גם הקורונה לא עוצרת אותנו!

בוגרי חיל יקרים,
אנו נמצאים בפתחה של תקופה יחודית ומאתגרת ,בתקופה כזאת מזל שיש משפח"א.
חשבנו כיצד ניתן להמשיך גם בימים אלו וגיבשנו עבורכם מגוון אפשרויות רלונטיות.

מיטב חברינו בוגרי החיל נרתמו למשימה ונמצאים כאן בשבילכם לשיחות מקוונות
וממוקדות.
הפכו את הלימון ללימונדה – נצלו את הימים הקרובים לדברים הקטנים שתמיד רציתם לעשות ולא
היה לכם זמן!

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

רציתם לתת פוש לקריירה?
סידרנו לכם את הזדמנות בזה הרגע!
ברק לפידות ,סא"ל )מיל( ,בוגר תפקידי פיקוד ,ניהול ומטה ,בוגר קורס להסמכת Senior Global
 HRMמטעם איגוד ניהול משאבי אנוש העולמי .סמנכ"ל משאבי אנוש בכיר תאגיד החינוך של עיריית
ירושלים המעסיק כ 6,000עובדים.
יעזור לכם לשפר את קורות החיים ו/או יכין אתכם לריאיון עבודה!

עמירם קאופמן ,נווט יוצא החיל וב  17השנים האחרונות הוא "נווט לקריירה "– יושב כנווט בקוקפיט
האישי של אנשים ,לצידם ,ועוזר להם לנווט את הקריירה שלהם.
יעבוד אתכם ביחד על איך להצליח יותר במה שאתם עושים עכשיו ועל איך לפתח נכון את הקריירה
שלכם.

רציתם להתייעץ בנושא מקצועי שחשוב לכם?
סידרנו את האדם הנכון בשבילכם!
נמרוד שפר ,אלוף )מיל ,(,טייס קרב ,מנכ"ל התעשייה האווירית לישראל ,בעל תואר שני
מאוניברסיטת הרווארד.

עופר גרין ,סא"ל )מיל'( ,מנכ"ל ) FRONERI ISRAELגלידות נסטלה( ,תואר שני במנהל עסקים
)אונ' בוסטון/בן גוריון( ,בעל ניסיון רב בתפקידי ניהול בכירים בגוון תחומים )רכב ,תעופה ומזון(.

דן ללוז ,טייס קוברה ,מנכ״ל  ,Liquidity Israel LTDלשעבר משנה למנכ״ל קבוצת מגדל ביטוח,
יושב ראש ד״ש ניירות ערך והשקעות ,יושב ראש ומנכ״ל מגדל שוקי הון ,דירקטור בכמה חברות
ציבוריות.

בועז הרטל  ,אל״מ )מיל'( מודיעין חיל האוויר ,כיום מנהל את מרכז הפיתוח והחדשנות בישראל ,של
חברת הרכב פורד .מכיר היטב את שוק הסטארטפים וקרנות ההשקעות בישראל ,ויכול לסייע ליזמים
העוסקים בתחומי רכב אוטונומי ) AV) Mobilityוכו'.

פרטים אודות יועצים נוספים ,יועלו לאתר העמותה בהמשך.

זקוקים לייעוץ כיצד להתמודד עם המצב –
סידרנו לכם פתרון מעכשיו לעכשיו!
רעות אור ,בוגרת החיל .פסיכולוגית בעלת תואר שני בפסיכולוגיה ארגונית תעסוקתית.
תייעץ למי שנקלע לשגרה חדשה ,אתגרים לא צפויים ,התמודדות עם סביבת עבודה אחרת או שינוי
באופי התפקיד ,סיום העסקה וכו'.
מיה ויינשטיין ,יועצת ארגונית בכירה ,תשוחח אתכם ותייעץ בנושא פיתוח חוסן ברמת הפרט
והמשפחה בימים של חוסר וודאות.

את בוגרת החיל
ויש לך דילמות שרק אחות גדולה יכולה להבין?
במסגרת קהילת "אחותי" שלנו ,אנו מציעים לך שיחה קצרה ,תומכת ,ומקדמת עם "אחות גדולה"
וירטואלית )טוב ,האחות אמיתית ,התקשורת וירטואלית(

מספר המקומות לייעוצים מוגבל

מחפשים עבודה?

מחפשים עבודה?
מוזמנים ל קבוצת המשרות עמותת חיל האוויר בפייסבוק
בעל עסק או מנהל ויכול להציע עבודה זמנית לבוגרי החיל?
מוזמן לפרסם בקבוצה או לפנות לעמותה.

כל הפרטים יפורסמו בקרוב באתר העמותה ובדף הפייסבוק –
אנא העבירו לחבריכם ולכל הקבוצות
השיבו לנו במייל חוזר במידה ותרצו לקחת חלק באחת הפעילויות

יוצאי חיל ומוכנים להצטרף לנבחרת היועצים הוירטואלים?
מוזמנים לפנות לעמותה במייל amuta@amutaiaf.org.il

תוכלו למצוא אותנו גם ב:









