
1919-2007פרץ פורן     





 כתב היד של העולה החדש   



 מחנה אוהלים גבעת השלושה    



 מקום המגורים הראשון    



 הבציר הראשון    



 תמונה ראשונה עם אשתו לעתיד    





 פרץ ודולו מתנדבים לצבא הבריטי   



 חיים פזנר בירושלים . דר, עם הדוד RAFבמדי 1946  



 במדי הצבא הבריטי עם דולו אשתו בעתיד  -1946אלכסנדריה     



 RAFתעודת הוקרה של מפקדו בחיל האוויר המלכותי  - 1946



 פרץ ודולו ביום הנישואין   



 ירח דבש בלבנון   



 ירח דבש בלבנון   



 ירח דבש בלבנון   



1948-1966 



קצין הנדסה  אווירית - 8א ''בח  



 ליד שיקגו Chanuteא האמריקני  ''בסיס ח 1950-1951



 עם חברים לקורס Chanuteא האמריקני ''בסיס ח



 עם המדריך הראשי Chanuteא האמריקני ''בסיס ח





 ב''א של ארה''קורס אחזקת כלי טיס ח -תעודת גמר  -1951



א בחצור''בסיס ח 4קצין טכני ראשי כנף  - 1950  



 א הצרפתי''קורס אחזקת כלי טיס ח -תעודת גמר  - 1961



 בסיס תל נוף 22כנס מפקדים יחידת אחזקה אווירית  – 2004



1964-1985 



 קבלת  מינוי  למנהל אגף מנועים מאל שווימר - 1964



 ל בתעשייה האווירית''ביקור הרמטכ – 1964



 ל בתעשייה האווירית''ביקור הרמטכ – 1964



 ל בתעשייה האווירית''ביקור הרמטכ – 1964



 אורחים באגף מנועים – 1964



 אורחים באגף מנועים – 1964



 אורחים באגף מנועים – 1964



 א''אורחים בתע



א הגרמני''ה עם מפקד ח'סאלון אווירי בורג  1969-1975  



א הגרמני''ה עם מפקד ח'סאלון אווירי בורג  1969-1975  



א האוסטרי''ה עם מפקד ח'סאלון אווירי בורג  1969-1975  



א הגרמני''ה עם מפקדת ח'סאלון אווירי בורג  1969-1975  



א הגרמני''ה עם מפקד ח'סאלון אווירי בורג  1969-1975  



אישור כניסה למפעלי דאסו    



ה עם שגריר ישראל אשר בן נתן'הסאלון האווירי בבורג  



פריס  הסאלון   1969-1975  



עם הנהלת התעשיה האווירית  -פריס    1969-1975  



מים סאלון אווירי בפריס  ''אירוח אח  1969-1975  



פריס     1969-1975  



פריס עם שר ההגנה הגרמני    1969-1975  



פריס     1969-1975  



המפגש הדו שנתי עם גיבור ברית המועצות לאחר ששוחח בהסתר עם אחותו בישראל -פריס    



? א  על תוכניות הכפיר ''עם קציני ח   



מים סאלון אווירי בפריס  ''אירוח אח  1969-1975  



ילי'בסנטיאגו צ -הנשיא פינושה . . . . לא תמיד עם הטובים   



  1969-1975 נעילת סאלון אווירי מוצלח בפריס  





 ועמוס, יהונתן, רפי, דבורה:   המשפחה-1968



 יום נישואין של רפי ומורין -פריס  1977



 עמוס  ואולגה



 עם הנכדה יעל –צהלה  1993



 סבא וסבתא 1996



 סבא וסבתא 1993



 הנכדים




