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זילוני נולד בפולין בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה. עלה לישראל עם משפחתו 

הצטרף   1934-ובהמשך למד בגימנסיה העברית בירושלים. עם סיום התיכון ב 5בגיל 

תחת יצחק שדה בפלוגה "הנודדת" שתקפה יחידות ערביות  לשורות ההגנה, שם שירת 

שנתיים מאוחר יותר, עבר זילוני לאנגליה על מנת ללמוד הנדסת תעופה. פרוץ   בבסיסן. 

כשהוא עדיין בלימודים  23-תפס את זילוני בן ה 1939-מלחמת העולם השנייה ב

ות  הוא החליט להתנדב למערך האוויר, שם התנסה בעבודת הטכנא  אנגליה.ב

במטוסים. הוא שירת ביחידות האוויר השונות של חיל האוויר המלכותי, ובמשך השנים 

אחרי המלחמה הוא חזר לארץ  עד שהגיע לתפקיד של מפקד טייסת טכנית. -פיקד על מאות חיילים בריטיים 

תל והיה ראש המטה של שירות האוויר הישראלי, הגוף שקדם לחיל האוויר. בהמשך שימש גם מפקד בסיס  

נוף. "כשתל נוף השתחרר מהבריטים לא היה שום דבר, היה רק הציוד", הוא סיפר לאתר חיל האוויר. "קיבלנו 

אנשים ממטה חיל האוויר, ולאט לאט בניתי מחדש הכול. הקמתי כל מיני דברים שלמדתי ושהכרתי מהבריטים 

 ."לאט הקמתי את הבסיס מחדש מהתקופה שהייתי בבסיס כבריטי. הכרתי את כל הארגון יפה מאוד, אז לאט

שם היה אחראי על רכש מטוסים, חלקי חילוף   -בזמן הפיקוד על הבסיס, זילוני היה נציג חיל האוויר באירופה 

וחימוש אווירי במבצע "בלק". באותו מבצע הועברו מטוסים שקנה מארה"ב, דרך מקסיקו, ואחר כך דרך צ'כיה 

והורכבו מחדש במחסנים תת  ה כדי שהמצרים לא יתקפו אותםלישראל. "המטוסים היו טסים מוקדם בליל

 1960,-תפקידים בחיל האוויר. ב 12אלוף אחרי שמילא -הוא השתחרר מהצבא בדרגת סגן. "קרקעיים בשרונה 

הרכבלים במצדה ובראש   -התחיל קריירה עסקית ארוכה בתחום השינוע, והביא לארץ שני אייקונים ישראליים 

אלוף אביב כוכבי ומפקד חיל האוויר  -, העניקו לו הרמטכ"ל לשעבר רב105, כשהיה בן 2020הנקרה. בשנת 

 הרחבה למתעניינים  .משנה-לשעבר אלוף עמיקם נורקין דרגת אלוף

  ִסיָקִרִיים  – מושג

המרד  שהתבלטו בתקופת קיצוניים קנאים היו ִסיְקִריִקים נקראו גם

מן המילה  נגזר השם סיקריים .יהודה נגד הכובשים הרומאיםשל  הגדול

ארוך ששימש   פגיון חרב מעוקלת קצרה או Sica :– "סיקה" )בלטינית

- מתנקשים(, מאחר שבני קבוצה זו נהגו לשאת פגיון מתחת לבגדיהם

כדי להשיג את  ,פוליטירצח  שאינה בוחלת באף אמצעי, כולל  ,אלימה סיקריים היו ידועים כקבוצה גלימותיהם

כשל  לדעת רוב החוקרים הסיקריים היו בעלי השקפה .יהודית אל מול רומא עצמאות: מטרתם

הסיקריים פעלו גם נגד החברה היהודית הגבוהה, שהייתה קרובה יותר לשלטונות הרומיים, כמגמה  הפרושים. 

מורים שטרות החוב. פעולותיהם במישור  לשינוי חברתי. כך לדוגמה הם הציתו את הארכיון העירוני שבו היו ש

היו הסיקריים ממובילי   המצור על ירושלים . בימיזה הקנו להם אהדה אצל השכבה הענייה של האוכלוסייה

הם שמרו על השערים ש ,ההתנגדות לרומאים וזרעו טרור בקרב כל מי שהעז להתנגד להם. מסופר בתלמוד

אבא סיקרא, שהיה  , בירושלים, נפגש עם מנהיגם מנהיגי הפרושיםמ ,רבן יוחנן בן זכאי. ולא נתנו לאיש לצאת

אחיינו, ובא אליו בטרוניות על שהם שרפו את כל האוכל )אוצרות המזון( ומרעיבים את כולם למוות. אחיינו 

 למתעניינים  הרחבה  השיב לו שאין לו שליטה עליהם, ואם ינסה למתן אותם הם יהרגו אותו.

   ת הסבירותעיל – יתבעבר  ביטוי/מילה

אחד   משמעות המונח? זהלאחרונה מה כותרות במופיע עילת הסבירות המונח 

מהעקרונות בתחום המשפט הציבורי המאפשרים לבתי משפט להפעיל ביקורת 

נהלית. נימוק הפסילה לפי עיקרון זה שיפוטית כדי לפסול החלטה או פעולה של רשות מ

נהלית לוקה ב"חוסר סבירות" או "חוסר סבירות קיצוני". עילת הסבירות פותחה במשפט מהוא שההחלטה ה

 הרחבה למתעניינים .  09-הבריטי ובעקבותיו במדינות שהושפעו ממנו, והשימוש בה התרחב בשנות ה

   בוטקאמפ   –ונח טכנולוגי מ
קורס מהיר מאוד אשר מאפשר לאדם לעבור הכשרה מקצועית תוך   למעשה בוטקאמפ זה 

ת. זהו קורס בו ותכנאיש מקצוע, לרוב במקצועות ההייטק כמו מספר שבועות ולהפוך ל

הדגשים הם על לימודים של נושאים ותכנים הרלוונטיים לאדם לצורך עבודתו, צמצום למידה  

ל הסטודנטים להשתלב בשוק העבודה עם  של דברים שמיועדים בעיקר לידע כללי והכנה ש

מדובר על  ם.  ידע מקסימלי כאשר הידע יהיה מספק להשתלבות מידית עם סיום הלימודי

רגילים. לימודי בוטקאמפ הם  ם  לימודים קצרים מאוד באופן יחסי ללימודי תואר וללימודי

גש על פרקטיקה וניסיון ולא רק על  לימודים מאוד ממוקדים, לרוב כוללים ימי לימוד מלאים על פני כל השבוע, בד 

  אנשי מקצוע.תיאוריה מה שמאפשר להכשיר אנשים תוך חודשים בודדים כ

 איל תמוז  - בברכת "אם לא תשאל איך תדע
 

 לקריאת גיליונות קודמים באתר שלי     הצטרפות / הסרה מרשימת התפוצה של מרחיב הדעת 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%9B%D7%A1_%D7%96%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%9B%D7%A1_%D7%96%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://www.imkforms.com/Forms/zform_15131652595112
https://bit.ly/marchiv_hadaat

