
הכינוי
אנפה

בז
בז משופר

ברק
דולפין

דייה
דרור
זמיר

חוחית
חופית
חיוואי
ינשוף
יסעור
כפיר

להטוט
פטיש

נחשון שביט
נחשון עיטם

נץ
יתוש
נשר

סופה
סמב"ד

סייפן

המטוס
בל 212

F-15A,B,C,D מקדונל דגלס
מקדונל דגלס F-15 משופר
F-16C, D לוקהיד מרטין

איירוספטיאל HH-65A דופין
גרומן E-2C הוקאיי

דורנייר DO-27 לדגמיו השונים
ביצ'קרפט 65B-80 קווין אייר
ססנה U-206 סופר סקייוואגון

ביצ'קרפט בוננזה
פייפר PA18-150 סופר קאב

סיקורסקי UH-60 בלקהוק 
סיקורסקי CH-53 לדגמיו השונים

התעשייה האוירית כפיר לדגמיו השונים
500MD מקדוננל דגלס דיפנדר

בואינג B-17G מבצר מעופף
SIGINT 'עם מע V גולפסטרים אויאיישן גולפסטרים

CAEW כנ"ל,עם מערכת
F-16A,B ג'נרל דיינמיקס

דה הוילנד מוסקיטו לדגמיו השונים
התעשייה האוירית נשר
F-16I לוקהיד מרטין

B-2 מרסל דאסו סופר מיסטר
בל 206

הכינוי
סייפנית

סכין
סנונית

סער
עגור
עייט

עייט"מ
עטלף
עטלף

ענק
פשוש

פתן
צופית
צוקית

צפע
צרעה
קוקיה
קורנס
קרנף
ראם
רעם

שבלול
שחף
שחק

שקנאי/ראם
שרף

המטוס
בל 206L לונגריינג'ר

S-199 אוויה
G.120A גרוב

התעשייה האוירית סופר מיסטר משופר
DO-28B דורנייר

מקדוננל דגלס A-4 סקייהוק, לדגמיו השונים
עייט משופר

גרומן OV-1D מוהוק
יורוקופטר AS.365SA פנתר

בואינג סטרטוקרוזר
סוקטה TB.20 טרינידד

מקדוננל דגלס AH-64A אפאצ'י
B-200CT, B-200T B-200 ביצ'קרפט סופר קינג אייר

התעשייה האוירית פוגה מגיסטר משופר
בל AH-1 קוברה לדגמיו השונים

סוד אויאסיון סופר פרלון
ביצ'קראפט קינג אייר

מקדוננל דגלס F-4E פנטום
לוקהיד C-130 הרקולס לדגמיו השונים

בואינג 707
F-15I בואינג

 RF-4E(S)מקדוננל דגלס
התעשייה האוירית 1124N סי סקאן

IIIBJ 'מיראז  IIICJ 'מרסל דאסו מיראז
בואינג 707 הסבה לתדלוק אוירי

בואינג AH-64DI אפאצ'י לונגבואו

כינויי מטוסי חיל האוויר
אבינעם מיסניקוב ועמוס דור

. קוראים יקרים
לאור הבקשות הרבות אנו מביאים להלן את כינויי מטוסי חיל האוויר, בעבר ובהווה.

לחלק ממטוסי חיל האוויר, כגון בז, נץ, יסעור ולהטוט, ניתנו בחיל גם שמות אישיים לכל מטוס. זהו נושא למחקר נפרד שיפורסם בעתיד.

M-346I Masterלביא

F-35Iאדיר
ביצ'קראפט T-6 טקסאן IIעפרוניF-16I לוקהיד מרטיןסופה

לוקהיד מרטין C-130J סופר הרקולסשמשון

תלם
שדמית

מבט

נורת'רופ BQM-74 צ'אקר
טלדיין ראיין BQM-34 פיירבי
טלדיין ראיין 124I פיירבי

תדיראן מסטיף  1, 2 ,3סייר 1,2,3,

סקאוטזהבן
התעשייה האווירית לישראל הארפישיאון

סרצ'ר 1חוגלה

כוכב לבן
זיק
שלו

סרצ'ר 2
הרמס 450

אירונאוטיקס ארוסטאר 
הרון 1שובל

הרמס 900כוכב
הרון TPאיתן

אלביט סקיילרק 1רוכב שמיים




