
משקלמימדיםשם מוצגמוקדי התצוגה– חלוקה נושאית 

גלשון ורנה

  678ג "ק מטר2.44- גובה ,  מטר7.57- אורך ,  מטר11.07- מוטה טיילורקראפט

ג" ק580  מטר2.68- גובה ,  מטר7.29- אורך ,  מטר8.94- מוטה 'טייגר מות

ג" ק475 מטר6.83- אורך ,  מטר2.03- גובה ,  מטר10.97- מוטה אוסטר

ג" ק890 מטר8.51- אורך ,  מטר3.07- גובה ,  מטר11.48-  מוטה סי בי

שרידי נורסמן

ג" ק1,456 מטר3.12- גובה ,  מטר10.52- אורך ,  מטר14.63- מוטה דראגון רפיד

(שרוף)שרידי אוסטר 

פצצות אוויר ראשונות של שירות האוויר

ג" ק678 מטר2.44- גובה ,  מטר7.57- אורך ,  מטר11.07- מוטה לד ארגוס'פיירצ

ג" ק2,650 מטר8.94- אורך ,  מטר2.59- גובה ,  מטר9.92- מוטה מסרשמידט

ג" ק2,545 מטר9.93- מוטה ,  מטר3.48- גובה ,  מטר9.56- אורך 26ספיטפייר 

ג" ק3,230 מטר4.16- גובה ,  מטר9.75- אורך ,  מטר11.27- מוטה 39מוסטנג 

ג" ק1073:משקל יבש'  מ1.342:קוטר, מטר2.068:אורך: למנועמנועי מטוסי קומנדו 2

שרידי בופייטר

B-17צריח מקלע 

ג" ק1,814 מטר8.85- אורך ,  מטר3.56- גובה ,  מטר12.8- מוטה הרווארד

 טון6"מרים"משאית חברת ה

ארגז תחמושת מסרשמידט

B-17כוונת 

 טון0.15מ" מ20תותח היספנו סויזה 

טון 9.1  מטר2.3(ללא התותחים): מטר גובה1.96:רוחב, מטר6.16:אורך:מ בסיסיות"מידות זחלמ" מ20ם "זחל

טון 49 מטר4.65-  רוחב ,  מטר8.5- אורך ,  מטר4- גובה T.D-9דחפור 

ג" ק29,711:המראה מירבי מטר5.82: מטר גובה22.78 מטר אורך 31.62:מוטהB-17Gמפציץ בואינג 

טון 3.75 מטר1.57: מטר גובה2.06: מטר רוחב3.65:אורךרכב זחלילי שריונית נושאת ברן

ג"ק 13,900 מטר6.63- גובה ,  מטר23.26- אורך ,  מטר32.94- מוטה   קומנדוC-46מטוס תובלה קרטיס 

 טון4כבאית ירוקה של תרומת חברת אלרום

2משאית תדלוק  מתופת מלחמת העולם ה

מתקן כיבוי מאולתר על גלגלי תותחים

מ ראשונים של החיל"מכשירי מכ

דאון גדנע אוויר

ג" ק4,820 מטר4.22- גובה ,  מטר13.59- אורך ,  מטר11.33- מוטה (אימון+קרב)מטאורים 

מנועי סילון ראשונים

ג" ק4,820 מטר4.22- גובה ,  מטר15.09אורך ,  מטר12.18- מוטה  לילהNFמטאור 

וומפייר חד מושבי

ג" ק4,142 מטר4.14- גובה ,  מטר10.74- אורך ,  מטר13.2- מוטה אורגן שיני כריש

ג" ק744:יבש מטר0.102: מטר גובה0.78 מטר רוחב 0.225: אורך מנוע21/22בהנחה שהם מדגם מרלין שני מנועי המוסקיטו

ג" ק1200:המראה מטר2.95: מטר גובה7.54: מטר אורך9.81:מוטת כנף עליונהע אוויר"קאידט של טייסת גדנ

