ניוזלטר מרץ 2020

דבר המנכ"ל
חברים יקרים,
בחודשים האחרונים אני פוגש רבים מחבריכם ,בוגרי חיל רבים שאינם מכירים את העמותה או שאינם מכירים את הדרך
החדשה והפעילויות החדשות של העמותה .פעמים רבות מספור שמעתי את המשפט "איך לא ידעתי על כך קודם?,
חבל!" .רבים מכם שיתפו אותי שהחברים לא שמעו על הארוע השנתי בשנה שעברה שעשינו ברוח המשפח"א עם עידן
רייכל ,והצטערו מאד שהחמיצו.
לכן ,אני יוזם כאן מהלך אקטיבי ליצירת קשר עם חברינו בוגרי החיל ,שעדיין אינם בקשר עם העמותה ,כדי שלא
יפסידו את הפעילות שמעניינות אותם.
בהמשך הניוזלטר ,מצורפת פנייה לכל מי שיש לו חלק בקבוצת בוגרי חיל כלשהי )שימו לב במיוחד מנהלי הקבוצות(,
בפייסבוק ,בווטסאפ ,במייל ,ב"פרלמנט" או בכל פורמט.
במסגרת התחדשות העמותה ,אנו משקיעים מאמצים רבים בתהליך הטמעת מערכת קשרי חברים מתקדמת )(CRM
שתאפשר לנו לשפר את הקשר עם חברי העמותה ועם בוגרי החיל הרשומים אצלנו ואנו נשמח לעזרתכם.
אנא גלו רצון טוב ואחריות וצרו עימנו קשר כדי שנוכל לעדכן את חברי הקבוצה שלכם בפעילויות העמותה ,ולאפשר להם
את הבחירה אם ובמה לקחת חלק .קיימות אפשרויות עדכון רבות ונבחר יחד את המתאימה ביותר.
מצפה לשיתופי הפעולה והחיבורים החדשים!

שלכם
ד"ר גיא ענב
מנכ"ל עמותת חיל האוויר

מה צפוי לנו החודש?

 – OPEN HOURSשעות ייעוץ לחודש מרץ 2020
אז עם מי תוכלו להפגש הפעם?
חיים מסינג אל"מ במילואים ,בעל רקע עשיר וניסיון
במגזר הציבורי והפרטי ,עוסק בתחומי הייעוץ
האסטרטגי והאימון האישי .בעברו :מנכ"ל עירייה,
מנכ"ל במשרד ראש הממשלה ,סמנכ"ל בחברת
אורמת ,מנהל מרחב בקרן קיימת.
חיים מייעץ בכל תחומי ניסיונו והתמחותו.
לפגישה עם חיים מסינג << נא לשלוח הודעה
בוואטסאפ ל 0522750623

בוואטסאפ ל 0522750623

יובל אלמוגי סמנכ"ל השקעות בקרן Terra Venture
 .Partnersבעל  MBAמאונ' ת"א ותואר שני בעיצוב
תעשייתי מהטכניון .ליובל ניסיון של למעלה מ 15שנה
בתפקידי פיתוח עסקי והשקעות במיזמים טכנולוגיים
בתעשיות שונות ,ביניהן מדטק ,אגריטק ,קלינטק,
דיגיטציה ,ועוד.
יובל ישמח לפגוש אתכם ולייעץ מתוך ניסיונו הרב
בתחום היזמות!
לפגישה עם יובל אלמוגי << נא לשלוח הודעה
בוואטסאפ ל 0522750623

———–
ההרשמה בשיטת כל הקודם זוכה ומיועדת לחברי העמותה בלבד

עמותה מטיילת בעקבות האריסטוקרטים של ירושלים
מועדון הטיולים בראשות תא"ל )מיל'( שלמה משיח ,מזמין אתכם לטיול נוסף והפעם לנווה
צדק ב 6.3.2020
סיור בשכונות רחביה וטלביה
בשנות ה  20של המאה הקודמת קמו זו לצד זו על
קרקעות שנרכשו מהכנסיה היוונית האורתודוקסית 2
שכונות ,יהודית וערבית .אל השכונות נהרו וקבעו בהן
את ביתם עשירי העיר ,מנהיגיה ומפורסמיה ,כולם אנשי
האריסטוקרטיה של ארץ ישראל בראשית המנדט
הבריטי.
נטייל ביום שישי  6.3בשעות הבוקר ממעון ראש
הממשלה ברחביה למעון הנשיא בטלביה ונכיר את
האנשים המקומות והסיפורים .....
* נקודת המפגש תשלח לקבוצת הווטסאפ שתפתח
כשבוע לפני הטיול ,למשתתפי הטיול בלבד

