעות ,תדלקו מסוקי היסעור  3פעמים באויר ממטוסי הקרנף.
> משלהי שנות ה 80-משתתף חיל האויר באופן קבוע בפעילויות סיוע הומניטאריות ברחבי העולם לנפגעי אסונות
טבע ,הפיכות ומלחמות אזרחים .בין המקומות שאליהם הגיע חיל האויר בפעילויות אלה ניתן למנות את :ארמניה,
ארגנטינה ,רואנדה ,בוסניה ,קוסובו ,הודו ואתיופיה.
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טיול משפחות שכולות
טיול המשפחות השכולות המסורתי שמקיימת העמותה בשיתוף
ענף נפגעים ,התקיים בחופשת הפסח באזור הצפון.
מפקד חיל האויר ,אלוף אמיר אשל ונשיא עמותת חיל האויר,
אלוף (מיל ).הרצל בודינגר ,השתתפו במפגש החגיגי בערב.

מפקד חיל האויר עם המשפחות

אלו היו יומיים מהנים של סיורים ופעילויות.

מפגשי “ 40שנה למלחמת יום כיפור”
> לוחמי טייסת  125נפגשו וזכרו את המלחמה ההיא ,תא”ל (מיל) דוביק תמרי נשא דברים
וסא”ל מוטי חבקוק נתן סקירה היסטורית.
> אנשי סוללת טילי הוק  136א’ שישבה באבו סמרא ,נפגשו ב 3.4.14-בבית חיל האויר והעלו זכרונות.

זוכרים את נוריק הראל
במלאת שנה לפטירתו של חברנו סא”ל (מיל ).נוריק הראל ערכו חבריו
בבית חיל האויר ( )26.3.14ערב בסגנון “חברים מספרים על נוריק”.
נוריק ,ניצול שואה ,עשה את מרבית שרותו בטייסת תחזוקה ברמת דוד
וגם זכה לפקד על טייסת זו .היה ערב מרגש מאוד.

השמיים אינם הגבול
ב 27.3.14-פתחנו את קורס מס’  7עם “תוכנית מנהיגות” ליוצאי חיל האויר הצעירים (דרגות סרן/רס”ן)
במטרה לכוונם לפעילות בקהילה ,במיגזר הציבורי ובמערכת החינוך.

ידעתי שתבואו
אסופת סיפורי מורשת מהווי חיל האויר ,בהוצאת עמותת חיל האויר.
ספרו של חברנו אל”מ (מיל ).עודד מרום.

מחיר הספר  ₪ 80כולל דמי משלוח
ניתן לרוכשו באמצעות מזכירת העמותה בטלפון 09-9510250
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מבצעים ארוכי טווח
 זרועו הארוכה של חיל האויר- 79 'דף מורשת מס
עודד מרום

"כתבה שנייה ואחרונה לקראת ערב המורשת "מבצעים ארוכי טווח
¯ÈÂ‡‰†ÏÈÁ†Ï˘†‰ÎÂ¯‡‰†ÂÚÂ¯Ê†≠†∑π†ßÒÓ†˙˘¯ÂÓ†Û„
2014  ביוני19-נוף ב-בבסיס תל
שיערך
ÌÂ¯Ó†„„ÂÚ
¢ÁÂÂË ÈÎÂ¯‡ ÌÈÚˆ·Ó¢ ˙˘¯ÂÓ‰ ·¯Ú ˙‡¯˜Ï†‰Â¯Á‡Â†‰ÈÈ˘†‰·˙Î
≤∞±¥†ÈÂÈ·†±π≠· ÛÂ-Ï˙ ÒÈÒ·· Í¯ÚÈ˘
˙ÂÈ„Ó†Ï˘†Ô˙ÒÈÎ†ÌÚ†¨˙„ÁÂÈÓ†˙ÂÚÓ˘Ó†‰Â¯Á‡Ï†ÌÈÏ·˜Ó†ÁÂÂË†ÈÎÂ¯‡†ÌÈÚˆ·Ó
˙Â˘†ÍÏ‰Ó·†ÂÙ˜˙†¯ÈÂÂ‡‰†ÏÈÁ†Ï˘†ÒÈË†ÈÏÎ†ÆÌÂÈ‡‰†Ï‚ÚÓÏ†Ï‡¯˘È†˙ÂÏÂ·‚Ó†˙Â˜ÁÂ¯Ó
ÆÌÈ˜ÂÁ¯†ÌÈÁÂÂË·†ÌÈ¯Á‡†ÌÈ„ÚÈ·Â†¨˜‡¯ÈÚ·†¨ÒÈÂË·†˙Â¯ËÓ†¯Â¯Ë·†‰ÓÈÁÏ‰
ÈÒÂËÓ†Â‡ˆÈ†¨ÌÈÏ‡¯˘ÈÂ†ÌÈ„Â‰È†„‚†‰·È‡†˙ÂÏÂÚÙÂ†ÌÈÈÁ¯Ê‡†ÌÈÒÂËÓ†˙ÂÙÈËÁ†˙Â·˜Ú·
˙Â„ÈÚ¯Â†˙ÂÙˆ‰†¨˙ÂÙÈ¯˘†∫Ú·Ë†˙ÂÂÒ‡†ÆÌÏÂÚ‰†È·Á¯·†ÌÈÈ¯ËÈÓÂ‰†ÌÈÚˆ·ÓÏ†¯ÈÂÂ‡‰†ÏÈÁ
Í¯ÚÓ†ÈÒÂËÓ†˙‡Â†˙ÂÎ˘†˙ÂÈ„Ó†˙¯ÊÚÏ†ÌÈ˜ÂÒÓ†ÁÂÏ˘Ï†‰ÈÏ‡Ó†˙·ÂÓ†‰·ÈÒ†ÂÈ‰†‰Ó„‡
Æı¯‡‰†¯Â„Î†Ï˘†¯Á‡‰†Â„Èˆ†Ï‡†ÂÏÈÙ‡†‰Ï·Â˙‰
Æ‰Ê†˙˘¯ÂÓ†Û„·†·ÈÁ¯†Ì‰Ó†˜ÏÁ†ÏÚÂ†¨ÌÏÂÚÏ†‰‡¯Î†ÂÓÒ¯ÂÙÈ†‡Ï†ÌÈÚÂ¯È‡‰†ÔÓ†˜ÏÁ

˙È·‰†ÔÓ†˜Á¯‰†¨ÌÂËÙ·
·¯˜†ËÂÂ†¯·Ú˘Ï†¨·‚¯†¯ÓÂÚ†®ßÏÈÓ©†Ï¢‡Ò
‰ÚˆÂ·˘†ÌÂÏÈˆ†˙ÁÈ‚†ÏÚ†¯ÙÈÒ†±±π†˙ÒÈÈË·
ÛÂÁ‰†ÏÚÓ††¨Ó¢˜†±±∞∞≠Î†˜Á¯Ó·†±π∏π†ıÈ˜·
„˜ÙÓ† Ô‚Ò† Æ‰˜È¯Ù‡† ˙˘·È† Ï˘† ÈÁ¯ÊÓ‰
˙‡† ÏÈ·Â‰Ï† ¯Á·† ÔÂÓ¯† ÔÏÈ‡† ˙ÒÈÈË‰
ÆËÂÂÎ†‰ÂÓ†·‚¯Â†ÌÂËÙ‰†ÈÒÂËÓ†˙ÈÈÚÈ·¯
ÔÂÎ˙·†ÌÈÎÂ¯‡†˙ÂÚÂ·˘†Â˜ÒÚ†ÌÈ˙ÂÂˆ‰
ÔÂÓÈ‡†˙ÂÒÈË·Â†˙ÂÎ‰·†¨˙·Î¯ÂÓ‰†‰ÒÈË‰
Â¯‡˘† ˙ÂÈÚ·† ¯ÙÒÓ† Æ‰ÓÈ˘Ó‰† ÈÂÓÈ„Ï
¯ÈÂ‡‰†‚ÊÓ†È·‚Ï†‰Ï‡˘‰†∫˙ÂÓÈÈ˜Â†˙Â„ÓÂÚ
˙ÂÙÈÈÚ† ¨ÚÂˆÈ·‰† ÌÂÈ·† ‰¯ËÓ‰† ¯ÂÊÈ‡·
‰ÈÈÚ·‰Â† ¨‰ÎÂ¯‡† ‰Î† ‰ÒÈË·† ÌÈ˙ÂÂˆ‰
Æ‰˙ÈÁÏ†ÌÂÏ˘·†¯ÂÊÁÏ†È„Î†¨˜Ï„†≠†˙ÈÁˆ‰
¯ÙÈÒ†˙ÒÈÈË‰†„˜ÙÓ†Ê‡†‰È‰˘†¯Â‡Ó†È·‡
˙·Á¯‰†‰ÎÈÓ˙‰†ÏÚÂ†˙ÂÈ¯Á‡‰†„·ÂÎ†ÏÚ
‰ËÓ‰†ÈÓ¯Â‚ÓÂ†‡¢Ù¯ÈÓ†˙ÒÈÈË‰†‰Ï·È˜˘
˙Â„ÈÁÈ†˙ÂÙ˙˙˘‰†ÏÏÎ˘†Úˆ·ÓÏ†ÌÈÂ˘‰
¯ÈÂ‡·†˜ÂÏ„˙Ï†˘‚ÙÓ‰†˙Ú·†ÆÏÈÁ·†˙Â·¯
ÈÏÒ†Ï‡†¯·Á˙‰Ï†ÌÈÈ˘˜·†ÂÏ˜˙Â†¯ÚÂÒ†¯ÈÂ‡‰†‚ÊÓ†ÈÎ†ÌÈ˙ÂÂˆ‰†ÂÏÈ‚†Û¯˜‰†ÈÒÂËÓ†ÌÚ
¨‰˙È·‰†‰ÎÂ¯‡‰†ÌÎ¯„Ï†ÂÙ†ÌÈÓÂËÙ‰Â†‰ÁÏˆ‰·†‰ÚˆÂ·†ÌÂÏÈˆ‰†˙ÓÈ˘Ó†Æ˜ÂÏ„˙‰
ÆÛÂ≠Ï˙·†˙ÓÏ˘ÂÓ†‰˙ÈÁÂ†¨˙ÙÒÂ†ÌÚÙ†¯ÈÂ‡·†ÌÈ˜Ï„˙Ó‰†ÌÚ†˘‚ÙÓ†ÏÏÂÎ