ג" ק365 מטר2.03- גובה,  מטר6.82- אורך,  מטר10.73- מוטת כנפייםפייפר

 טון2מ" מL-60 40תותח בופורס 

ג"ק 9.317 מטר4.7: מטר  אורך קנה4.96:אורך' אינץ3.7מ בריטי כבד .תותח נ

מנועי מרלין של ספיטפייר ומוסטנג

ג"ק 764 מטר2 מטר  רוחב 1.6:גובה:8דרוונט מנוע דרוונט של המטאור 

קרון פריסה נייד של גף טכני

ג" ק3,230 מטר4.16- גובה ,  מטר9.75- אורך ,  מטר11.27-  מוטה 116מטוסי מוסטנג של טייסת 

שחזור של ההתקן היהודי לחיתוך כבלי טלפון

כיסא מפלט מתוצרת מרטין בייקר 

ג" ק4,820 מטר4.22- גובה ,  מטר15.09אורך , מטר12.18- מוטה  לילהNFמטאור 

נורד מצניח תותח

 טון2טנדר הוויליס

ג" ק4,142 מטר4.14- גובה ,  מטר10.74- אורך ,  מטר13.2- מוטה אורגן שיני כריש

ג" ק5,875מטר4.46- גובה ,  מטר12.98- אורך ,  מטר11.12- מוטה מיסטר

ג"ק 5,875מטר4.46- גובה ,  מטר12.98- אורך ,  מטר11.12- מוטה מנוע נין של האורגן

ג" ק725:יבש מטר1,257: מטר קוטר2,458:אורך28אילושין 

ג" ק21,200:המראה מטר6.7: מטר גובה17.65: מטר אורך21.45:מוטהציוד צניחה

(מצבת פרקר)מטוס/פינוי נפגעים

ג" ק365 מטר2.03- גובה,  מטר6.82- אורך,  מטר10.73- מוטת כנפייםפייפר-מטוס קישור

ג " ק3,580  מטר3.60גובה ,  מטר10.08אורך ,  מטר10.08- מוטת כנפיים15מיג 

ג" ק93  מטר2.5- אורך , מ" ס16- קוטר ,מ " ס55- מוטת כנפייםא/טיל שפריר א

פוד יבלת

ג"ק 192 מטר 0.263: מטר קוטר3.28:אורך: בהנחה שזה טיל יהלוםא/טיל המאטרא א

ג" ק560 מטר1.60:גובה,  מטר1.48- רוחב,  מטר3.83- אורךמכונית סיטרואן דה שבו

ג" ק1,190 מטר2.3: גובה, מטר 10.9-אורך,  מטר15.13- מוטהפילטוס טורבו פורטר 

אופנוע שליחים 

38,500 מטר11.7- גובה ,  מטר35.8- אורך,  מטר43.05- מוטה 039סטרטוקרוזר מספר 

ג" ק10,500 מטר4.95- גובה ,  מטר15.58- אורך ,  מטר15.10-  מוטה "האח הגדול"ווטור צילום 

 סורי שנמשכו מהכינרת17שרידי מיג 

פצצה חודרת מסלולים

מ יחידת בקרה"מכ

ג" ק752 מטר10.67: קוטר רוטור,  מטר2.98- גובה ,  מטר8.45- אורך הילר

ג" ק850 מטר2.74- גובה ,  מטר9.7- אורך הגוף ,  מטר10.21- קוטר רוטור S55אלואט 

ג"ק 5150 מטר2.35: מטר  גובה2.22:רוחב'  מ7.29:אורךL70' מע

 טון2.6, מ" מ40תותח 

טילי הוק מערכות כינון

מערך בקרה אווירית

ג" ק1,072 מטר2.8- גובה ,  מטר9.6- אורך ,  מטר12- מוטה 27מטוס דורניר 

ג" ק5,447 מטר3.9- גובה,  מטר12.5- אורך,  מטר9.2- מוטת כנפיים 19מיג 

 מטר4.99: מטר גובה17: אורך,  מטר9.32- מוטת כנפיים7סוחוי 

ג" ק5,700  מטר3.80- גובה ,  מטר11.09- אורך ,  מטר9.63- מוטה 17מיג 

ג" ק5,875מטר4.46- גובה ,  מטר12.98- אורך ,  מטר11.12- מוטה מיסטר

ג" ק4,142 מטר4.14- גובה ,  מטר10.74- אורך ,  מטר13.2- מוטה אורגן 

ג" ק10,500 מטר4.95- גובה ,  מטר15.58- אורך ,  מטר15.10- מוטה דו מושבי,ווטור חד מושבי