מתי?
נפגש ביום שישי  6.3.20בשעה .08:30
הדרכה
נעם תמיר – סא”ל במיל ,איש מערך המסוקים.
עלות
 חבר עמותה .₪ 50
 רישום דמי חבר שנתי וקבלת טיול ראשון ליחיד/זוגי מתנה )מגיל  39ומעלה( .₪ 240
רישום דמי חבר שנתי וקבלת טיול ראשון ליחיד/זוגי מתנה )עד גיל .₪ 120 (39

להרשמה לטיול ,לחצו כאן <<

להרשמה לטיול ,לחצו כאן <<

סגן אלוף )מיל (.עזרא הראל על ספרו “יש בנו עוצמה רבה“
בהרצאתו יספר העזרא על התובנות אשר אסף במהלך
חייו על שיטות הארגון והניהול הנכונים בעיקר לאור שירותו
כראש ענף ארגון של חיל האוויר תחת פיקודו של האלוף בני
פלד.
התובנות אשר אסף המחבר באשר לשיטות הנכונות של
שיווק וקידום מכירות בעיקר בנושאי היי טק בהיותו אחד
מחלוצי ההייטק הישראלי.
ומעל כל אלו ,האתוס הציוני אשר בעקבותיו שב המחבר אל
מולדתו הקדומה ועשה כל שביכולתו לבנות ולהבנות בה
עזרא הראל – בעל תואר שני במחשבים ומנהל עסקים,.
שירת בחיל האוויר  23שנים בתפקידים שונים ביניהם ראש
ענף ארגון ומפקד יחידת המחשב – יחידה .180
בתפקידיו האזרחיים הוא עסק בפיתוח ושיווק מוצרי הייטק
ישראליים בארץ ובחו“ל.
בשנים האחרונות הוא חוקר את הקשר בין המדען סר
אייזיק ניוטון לעם ישראל וחזונו של ניוטון לשיבת ציון והקמת
מדינת ישראל.

אין אפשרות להרשם במקום ,יש צורך בפרטי הנרשמים כדי להודיע על שינוי/ביטול
ההרצאה תתקיים בבית חיל האוויר בהרצליה בתאריך 9.3.2020
התכנסות 16:30
תחילת ההרצאה 17:00
מחיר למשתתף– ₪ 40
הרישום פתוח לחברי העמותה ובני זוגם בלבד.

לחצו כאן להרשמה להרצאה <<
הזמנה לחברי מועדון הותיקים

ביקור במרכז ההדמיה של חב' לוקהיד מרטין בתאריך 18.3.2020
בשעה  ,10:00למשך כשעה וחצי
עלות הביקור  20ש"ח בלבד
במהלך הביקור ניתן יהיה להתנסות בהטסת מדמים של  F35ושל המסוק CH53K
בואו ללמוד על פעילות לוקהיד מרטין בישראל ועל שיתוף הפעולה ארוך השנים
עם מדינת ישראל!

לאור מספר המקומות המוגבל והמצומצם מאוד ,הרישום על פי כל הקודם זוכה
לאחר תפוסה מלאה ,הרישום יהיה לרשימת המתנה

כתובת  מדל המוזיאון רח' ברקוביץ  4תלאביב ,קומה L
הגעה עצמית ,מומלץ בתחבורה ציבורית ,חניונים יקרים רבים בסביבה.

לרישום לחצו כאן <<
אל תפספסו את המפגש השלישי של קהילת הבוגרות "אחותי"

פעילויות שהתקיימו לאחרונה

פעילויות שהתקיימו לאחרונה
טיול העמותה לתל אביב
מנווה צדק לעיר העברית
בשנת  1909הוקמה שכונת אחוזת בית שלימים נהייתה תל אביב .היתה זו
שכונת גנים מודרנית ומטופחת שהתנתקה מיפו על ידי  66משפחות מייסדיה.
איך זה קרה ומה יש לנו היום? נצא לטיול בעיקבות ההיסטוריה….
מנווה צדק יצאנו ב  15.2בעקבות החיים של תל אביב הקטנה הגדלה לכרך
סואן המנסה לשמור על בתיו הישנים בסגנונות הארכיטקטוניים המיוחדים
ונזכר בסיפורים על התקופה של פעם…...