˙ÂÓÈ˘Ó†ÏÚ†Ì„Â˜‰†ÔÂ˙ÂÓÚ·†ÌÂÒ¯ÙÏ†Í˘Ó‰·
Ô¯Ò†ÂÚˆÈ·†±πμ∂†¯·ÂË˜Â‡·†±≤≠·†∫ÁÂÂË†˙ÂÎÂ¯‡
¯Â‡ËÓ·†ÌÂÏÈˆ†˙ÒÈË†ÔÂ¯·Ò†ÈÙ¯†Ó¢‚ÒÂ†‡¯ÈÙ˘†È„
˜Á¯Ó·†¨˜‡¯ÈÚ·† H-3†‰ÙÂÚ˙‰†‰„˘†ÌÂÏÈˆÏ
ÏÈÁ†˙‡†˘ÓÈ˘Â†ÁÈÏˆ‰†ÌÂÏÈˆ‰†ÆÓ¢˜†μ≤∞≠Î
ÆÌÈÓÈ‰†˙˘˘†˙ÓÁÏÓ·†‰„˘‰†˙ÙÈ˜˙·†¯ÈÂÂ‡‰
ßıÈ·Â·ÈÈÏ†È·ˆ†Ô¯Ò†ÂÚˆÈ·†±πμ∂†¯·Óˆ„·†±π≠·†††
‰Ó‚Ó·†‰È„ÂÚÒ†˜ÓÂÚ·†ÌÂÏÈˆ†˙ÒÈË†¨ÔÂ¯·Ò†ÈÙ¯Â
˜Á¯Ó·†Æ˜Â·‡ËÏ†‰ÓÂ¯„†˘„Á†‰ÙÂÚ˙†‰„˘†¯˙‡Ï
Æ˙ÂÚ˘†¥∫≤∞†∫‰ÒÈË‰†Í˘Ó†Æ¯ÂˆÁÓ†Ó¢˜†μ∞∞≠Î
Ô‚ÒÂ†ÈÏ¯Â‡†·ÈÈ„†Ô¢Ò¯†Â‡ˆÈ†±πμ∑†È‡Ó·†±∂≠·†††
‰„˘†ÌÂÏÈˆÏ†±∂†Ì‚„†ÂËÈ˜ÒÂÓ†ÒÂËÓ·†ÔÂ¯·Ò†ÈÙ¯
ÔÂÙˆ·†Ï˜„ÈÁ‰†¯‰†ÏÚ˘†‰˜‡¯·†˘„Á†‰ÙÂÚ˙
ÒÂËÓ‰†‰ÂÂÏ†È¯ÂÒ†ËÂ¯ÈÈÏ†˘˘ÁÓ†Æ‰È¯ÂÒ†Á¯ÊÓ
®„Â„†˙Ó¯Ó©†±∞π†˙ÒÈÈËÓ†¯ËÒÈÓ†ÈÒÂËÓ†È„È†ÏÚ
®¯ÂÓ„˙©†‰¯ÈÓÏÙ†„Ú†ÒÂËÓ‰†˙‡†˙ÂÂÏÏ†ÂÎÈ˘Ó‰˘
„ÂÚ·†ÌÈ¯ËÒÈÓ†‚ÂÊ†È¢Ú†ÂÙÏÁÂ‰†Ì˘†¨‰È¯ÂÒ·˘
¥μ∞≠Î†˜Á¯Ó†¨‰˜‡¯Ï†ÍÈ˘Ó‰†ÌÏˆÓ‰†ÂËÈ˜ÒÂÓ‰
Æ˙ÂÚ˘†¥∫∞μ†∫‰ÒÈË‰†Í˘Ó†ÆÔÂÙˆ‰†ÏÂ·‚Ó†Ó¢˜