ג" ק5,915 מטר4.25- גובה ,  מטר14.77- אורך ,  מטר8.22-  מוטה ' מיראז

ג" ק5,450 מטר4.50- גובה ,  מטר13.46- אורך ,  מטר7.15- מוטה 21מיג 

חימוש רקטי של הפוגה

ג" ק6,000 מטר4.26- גובה,  מטר13.98- אורך,  מטר10.26- מוטת כנפייםהאנטר

ג" ק3,430 מטר4.83- גובה ,  מטר14.25- אורך,  מטר17.07- רוטור ראשי S-58מסוק סיקורסקי 

תא מטען וכבש אחורי, אף של מסוק סופר פרלון

 טון0.7יפ הזנקה צהוב'ג

ג" ק780 מטר2.83- גובה ,  מטר9.63-  מטר אורך 11.32: קוטר רוטור ראשי 47מסוק בל 

א יבלת"מיכל ל

טרקטור גורר צהוב

 טון1רכב כיבוי היסטורי

ג" ק2,310 מטר2.8- גובה ,  מטר10.06- אורך ,  מטר12.15- מוטה יסטר 'פוגה מג

מתקן כיבוי מאולתר אדום לפריסות של מסוקים

ג" ק10,500  מטר4.95- גובה ,  מטר15.58- אורך ,  מטר15.10- מוטה ווטור פנטומס

תותחי ווטור 

שחזור טרפז הנחיתה בשטח  

ח"שולחן פריסה למנל, קרון פריסה גף טכני

שורשי חיל האוויר

1948טרום 

 

,חיל האוויר נולד 

במלחמה לעצמאות

1948-1949

ומלחמת סיני, חישול הכנפיים

1949-1956

מבצע מוקד ומלחמת ששת הימים

1967

מבצע קדש

1956

 

העשור הלא שקט

1956-1967



ג" ק4,808 מטר4.57: גובה,  מטר12.27: אורך,  מטר8.38:  מוטה(ללא גיבנת)עיט 

"חבית"זנב עיט 

ג" ק13,760 מטר5.00- גובה ,  מטר19.20- אורך ,  מטר11.68- מוטת כנף 108קורנס 

 טון0.15מ" מ20מ "נ

ל"עמדת פיתוח שט

ג" ק4,000  מטר5.21- גובה,  מטר13.03- אורך,  מטר20.96- מוטת כנפייםערבה 

ג" ק10,660:המראה מטר4.81: מטר גובה15.93: מטר אורך13.65:מוטה:1121דגם ווסטווינד

ג " ק7,285  מטר4.55גובה ,  מטר 15.65- אורך,  מטר8.2- מוטת כנפיים(מיראז בי)טכנולוג 

ג " ק7,285  מטר4.55גובה ,  מטר 15.65- אורך,  מטר8.2- מוטת כנפייםכפיר גדרות

ג" ק6,600 מטר4.25- גובה ,  מטר15.55- אורך ,  מטר8.22- מוטה 501נשר 

, טון1.236 מטר2.3- גובה ,  מטר3.93- אורך ,  מטר8.7- מוטה מבט

ג" ק680 מטר2.04- גובה ,  מטר6.98- אורך ,  מטר3.93- מוטה שדמית

ג" ק223 מטר1.76- מוטת כנף ,  מטר0.71- גובה ,  מטר3.80- אורך תלם

ג" ק2,350 מטר4.06- גובה ,  מטר12.65- אורך ,  מטר14.63- קוטר רוטור  205בל 

ג" ק638 מטר2.91- גובה ,  מטר9.5- אורך ,  מטר10.16- קוטר הרוטור 206בל 

 מטרים4.88- קוטר רוטור זנב ,  מטרים22.02- קוטר רוטור ראשי ,  מטרים7.59- גובה ,  מטרים26.87- אורך יסעור

