אלוף )מיל( הרצל בודינגר
תאריך לידה  7-5-1943ישראל
נשוי לעורית  4 +ילדים
לימודים:
בוגר הפנימייה הצבאית של ביה"ס הראלי העברי בחיפה במגמה מתמטית פיסיקלית.
תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מטעם אוניברסיטת בר אילן.
קורס מנהל עסקים מתקדם ב.Harvard Business School -
אוגוסט 1961

גויס לצה"ל והחל קורס טיס מספר .40

 14מרץ 1963

סיים קורס טיס והוסמך כטייס קרב.

נובמבר 1963

הוצב לטייסת  – 110כטייס ווטור.

נובמבר 1966

הוצב כמדריך בבית הספר לטיסה

יוני 1967

במלחמת ששת הימים שרת כהצ"ח בטייסת  110השתתף בביצוע
תקיפות רבות ובתוכן תקיפות עומק במצרים ובעיראק.

1971 – 1968

במהלך מלחמת ההתשה ביצע תפקידי – קמב"צ ,סמ"ט ב' ,סמ"ט א'
בטייסת . 110

1972 – 1971

הוסב למיראז' וביצע תפקיד סמ"ט א' בטייסת .117

1973 – 1972

שירת בבית הספר לטיסה כמפקד טייסת ראשוני .הוביל הצוות
האוירובטי ביום העצמאות כ"ה למדינה )שמיניה(.

אוקטובר 1973

במלחמת יום הכיפורים שירת כהצ"ח בטייסת  117כמוביל בכיר.

1976 – 1973

מונה למפקד טייסת  101מיראז' ופיקד עליה במלחמת ההתשה מול
סוריה שהחלה אחרי מלחמת יום הכיפורים ונמשכה במהלך שנת .74
החל ממאי  75עם קליטת הכפיר הראשון מהתעשייה האווירית  ,פיקד
על תהליך הוצאת המיראז' מהטייסת והסבתה לטייסת כפיר ראשונה
בחיל).השתתפות בטיסות ניסוי של חיל האוויר והתעשייה האווירית
לפתיחת תצורות במטוסי כפיר(.

1979 – 1976

הוצב למטה חיל האוויר כראש ענף מטוסים במחלקת אמל"ח.
)השתתפות באפיון ,פיתוח והצטיידות החייל במטוסים ומערכות נשק
עיקריות(.

1982 – 1979

פיקד על בית הספר לטיסה והועלה לדרגת אל"מ.

1984 – 1982

מונה לתפקיד מפקד כנף  .1פיקד על הכנף ושדות המשנה הכפופים,
"מגידו" ו" מחניים" ,במלחמת "שלום הגליל".

1986 – 1984

הועלה לדרגת תת-אלוף ומונה לראש להק אוויר
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1987 – 1986

מונה לתפקיד סגן מפקד חיל האוויר וראש המטה).תכנון וניהול תוכניות
העבודה השנתיות והרב שנתיות של חיל האוויר ואישורם
במטכ"ל,במשרד הביטחון ובממשלה.ניהול יציאת חיל האוויר ממשבר
החיתוך החריף בתקציב הביטחון במסגרת התכנית הכלכלית של
האוצר ליציאת מדינת ישראל מאינפלציה גדולה ומשבר כלכלי ,ע"י
חיתוכים בסד"כ  ,ייעול תהליכים והתאמת תכניות העבודה(.

1990 – 1987

נשלח לקורס מנהל עסקים מתקדם באוניברסיטת הרווארד בבוסטון.
בוגר הפקולטה לכלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטת בר-אילן.

1992 – 1990

מונה לתפקיד הסגן הצבאי למבקר מערכת הביטחון).ניהול ביקורות של
מוכנות כל מערכות ההתראה וההגנה של מדינת ישראל נגד תקיפת
טילי קרקע קרקע ערב מלחמת המפרץ – עפ"י בקשת שר הביטחון(.

 2ינואר 1992

הועלה לדרגת אלוף ומונה למפקד חיל האוויר.

 1יולי 1996

סיום תפקיד מפקד חיל האוויר.

1998 – 1997

הצטרף לחברת ראדא ומונה לנשיא ראדא אינק'

1998-2001

החל מה 1 -ליולי התמנה לנשיא החברה ,מנכ"ל ויו"ר מועצת המנהלים
של ראדא תעשיות אלקטרוניות בע"מ.

יולי 2001-

נשיא ויו"ר מועצת המנהלים של ראדא

במהלך  35שנות טיסה פעילה צבר כ 6000 -שעות טיסה  ,רובן במטוסי קרב  .ביצע  451גיחות מבצעיות ,הפיל שני
מטוסי אויב סורים ,ונמנה על קבוצת הטייסים בחיל האוויר  ,שביצעו את המספר הגבוה ביותר של גיחות מבצעיות
מעל לשטח האוייב.

U

פעילויות נוספות
-

יו"ר פורום התעשיות הבטחוניות באגוד התעשיינים.
חבר במועצת המנהלים של המועדון לרכיבה טיפולית לטיפול בנכי צה"ל,נכי תאונות ונכים מלידה.
חבר במועצת המנהלים של "מכון פישר" לחקר תעופה וחלל.
חבר במועצת הנאמנים של המכללה הטכנולוגית בירושלים.
חבר במועצת הנאמנים של ה"טכנודע" בגבעת אולגה.
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