≠≠≠†Í˘Ó‰†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††®±π∞†ßÒÓ†¯ÈÂ‡‰†ÏÈÁ†ÔÂ‡ËÈ·†ÈÙ†ÏÚ©
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ÒÈÈË·†Í¯Âˆ†ÔÈ‡
ÌÈÒÂËÓ·†¯ÈÂ‡‰†ÏÈÁ†„ÈÈËˆ‰†ÌÈÚ·˘‰†˙Â˘†˙ÏÈÁ˙·
ÈÈÚÈ„ÂÓ†Ú„ÈÓ†ÛÂÒÈ‡†¯˘ÂÎ†ÂÁÈÎÂ‰˘†®Ë¢ÏÓ©†ÒÈÈË†‡ÏÏ
È˙ÂÂˆ†ÔÎÒÏ†ÈÏ·Ó†Ì‡ËÈÂÂ†˙ÓÁÏÓ·†·ÈÂ‡†ÁË˘†ÏÚÓ
ÌÈË¢ÏÓ‰Â†ÌÈÁÓÏÙ†ÒÈÒ··†‰Ó˜Â‰†‰Â˘‡¯†˙ÒÈÈË†Æ¯ÈÂ‡
·ÈÂ‡†ÈÁË˘Ï†‰¯È„Á†˙ÂÓÈ˘Ó†È‡˘Á·†Úˆ·Ï†ÂÏÁ‰
˙Â¯ËÓ†Ï˘†ÔÈÚÈ„ÂÓÂ†ÌÈÓÂÏÈˆ†ÌÓÚ†ÌÈ‡È·Ó†Ì‰˘Î
¯ÂÙÈÒ†¯ÈÂ‡‰†ÏÈÁ†ÔÂ‡ËÈ··†Û˘Á†±π∑¥†˙˘·†Æ·ÈÂ‡
±π∑∑†˙˘·†ÆÈÚˆ·Ó†ÔÂÈÒÈ†Â¯·ˆÂ†ÂÎÏ‰˘†ÌÈË¢ÏÓ‰
Ó¢˜†μ∏∞≠Î†ÁÂÂËÏ†˜‡¯ÈÚ†·¯ÚÓÏ†‰ÁÈ‚†Ë¢ÏÓ†ÚˆÈ·
ÈÈÚÈ„ÂÓ†ÔÚËÓ†ÌÚ†ÌÂÏ˘·†¯ÊÁÂ†Ï‚¯†¥∞¨∞∞∞†‰·Â‚·
¯„Á·†ÁÎÂ†‰È‰†¯Â‚†‰ËÂÓ†Ê‡„†Ï¢ÎËÓ¯‰†ÆÈ˙ÂÚÓ˘Ó
Æ‰ÓÈ˘Ó‰†ÍÏ‰Ó·Â†¯Â‚È˘‰†˙Ú·†‰¯˜·‰

·ÈÂ‡‰†ÁË˘†˜ÓÂÚ·†¯ÂÙÈˆ†˙ÚÈ‚Ù

ÌÈÂÓ˘‰†˙Â˘†˙ÂÏÈÏÓ†„Á‡·
¯ÂÚÒÈ† È˜ÂÒÓ† ‰˘ÈÓÁ† Â‡ˆÈ
ÁË˘·† ˙˜ÁÂ¯Ó† ‰ÓÈ˘ÓÏ
ÌÈÂÓÈ‡‰† Æ·ÈÂ‡† ˙È„Ó
ÂÏÏÎ† ‰ÓÈ˘ÓÏ† ÌÈÎ˘ÂÓÓ‰
¨È¯ÈÂ‡†˜ÂÏ„˙†¨ÁÂÂË†ÍÂ¯‡†ËÂÂÈ
˜·‡† ÈÁË˘Ó·† ˙Â˙ÈÁ
Æ„·Î† Ï˜˘Ó·† ‰‡¯Ó‰Â
ÚÂˆÈ·Ï† Â¯Á·˘† ÌÈ˙ÂÂˆ‰
Í˘Ó·†ÂÙÏÁÂ‰†‡Ï†‰ÓÈ˘Ó‰
˘ÂÎ¯Ï† È„Î† ÔÂÓÈ‡‰† È˘„ÂÁ
Æ˙·Î¯ÂÓ‰† ‰ÒÈË·† ˙ÂÓÂÈÓ
‰˙È‰†‰ÎÂ¯‡‰†‰ÒÈË‰†˙ÁÏˆ‰
®≤±¥†ßÓÚ†¨Â‡Â·˙˘†È˙Ú„È†¯ÙÒ‰†ÍÂ˙Ó©
¨Í¯„·†È¯ÈÂ‡†˜ÂÏ„˙·†‰ÈÂÏ˙
ÒÓÚÂ‰†˜Ï„†ÔÂ·˘Á†ÏÚÂ†¯Á‡Ó
Æ„·Î†ÈÂÈÁ†ÔÚËÓ†ÌÈ¯ÂÚÒÈ‰†ÏÚ
ÏÚ†ËÂÂÈ‰†ÚˆÂ·†ÌÈ˘†Ô˙Â‡·
ÌÚ† ÔÈÚ† ¯˘˜·Â† ˙ÂÙÓ† ÈÙ
È·‚Ï† ˘˘Á·† ‰ÂÂÏÓ† ¨Ú˜¯˜‰
ÆËÂÂÈ‰† È¯È˘ÎÓ† ˙ÂÈÓ‡
¯Á‡ÏÂ†„ÚÈÏ†ÂÚÈ‚‰†ÌÈ˜ÂÒÓ‰
˙˘ÓÁ†Â„ÓÚ†‰ÓÈ˘Ó‰†ÚÂˆÈ·
ÌÎ¯„·† ‡È¯Ó‰Ï† ÌÈ¯ÂÚÒÈ‰
Â‡È¯Ó‰† ÔÓÊ† Â˙Â‡·† Æ‰˙È·‰
˘Â‚ÙÏ†È„Î†Û¯˜†ÈÒÂËÓ†È˘
Æ¯ÈÂ‡·†Ì˜Ï„˙ÏÂ†ÌÈ¯ÂÚÒÈ‰†˙‡
¯ÎÊ†ÏÈ·ÂÓ‰†‰È‰˘†ÔÂÓ‚‡†ÛÒ‡
ÏÚ†‰ÏËÂ‰˘†˙ÂÈ¯Á‡‰†„·ÂÎ·
ÌÈ˜ÂÒÓ‰†Æ¢‰˙È·‰†ÌÈ¯ÊÂÁ†‡Ï†ÌÈ¯ÂÚÒÈ‰†ÂÈ„ÚÏ·˘†·ËÈ‰†È˙Ú„È¢†∫Û¯˜‰†È˙ÂÂˆ
Æ˙Á‡†‰ÒÈË†˙Ú˘Ï†‰˜ÈÙÒÓ‰†˙ÂÓÎ†Ì‰Ï˘†˜Ï„‰†ÈÏÎÓ·Â†ÌÎ¯„Ï†Â‡È¯Ó‰
