ניוזלטר פברואר 2020

דבר המנכ"ל
חברים יקרים,
יצאנו לדרך השנה עם פעילויות רבות ומגוונות ואנו נמצאים בעבודה על פעילויות נוספות אותן נוציא לפועל במהלך השנה
הקרובה.

אנו עושים את כל המאמצים לחזק את דרכי הקשר איתכם כדי שלא תפספסו דבר .אני ממליץ לכם להיות עימנו בקשר
ברשתות החברתיות ובאתר העמותה כדי לקבל את המידע בזמן אמת ,בחלק מהפעילויות מספר המקומות מוגבל
ונתפס .בכל מקרה נמשיך לעדכן אתכם בניוזלטר על בסיס קבוע.

פעילות קבוצת "אחותי" של בוגרות החיל מתמסדת .מלבד מפגשים קבועים וקבוצת פייסבוק ,הפעילות כוללת תכנית
ליווי בה כל בוגרת יכולה למצוא "אחות גדולה" שתלווה אותה ותסייע לה באתגרים הרלונטים לה )הן מקצועיים והן
אישיים( .בוגרות חיל היכולת ומעוניינות לתרום ,מוזמנות להציע עצמן כ"אחיות גדולות" .כל הפרטים מופיעים באתר
העמותה.

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

מה צפוי לנו החודש?

 – OPEN HOURSשעות ייעוץ לחודש פברואר 2020
אז עם מי תוכלו להפגש הפעם?
אבי חודין  שימש בעברו כמנכ"ל נתיבי איילון ,מנהל קשרי
ממשל  MTSומנכ"ל עיריית הרצליה.
אבי יכול לייעץ בנושאים של עבודה מול רשויות וגופי ממשל,
ניהול ותחבורה חכמה
לפגישה עם אבי חודין << נא לשלוח הודעה בווטסאפ ל
0544247622
יוסי לפיד  בכיר בתעשיה האוירית ובעברו במספר חברות
בטחוניות.
יוסי יכול לייעץ בעבודה מול גופים אלו ,פיתוח עסקי ,ניהול
פרויקטים מולטי דיסציפלינריים.
לפגישה עם יוסי לפיד <<
?https://calendly.com/openhoursiaf/yossilapid
month=202002

———–
ההרשמה בשיטת כל הקודם זוכה ומיועדת לחברי העמותה בלבד
*שימו לב כי אתר ההרשמה שייך לגורם שלישי והשימוש בו בהתאם לתקנון האתר

עמותה מטיילת – נותרו מקומות בודדים בלבד לשבת הקרובה
מועדון הטיולים בראשות תא"ל )מיל'( שלמה משיח ,מזמין אתכם לטיול נוסף והפעם לנווה
צדק ב 15.2.2020

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 נצא בעקבות החיים של תל אביב הקטנה
הגדלה לכרך סואן המנסה לשמור על בתיו הישנים
בסגנונות הארכיטקטוניים המיוחדים ונזכר בסיפורים על
התקופה של פעם…...
* נקודת המפגש תשלח לקבוצת הווטסאפ שתפתח
כשבוע לפני הטיול ,למשתתפי הטיול בלבד

מתי?
נפגש ביום שבת  15.2.20בשעה .08:30

מתי?
נפגש ביום שבת  15.2.20בשעה .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 ,אנא שלחו ווטסאפ לשלמה משיח << 0549319576
אל”מ )מיל (.אורי דרומי במפגש על ספרו החדש
מועדון הותיקים בראשות תא"ל )מיל'( שאול שפי ,מזמין אתכם להרצאה נוספת
אל”מ )מיל (.אורי דרומי יספר על ספרו החדש
“מכיסא הנווט :פרקי חיים בארץ סוערת”
ילדות מאושרת בפרדס חנה ,שנות טיסה רבות בחיל
האוויר ,חינוך של דורות ,הוצאת ספרים ,שליחות
באמריקה ,ייצוגה של ישראל מול התקשורת הזרה,
ניסיון לכונן חוקה לישראל ,פסטיבלי ספרים במשכנות
שאננים וכנסים בינלאומיים על חופש העיתונות — אלה
הם האירועים והחוויות שמהם שוזר אל”מ )מיל (.אורי
דרומי את סיפורו ,שהוא במידה רבה סיפורנו אנו,
המשתרע על פני שבעים השנים האחרונות .זהו מסע
מרתק ,כתוב עם חיוך וספוג באופטימיות.
ההרצאה תתקיים בבית חיל האוויר בהרצליה
בתאריך 19.2.2020
התכנסות 16:30
תחילת ההרצאה 17:00
מחיר למשתתף– ₪ 40
הרישום פתוח לחברי העמותה ובני זוגם בלבד.

לחצו כאן להרשמה להרצאה <<
אתגר ההעברה הביןדורית בעסקים משפחתיים
הרצאה מרתקת ומעוררת מחשבה שתעסוק בניתוח
הגורמים המרכזיים לקריסתם של עסקים משפחתיים
לאחר העברתם לבני הדור השני והשלישי )למעלה
מ ,(90%ובמגוון פתרונות ומנגנונים יצירתיים אשר יש בהם
כדי לשפר דרמטית את הסיכוי לשמירה על ההון
המשפחתי ,על העסק שהקים הדור המייסד ועל שלום
המשפחה.