ג" ק6,540 מטר4.93- גובה,  מטר19.40- אורך,  מטר18.90- קוטר רוטור (שדרוג)סופר פרלון עם מנועי יסעור 

א/טילי א

3טון , 4טון  P-12מ  "שני קרונות מכ

מנוע תדלוק סטרטוקרוזר

פוד תדלוק עיט

תותח תלת קני עיט

מנור תדלוק של סטרטוטנקר 

S.A2 ג" ק2,300מ" מ700- קוטר,  מטר10.60- אורךטיל

S.A.3 ג" ק953 מ" מ375קוטר ,  מטר6.09- אורך,  מטר2.2- מוטת כנפייםטיל

ג" ק13,300 מטר6- גובה ,  מטר21.95- אורך ,  מטר32.48-  מוטה נורד

ג" ק7,180ר" מ356- שטח צלחת הרוטור ,  מטר5.65- גובה ,  מטר18.17- אורך ,  מטר21.29- קוטר הרוטור 8מיל מי 

 D-500משאית צהובה 

קים"אוטובוס להסעת טייסים לדט

ג" ק20,500 מטר2.25- ם"גובה עם מכ,  מטר3.8-ם"גובה ללא מכ,  מטר2.95- רוחב,  מטר6.54- אורךגאנדיש רוסי

ג" ק13,760 מטר5- גובה ,  מטר19.20- אורך ,  מטר11.68-  מוטת כנף (הנתונים ללא חימוש)קורנס חמוש 

ג" ק4,808 מטר4.57: גובה,  מטר12.27: אורך,  מטר8.38:  מוטה(הנתונים ללא חימוש)עיט חמוש 

א"טק

ג" ק13,760 מטר5- גובה,  מטר19.20- אורך, מטר 11.68-מוטת כנף"קרפדה"קורנס 

ג" ק34,827 מטר40.41- מוטת כנף,  מטרים11.66- גובה,  מטר29.79- אורך131.קרנף ט

ג" ק790 מטר2.74- גובה ,  מטר8.46- אורך ,  מטר11.15- מוטה 206צסנה 

ג" ק1,800 מטר2.8: גובה,  מטר9.0: אורך,  מטר13.8: מוטהעגור

ג"ק 177.06 מטר0.203קוטר , מטר 3.05:אורךטיל שרייק

רכב תדלוק

 טון1רכב כיבוי

ג"ק 788 מטר0.56: מטר קוטר5.05:אורךפוד וולקן קורנס
 

ג" ק4,667, מטר4.81: גובה,  מטר16.8: אורך,  מטר13.65: מוטהשחף לסיור ימי

ג" ק1,800, מטר2.8: גובה,  מטר9.0: אורך,  מטר13.8:  מוטהעגור לאיסוף מודיעין

ג" ק1,072 מטר2.8- גובה ,  מטר9.6- אורך ,  מטר12-  מוטה דרור

אפי צילום של כפיר 

,ג" ק76  מטר0.94- גובה ,  מטר3.68- אורך ,  מטר3.60- מוטה זהבן

קרונות פיקוד

, ג" ק2,786 מטר4.53: גובה,  מטר17.46: אורך,  מטר14.69: קוטר הרוטורמסוק אנפה

,ג" ק14,379,  מטר5.63- גובה ,  מטר19.43- אורך ,  מטר13.05- מוטת כנף בז

,ג" ק7,364 מטר5.09- גובה ,  מטר15.03- אורך ,  מטר9.45- מוטת כנף (107)נז 

משאית לנשיאה ושיגור טילי קרס 

ג" ק7,290 מטר4.25- גובה ,  מטר15.55- אורך ,  מטר8.22- מוטה כפיר

ג" ק2,993 מטר2.59- קוטר רוטור זנב ,  מטר13.41- קוטר רוטור ראשי ,  מטר4.11- גובה ,  מטר16.14- אורך צפע

,ג" ק585 מטר2.7- גובה ,  מטר7.1- אורך ,  מטר8.05- קוטר הרוטור הראשי להטוט

ג" ק8,200ר" מ27.30- שטח כנף ,  מטר5.50- גובה ,  מטר18.15- אורך ,  מטר8.17-  מטרכנף מכונסת 14.25- כנף פרושה :  מוטה23מיג 

ג" ק850  מטר2.96- גובה ,  מטר9.52- אורך ,  מטר10.5-  קוטר הרוטור גאזל

"חכלילית"מערכת 

ג" ק13,760 מטר5- גובה ,  מטר19.20- אורך ,  מטר11.68-  מוטת כנף מ"קורנס נש

ג " ק7,285  מטר4.55גובה ,  מטר 15.65- אורך,  מטר8.2- מוטת כנפייםכפיר צילום

ג" ק4,808 מטר4.57: גובה,  מטר12.27: אורך,  מטר8.38:  מוטהמאמן עיט

 מטר5- גובה ,  מטר19.20- אורך ,  מטר11.68-  מוטת כנף R4Eקורנס 

ג" ק17,240פוד אופיר 

 מטר5.59- גובה ,  מטר17.55- אורך ,  מטר24.56- מוטה (דיה)הוקאיי 

ג" ק13,760 מטר5- גובה ,  מטר19.20- אורך ,  מטר11.68-  מוטת כנף RF4E(S)קורנס צילום 

פרד מיכני לנשיאת לוחמים

פרד מיכני מגדל פיקוח מאולתר

,ג" ק14,379 מטר5.63- גובה ,  מטר19.43- אורך ,  מטר13.5- מוטת כנף (שהיה מוצב הפיקוד והשליטה) 707בואינג 

שני זנבות מיגים מאנטבה

,מרצדס שחורה

מנור תדלוק של סטרטוקרוזר

מיכל תדלוק של עיט

סל תדלוק של קרנף

"בום" לתדלוק עם ה707זנב של מטוס 

"בום"עמדות הפעלה על ידי המכונן מפעיל ה

אף של מטוס קרב מתדלק עם צינור התדלוק

מוצב פיקוד ושליטה/ראם מודיעין: תא מבצעי

משאבת דלק ידנית לתדלוק קרנף בפריסה

,ג" ק34,827 40.41- מוטת כנף ,  מטרים11.66- גובה ,  מטרים29.79- אורך (אנטבה, מהראשונים)קרנף 

מערכת תדלוק ראם

,ג" ק14,379 מטר5.63- גובה ,  מטר19.43- אורך ,  מטר13.05- מוטת כנף מ"נש/עם תא נווט (רצוי דו מושבי)בז 

,ג" ק7,364 מטר5.09- גובה ,  מטר15.03- אורך ,  מטר9.45- מוטת כנף מטוסו של אילן רמון במבצע,243נץ 

(מספר סוגים)פצצה מונחית

פודי ציון ותקיפה

מרכיבי לווין

 Mockup– לווין 

מרכיב מתוך משגר לווין

הדגמת הנעה רקיטית

מוצגים מתערוכות בנושא אילן רמון

המחשות פיזיקליות

טיל שביט

ג" ק9,990  מטר4.78גובה ,  מטר14.57אורך ,  מטר8.78מוטת כנפיים לביא אבטיפוס

ג חרטום בואינג"מ ע"מכ

מ" ס60 - (בבסיס)קוטר ,  מטר7- אורךחץ

מ " מ155- קוטר,  מטר3- גובהכיפת ברזל

ג" ק13,760 מטר5.00- גובה ,  מטר19.20- אורך ,  מטר11.68- מוטת כנף 2000קורנס 

(תא טייס)בז משופר 

ג" ק1,125ר" מ13.3: שטח הכנף,  מטר8.1: אורך,  מטר10.2: מוטהסנונית

ג" ק2268 מטר10.18: מוטת כנפיים;  מטר10.12: אורך;  מטר3.29: גובה עפרוני

ג" ק4610  מטר9.72: מוטת כנפיים,  מטר11.49: אורך,  מטר4.76: גובהלביא

ם מתקדם"כטב

, מטר5.09- גובה ,  מטר15.03- אורך ,  מטר9.45- מוטת כנף F-16- ברק

מוקאפ– הגנה אקטיבית 

ג" ק8,670  מטר4.88גובה , מטר15.06אורך , מטר9.96מוטת כנפיים F-16Iסופה  

קוקפיט-רעם

ג" ק900מ" מ410קוטר , מטר5.31אורך ,מ" מ920מוטת כנפיים יהלום-פטריוט

 טון13.3 מטר15.7אורך , מטר4.3גובה ,  מטר10.7מוטת כנפיים F-35אדיר 

,ג" ק876(כרגע שרוף) מטר 2.95- גובה ,  מטר7.56- אורך ,  מטר9.8- מוטה 31סטירמן 

ג" ק805 מטר8.17- אורך ,  מטר2.4- גובה ,  מטר11-  מוטה פוקר

ג" ק1,814  מטר8.85- אורך ,  מטר3.56- גובה ,  מטר12.8-  מוטה הרווארד

ג" ק2,545 מטר9.93- מוטה ,  מטר3.48- גובה ,  מטר9.56-  אורך 78ספיטפייר 

ג" ק4,820 מטר4.22- גובה ,  מטר13.59- אורך ,  מטר11.33- מוטה מטאור

סימולטור לינק

ג" ק232.7:מלא מטר6.364: מטר אורך12.7: מוטהדאון קירבי קאידט

ג" ק365  מטר2.03: גובה,  מטר6.82: אורך,  מטר10.73: מוטת כנפייםפייפר

,ג" ק2,310 מטר2.8- גובה ,  מטר10.06- אורך ,  מטר12.15- מוטה פוגה

ג" ק2,550  מטר2.8: גובה,  מטר10.06: אורך,  מטר12.2: מוטהצוקית

ג" ק3580 מטר5: גובה,  מטר12.27: אורך,  מטר8.5:  מוטהעיט דו מושבי

קוקפיט מאמן עייט

א"כלי אבחון של ירפ

 

מלחמת יום הכיפורים 

1973

חלל




"מערכה בין מלחמות"

חייל האוויר בהווה

 

מלחמת שלום הגליל

1973-1982

 

בית הספר לטיסה

"הזרוע הארוכה"

 

מהפיכה אמריקאית והתשה

1967-1973



מנועים 2-3

מטוסים מייצגים 2-3

Mockupכיפת ברזל /חץ

ק/א+ א /חימוש א

קורנס/בז/מ נץ"מכ

תא טייס מסוגים שונים

ג" ק7,700 מטר5.16- גובה ,  מטר19.64- אורך ,  מטר28.95- מוטה דקוטה

ג" ק9,500 מטר5.65- גובה ,  מטר19.5- אורך ,  מטר31.72-  מוטה קטלינה

ג" ק13,300 מטר6- גובה ,  מטר21.95- אורך ,  מטר32.48- מוטה נורד

ג" ק17,240 מטר5.59- גובה ,  מטר17.55- אורך ,  מטר24.56- מוטה הוקאיי

ג" ק6,540  מטר4.93- גובה ,  מטר19.40- אורך הגוף ,  מטר18.90- קוטר רוטור סופר פרלון

ג" ק10,690 מטרים4.88- קוטר רוטור זנב ,  מטרים22.02- קוטר רוטור ראשי ,  מטרים7.59- גובה ,  מטרים26.87-  אורך יסעור

מדע הטיסה

ביותר-גדולים