˜ÂÒÓ‰†ÛÂ‚·†˙Â˜ÊÁ†˙ÂÚÈ‚Ù†¨ÌÈ˜ÂÒÓ‰†„Á‡†ËÈ¯·˜†¨‚ÏÙ†ÊÚÂ·†ÚÓ˘†¯ˆ˜†ÔÓÊ†¯Á‡Ï
‰¯ÂË¯ÙÓË†ÈÂÂÈÁ·†ÒÈÈË‰†ÔÈÁ·‰†˙Â˜„†¯ÙÒÓ†¯Á‡Ï†ÆÒÈÈË‰†‡˙·†ÛÏÂÁ†ÏÁ‰†¯ÈÂ‡†Ì¯ÊÂ
ÆÚÂÓ‰†˙‡†˙Â·ÎÏ†‰È‰†„ÈÁÈ‰†ÔÂ¯˙Ù‰†Æ˙ÁÂÙÂ†ÍÏÂ‰†ÚÂÓ†ÁÂÎ·Â†ÔÈÓÈ†ÚÂÓ·†‰Â·‚
˜ÂÒÓ·†„Á‡†ÚÂÓ†ÏÚ†¨·ÈÂ‡‰†ÁË˘†˜ÓÂÚ·†‰ÏÈÏ‰†˙Î˘Á·†∫¯˙ÂÈ·†Ú¯†·ˆÓ†¯ˆÂ†˙ÚÎ
ÏÈ·ÂÓ†Æ‰ÏÈ‚¯†˙Â¯È‰Ó·†ÂÒË˘†ÌÈ˜ÂÒÓ‰†¯‡˘†È¯Á‡†ÚÂ‚Ù‰†˜ÂÒÓ‰†¯‚ÈÙ†¨„ÂÈˆ†ÒÂÓÚ
˜ÂÒÓÂ†‰Î¯„·†ÍÈ˘Ó˙†‰ÈÈ˘ÈÏ˘†∫ÌÈÈ˘Ï†‰·Ó‰†˙‡†ÏˆÙÏ†ËÈÏÁ‰†¨È„†Ï¢‡Ò†¨‰·Ó‰
ÂË˜Â†ÌÈÓ¯Â‚‰†ÏÎÏ†‰¯·ÚÂ‰†ÌÂ¯ÈÁ‰†·ˆÓ†ÏÚ†‰Ú„Â‰‰†ÆÚÂ‚Ù‰†˜ÂÒÓÏ†‰ÂÂÏ˙È†ÛÒÂ
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ıÏ‡È†Â·†‰¯˜ÓÏ†ÌÈÈÁ¯Î‰†ÌÈ„Úˆ
Â‡†¨·ÈÂ‡†ÁË˘·†˙ÂÁÏ†˜ÂÒÓ‰
Æ·¯˜Â†ÍÏÂ‰‰†ÌÂÈ‰†¯Â‡·†‰Ï‚˙È
ÏÈ·ÂÓ‰† Û¯˜‰† ËÈ¯·˜† ¨ÛÒ‡
˙‡† ˜Ï„˙È† Â‚ÂÊ† Ô·˘† ËÈÏÁ‰
˜ÂÒÓ·†ÏÙËÈ†‡Â‰Â†‰ÈÈ˘ÈÏ˘‰
ÂÎ¯˘˘†ÂÏ˘†‰ÂÂÏÓ‰Â†ÚÂ‚Ù‰
Æ¯ÂÁ‡Ó†ÏÈÓ†ÌÈ˘ÂÏ˘Î
˙ÂÂˆÂ† ÛÒ‡† Â¯„Á† ‰¯È¯·† ÔÈ‡·
·ÈÂ‡‰†ÁË˘†˜ÓÂÚÏ†ÂÏ˘†Û¯˜‰
¨˜ÂÒÓ‰† ÌÚ† ˘‚ÙÓÏ† ÂÎÈÓ‰Â
ÔÂÓÈ‡†˙ÒÈË·†ÌÏÂˆ†ÆÛ¯˜Ó†¯ÂÚÒÈ†˜ÂÏ„˙
∫ÔÎ†ÈÙÏ†ÚˆÈ·†‡Ï†˘È‡˘†‰ÓÈ˘Ó
ÈÈÂÎÈÒ¢†ª„Á‡†ÚÂÓ†ÏÚ†‰ÎÂÓ†˙Â¯È‰Ó·†ÒË˘†¯ÂÚÒÈÏ†Û¯˜†ÔÈ·†ÍÂÓ†‰·Â‚·†ÈÏÈÏ†˜ÂÏ„˙
˘¯Ù‰†Ï˘·†¯˙ÂÈ·†ÌÈË˜†Ì‰†„Á‡†ÚÂÓ†ÌÚ†ÒË˘†¯ÂÚÒÈ†¯ÈÂ‡·†˜Ï„˙Ï†‰ÁÏˆ‰‰
ÂÈ‚Ù‰†Â·†¨È‡Â¯È‰†Úˆ·Ó†¯Á‡Ï†ÆÌÈÓÈÏ†ÛÒ‡†¯ÙÈÒ†¨¢ÒÈË‰–ÈÏÎ†È˘†ÔÈ·†˙ÂÈÂ¯È‰Ó‰
¢˜ÂÈÏ¢†¯ÂÚÒÈ‰†ÁÈÏˆ‰†¨‰¯È„†˙Â˘ÈÁÂ†˙ÈÈËˆÓ†‰ÒÈË†˙Ó¯†¯ÂÚÒÈ‰Â†Û¯˜‰†È˙ÂÂˆ
ÈÓÂ¯„†ÒÈÒ··†ÌÂÏ˘·†˙ÂÁÏ†ÂÏ†‰˜ÈÙÒ‰˘†˜Ï„†˙ÂÓÎ†˙Â¯ˆ˜†˙ÂÈÂ¯·Á˙‰†¯ÙÒÓ†ÍÏ‰Ó·
Æ¯ÂÓÁ†˜Ê†ÂÏ†‰Ó¯‚Â†ÚÂÓ·†‰Ú‚Ù†¯ÂÙÈˆ˘†¯¯·˙‰†‰˙ÈÁ‰†¯Á‡Ï†ÆÏ‡¯˘È·
®±π±†ßÒÓ†¯ÈÂ‡‰†ÏÈÁ†ÔÂ‡ËÈ·†ÈÙ†ÏÚ©
ÏÎÏ†‰ÚÈ‚‰†Ï‡¯˘È†˙È„Ó†Ï˘†‰ÎÂ¯‡‰†ÚÂ¯Ê‰
¨˜‡¯ÈÚ·†¨ÒÈÂË·†Û˜˙†¯ÈÂ‡‰†ÏÈÁ†ÆÌÏÂÚ·†ÌÂ˜Ó
ÆÌÈÙÒÂ†ÌÈ˜ÂÁ¯†˙ÂÓÂ˜Ó·Â†ÌÈ¯ˆÓ†˜ÓÂÚ·
‰˜È¯Ù‡·†ÌÈÓÂÏÚ†ÌÈÚˆ·Ó†ÚˆÈ·†‰Ï·Â˙‰†Í¯ÚÓ
ÆÌÏÂÚ‰†È·Á¯·†ÌÈÈÁ†˙Ïˆ‰†˙ÂÓÈ˘Ó·†Û˙˙˘‰Â
Í¯ÚÓ† Ï˘† ˙ÂÈÚˆ·Ó‰† ˙ÂÓÈ˘Ó‰Ó† ÏÂ„‚† ˜ÏÁ
˙ÂÏÂ·‚Ó†ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜†˙Â‡Ó†Úˆ·˙Ó†ÌÈ˜ÂÒÓ‰
ÆÏ‡¯˘È
ÌÈ˘‡‰† ÏÚ† „ÂÁÈ·Â† ¨ÌÈÚÂ¯È‡‰Ó† ˜ÏÁ† ÏÚ
·¯Ú·†˙ÂÙˆÏÂ†ÚÂÓ˘Ï†ÏÎÂ†¨ÌÈ¯ÂÙÈÒ‰†È¯ÂÁ‡Ó˘
ÆÛÂ†Ï˙·†ÈÂÈ·†±π≠·†˙˘¯ÂÓ‰