מפגש על ספרו החדש אל”מ )מיל (.אורי דרומי
במסגרת מועדון הותיקים בראשות תא"ל )מיל'( שאול שפי אל”מ )מיל,(.
בתאריך  ,19.2.2020היתה הרצאה של אורי דרומי ,בה סיפר על ספרו
החדש “מכיסא הנווט :פרקי חיים בארץ סוערת”.
כל האירועים והחוויות שמהם שוזר אל”מ )מיל (.אורי דרומי את סיפורו ,שהוא
במידה רבה סיפורנו אנו ,משתרע על פני שבעים השנים האחרונות .זהו מסע
מרתק ,כתוב עם חיוך וספוג באופטימיות.

מפגשי ייעוץ אישיים בנושא עסקים משפחתיים
משרד פישר בכר הזמין את חברי העמותה בעלי עסקים משפחתיים רב
דוריים למפגשי ייעוץ אישיים .המשרד הציג את ניתוח הגורמים המרכזיים
לקריסתם של עסקים משפחתיים לאחר העברתם לבני הדור השני והשלישי
)למעלה מ ,(90%וכן מגוון פתרונות ומנגנונים יצירתיים אשר יש בהם כדי
לשפר דרמטית את הסיכוי לשמירה על ההון המשפחתי ,על העסק שהקים
הדור המייסד ועל שלום המשפחה.
על נושא זה הופקד עו”ד שלום הרשקוביץ ,שותף במשרד פישר בכר חן וול
אוריון ושות’ ,המנהל פרויקטים מורכבים של העברות ביןדוריות של רכוש
ועסקים.

אוריון ושות’ ,המנהל פרויקטים מורכבים של העברות ביןדוריות של רכוש
ועסקים.
למאמר קצר שכתב עו”ד שלום הרשקוביץ כרקע לנושא זה ,לחצו כאן .

הטיסים מאקסודוס

"האם ידעתם שהטיסים האלה ממש היו כמה שנים קודם לכן ילדים
נצולי שואה ,שהגיעו לארץ באונית המעפילים אקסודוס?...אני חושב
שהמילים שמיצגות הכי יפה את מה שקרה להם מודפסות עכשיו על
החולצה שלהם"מתקומה לשחקים".

)מתוך הספר "הטיסים מאקסודוס"(

ספר ילדים חדש והזדמנות למעשה טוב
החודש צפוי לצאת ספר ילדים חדש מסדרת "מנהרת הזמן" של
הסופרת גלילהרוןפדרעמית .הספר ,שיקרא "הטיסים מאקסודוס"
מנגיש לילדים את סיפורם של ילדים שורדי שואה ,אשר היו על ספינת
המעפילים אקסודוס ולבסוף ,כנגד כל הסיכויים ,היו לטייסים בח"א
הישראלי .הספר בהשראת הסיפורים אותם מרכזת מורשת
"מתקומה לשחקים" החוסה בעמותת ח"א.
לקראת חג הפסח ,מעוניינת העמותה לתרום ספרים לילדים בסיכון.
כל הרוצה לעשות מעשה טוב ,יכול לתרום כאן ואנו נרכוש בשמו את
הספר עבור הילדים.
כך תזכו לעשות פעמיים מעשה טוב .גם לתרום לילדים בסיכון וגם
לתרום להפצת סיפור המורשת החשוב לדורות הבאים.
ו...תודה!

לתרומה ,לחצו כאן <<
עשייה חברתית
שיתוף פעולה חדשני ומרתק :פעילות משותפת עם ארגון  ,FIRSTהמטפח יזמות,
מדע ,הנדסה וטכנולוגיה מגיל חמש ועד סיום התיכון.

ארגון  FIRSTפועל בישראל מזה  15שנים ,מאז שהאלוף במיל' אביהו בןנון ,ראש
חבר המנהלים של הארגון ,הביא את היוזמה ארצה בשיתוף הטכניון.
עמותת חיל האוויר מזמינה אתכם להצטרף ולהתנדב ביוזמה מבורכת בחניכת
קבוצות ושיפוט בתחרויות הרובוטיקה ברחבי הארץ.
חוויה נפלאה ותרומה משמעותית מובטחת!
לפרטים נוספים :רון 0547626370
volunteer@firstisrael.org.il

לפרטים נוספים :רון 0547626370
volunteer@firstisrael.org.il

המעוניינים להתנדב או לתרום לעמותת נגישות ישראל
מוזמן לעשות זאת דרך האתר https://www.aisrael.org/
או לפנות אישית ליובל וגנר מייסד עמותת נגישות ישראל )ע"ר(
טל | 097451126 .פקס097451127 .

אנחנו מחפשים אותך!