המשפחה.

המפגש מיועד לבעלי עסקים משפחתיים ,ולבעלי הון )שאינו
החזקות בחברה משפחתית( המתקרבים לגיל פרישה.

את ההרצאה יעביר עו”ד שלום הרשקוביץ ,שותף במשרד
פישר בכר חן וול אוריון ושות’ ,המנהל פרויקטים מורכבים
של העברות ביןדוריות של רכוש ועסקים.
למאמר קצר שכתב עו”ד שלום הרשקוביץ כרקע לנושא זה,
לחצו כאן .

ההרצאה תתקיים בבית חיל האוויר בהרצליה בתאריך 26.2.2020
התכנסות 16:30
תחילת ההרצאה 17:00
מחיר למשתתף– ₪ 40
הרישום פתוח לחברי העמותה ובני זוגם בלבד.

לחצו כאן להרשמה להרצאה <<
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.

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 <<

לחצו כאן להרשמה להרצאה <<
כרטיס מוזל להצגה “לשם ובחזרה”

ההצגה “לשם ובחזרה” של התיאטרון העברי ,מספרת את סיפורם המופלא של חיילי צה”ל אשר שהו בשבי
המצרי במשך שלוש וחצי שנים ומצאו את האור באמצעות תרגום יצירת המופת “ההוביט” – חווייה תיאטרלית
מרגשת ויוצאת דופן בכל המובנים.
נשמח להעניק לחברי העמותה .כרטיסים ב ₪ 75במקום .₪ 200
לקבלת ההנחה לחברי עמותה ,יש לתת בקופה את הקוד  :עמותה 75
כרטיס חינם למצטרף חדש לעמותה ואפשרות לכרטיס לבן זוג ב ₪ 75בלבד )לא מחיר מלא!(
<<< מצטרף חדש מקבל תמורת  ₪ 75כרטיסים בשווי .₪ 400
הצטרפו כאן
טלפון הקופה099729999
ביקורת על ההצגה מאתר ואללה
פרומו תגובות הצופים

הוועידה הישראלית לכלכלה מעגלית

מובילים את השינוי מכלכלה קווית לכלכלה מעגלית
וועידת ההשקה של הפלטפורמה הישראלית לכלכלה מעגלית ,מפגישה על במה אחת מובילי דעה מעולמות
התעשייה ,הטכנולוגיה ,הפיננסים ,המשפט והסביבה .הוועידה תיערך בנוכחות נציגי משרד הכלכלה והתעשייה ,מנכ"ל
המשרד להגנת הסביבה ,נציגים בכירים מהאקדמיה ,ונציגת הפלטפורמה לכלכלה מעגלית של האיחוד האירופאי.
המפגש והדיונים בין מגוון מחזיקי העניין בכלכלה מעגלית בישראל בנוכחות נציגים בינ"ל ,מהווה אבן דרך
חשובה בקידום המעבר של מדינת ישראל לעבר כלכלה מעגלית.
בוועידה נדון באתגרים ובחשיבות הקידום של כלכלה מעגלית מההיבטים הבאים :קביעה ויישום מדיניות לאומית ובינ"ל,
אסטרטגיות חדשות לניהול משאבים ,מעבר למודלים עסקיים חדשים ופיתוח טכנולוגיות ברוח החדשנות הישראלית.
לפרטים נוספים ,לחץ כאן

להרשמה <<

סדרת הרצאות בנושאי צפרות

הנחה במיוחד לחברי העמותה:
 ₪ 40במקום  ₪ 45להרצאה בודדת
 ₪ 280במקום  ₪ 400לכל הסדרה כולל  2ימי עיון חינם

קול קורא למיזמים בתחום החלל
בנק השקעות גדול בארה"ב יערוך בחודש מאי  2020מפגש משקיעים ,לקוחות ,מכוני מחקר ומומחים בתחום
החלל ליישומים מסחריים .

הבנק מחפש טכנולוגיות  /סטרטאפים אשר עוסקים בתחום החלל שישתתפו באירוע וחשיפה בפני משקיעים

הבנק מחפש טכנולוגיות  /סטרטאפים אשר עוסקים בתחום החלל שישתתפו באירוע וחשיפה בפני משקיעים
גדולים וכן בפני גופים רלוונטיים כמו . NASA

חברות/סטרטאפים של חברי העמותה )בשלב בשל ובתחום החלל בלבד( ,מוזמנים לפנות לאל"מ )מיל( עדי
ברשדסקי ,חברת הנהלת עמותת חיל האוויר המשמשת נציגה בכירה מול הבנק ויכולה להמליץ לגוף המארגן על
השתתפותם .אינכם חברי עמותה עדיין? נדרש להרשם לפני הפנייה.
יש לפנות עד תאריך  20פברואר  2020למייל של עדיAdiboss1603@gmail.com :

פעילויות שהתקיימו לאחרונה
המפגש השני של "אחותי"  קהילת הבוגרות של חיל האוויר
ב  6.2התקיים האירוע השני של קהילת הבוגרות "אחותי".
שמחנו מאוד לראות אתכן .אתן מדהימות ומעוררות השראה.
בוגרות החיל?
מוזמנות להצטרף לקהילה שלנו בפייסבוק ולהגיע לאירועים הבאים