‰ÎÈÓ˙‰Â Ú„ÈÓ‰ ÏÚ ˜Â˜·Á ÈËÂÓ Ï¢‡ÒÏ ‰„Â˙
±π∏π†¨ÌÂ¯Ó „„ÂÚ†¨±±μ†ÌÂ„‡‰ ·Ê‰ ˙ÒÈÈË†∫˙Â¯Â˜Ó
≤∞±≥†¨ÌÂ¯Ó „„ÂÚ†¨Â‡Â·˙˘ È˙Ú„È
±π∏∂†¨‡¢Á†¨‰˘˙‰‰†ßÁÏÓ·†ÌÈ˜ÒÂÓ†‰ËÈ˘Ù†ÈÚˆ·Ó

Â·Óß‚†ÒÂËÓ· ÌÈÏÂÚ†±∞∑∂†¨Ï‡¯˘ÈÏ†Í¯„·
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˙‡†‰ÈÙÂÈ˙‡†‰˜˙È†ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰†ÌÂÈ†˙ÓÁÏÓ†¯Á‡Ï
Â·ÊÚ†±π∑π†˙˘·†ÆÏ‡¯˘È†ÌÚ†ÌÈÈËÓÂÏÙÈ„‰†‰ÈÒÁÈ
‰ÏÈ‰˜‰†¨‰ÈÙÂÈ˙‡†˙‡†ÌÈÏ‡¯˘È‰†ÌÈˆÚÂÈ‰†ÈÂ¯Á‡
Æ‰˘ÙÏ†‰·ÊÚ†Ì˘†˙È„Â‰È‰
·¯Ú·†≠†ı¯‡Ï†‰ÈÙÂÈ˙‡†È„Â‰È†˙‡ÏÚ‰†ÈÚˆ·Ó†ÏÚ
ÆÈÂÈ·†±π≠·†˙˘¯ÂÓ‰
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הזמנה לאסיפה כללית רגילה
ביום שלישי  10ביוני  ,2014תתקיים האסיפה הכללית השנתית של עמותת חיל האויר
(עמותה רשומה) ,בהתאם לחוק העמותות .חברי העמותה מוזמנים להשתתף באסיפה.
האסיפה תתקיים בבית חיל האויר ,רח’ ז’בוטינסקי  ,15הרצליה.
התכנסות ורישום (התחלה פורמאלית) ב 15:30 -והאסיפה עצמה תחל ב 16:00-בדיוק.
להלן סדר האסיפה:
 .1דברי פתיחה ומינוי יו”ר האסיפה  -מנכ”ל העמותה.
 .2דבר נשיא העמותה
 .3דו”ח ועדת הביקורת  2013ואישורו
 .4המלצת יו”ר ועדת הביקורת לאישור הדו”ח הכספי לשנת 2013
 .5הצגת דו”ח כספי  2013ואישורו
 .6אישור מינוי רו”ח העמותה
 .7דיון חופשי
על מנת לאפשר לנו להתארגן כהלכה ,נבקש מהמעוניינים להשתתף באסיפה למלא את ספח
ההשתתפות ולשלחו  /לפקססו בהקדם למשרד העמותה.
אפשר להירשם גם טלפונית במשרדנו.09-9510250 :

מי שלא משתתף  -אין צורך להודיע.
חברי העמותה המעוניינים בכך ,ניתן לעיין בדוח הכספי ביום האסיפה החל משעה  14:30ועד 15:30
במשרד העמותה .הדוח הכספי אושר ע”י חברי הנהלת העמותה וועדת הביקורת.

הצדעה אחרונה | אפריל-מאי 2014
חברי עמותת חיל האויר שהלכו לעולמם
רב”ט (מיל ).זאב ברמץ
מראשוני חיל האויר ,המערך הטכני

רס”ן (מיל ).יובל טל (תוכולי)
מערך המנהלה

אל”מ (מיל ).זאב לירון
מראשוני חיל האויר ,לוחם צוות אויר

אל”מ (מיל ).יגאל בר שלום
מוותיקי חיל האויר ,לוחם צוות אויר

רס”ן (מיל ).אליעזר טל
המערך הטכני

אל”מ (מיל ).יונה נחושתן
מערך המנהלה

סא”ל (מיל ).רמי וייץ
לוחם צוות אויר

סא”ל (מיל ).יוסי כהן
מערך הנ”מ

יהי זכרם ברוך
תל אביב-יפו

עמותת חיל האויר

TEL AVIV-YAFO

ת.ד ,303 .הרצליה  | 46103טל ,09-9510250 :פקס09-9510251 :
אתר | www.amutaiaf.org.il :דוא”לamuta@amutaiaf.org.il :
-2-

שולם
3204

P.P

