ניוזלטר ינואר 2020

דבר המנכ"ל
חברים יקרים,
שנת  2020נפתחת ויש למה לחכות!
אנו נמשיך להציע לחברינו תכנית פעילויות מגוונות בה כל אחד יכול למצוא עיניין והזדמנות לפגוש חברים ותיקים וחדשים.
תחילתה של שנה זו הזדמנות גם לנסות פעילויות חדשות ,אני בטוח שתשמחו על כך.
בקרוב יערך מפגש שני של קהילת "אחותי" לאחר מפגש השקה מוצלח ביותר! אני ממליץ לכל בוגרות החיל לא לפספס
את ההזדמנות לקחת חלק בהתהוות הקהילה .עדיין לא נרשמת? את מוזמנת לקבל פרטים נוספים באתר העמותה
ובקבוצת הפייסבוק "אחותי – קהילת הבוגרות של עמותת חיל האוויר".
החודש נפתח מחזור נוסף של תכנית  iSpaceליזמים העוסקים בתחומי תעופה ,חלל וסייבר וכן מחזור נוסף של תכנית
המנטורינג .אנו מברכים את המנטורים החדשים שהצטרפו לנבחרת :אלוף )מיל( גדעון שפר )שפורר( יו"ר ונשיא עמותת
חיל האוויר ,אלוף )מיל( אמיר אשל ,המפקד ה 17של חיל האוויר ,תא"ל )מיל( יהודית גריסרו סמנכ"ל משאבי אנוש
ומנהל באלעל ,ד"ר מוריה לוי מנכ"ל ובעלים של חברת  ROM knowledgeונברך כמובן את חבורת הצעירים
המוכשרת שהתקבלה לתכנית .תודה לענבר דניאל ולענת פריבך המנהלות המקצועיות של התוכנית.
לחברים המוכשרים שלא הספיקו להגיש מועמדות או לא התקבלו הפעם ,אנא המשיכו לעקוב אחר הפרסומים על
התכניות השונות בהמשך השנה.
אני מזכיר לכל מי שמעוניין בעשייה חברתית משמעותית שניתן להתנדב בעמותת  First Israelבראשותו של אלוף )מיל(
אביהו בן נון ,המאפשרת לימודי טכנולוגיה לילדים ,בהמשך הניוזלטר מופיעים פרטי הקשר באמצעותם תוכלו לבדוק
אפשרויות התנדבות ברמת מחוייבות משתנה.

רוח המשפח"א וההתנדבות ,החיבור הסינרגטי בין יוצאי כל המערכים בחיל ,בין צעירים לותיקים ,המורשת
לצד החדשנות – כל אלו ימשיכו להוות את הבסיס להתפתחותה של עמותת חיל האוויר המהווה את ביתם
של בוגרי החיל.
שלכם
ד"ר גיא ענב
מנכ"ל עמותת חיל האוויר

מה צפוי לנו החודש?

מפגש שני של "אחותי" 6.2.20

לפרטים והרשמה למפגש ,לחצי כאן!
אז מה יהיה באירוע?

 20:0020:30התכנסות
 20:3021:15שולחנות עגולים – הכרות
 –21:1521:30הפסקת קפה
“ –21:3022:15הקול שלך שווה”
רותם שביט– בעלים ומנכ״לית  – TalkMasterביה״ס למרצים ודיבור בפני קהל .מרצה ומאמנת מרצים ודוברים.
העבירה אלפי שעות הרצאות וסדנאות לצד הדרכה אישית וקבוצתית בארץ ובחו״ל בתחומי דיוק ואטרקטיביות
מסרים ,סטוריטלינג ועוד .רס״ן במיל׳ בחיל האויר בשירות פעיל .מובילה טיולי צילום אקסטרים בלפלנד ובבורמה.
בעלת תואר  BAבפסיכולוגיה ומדעי הרוח מאונ׳ תל אביב ולימודי תעודה בפוטותרפיה )טיפול בצילום(NLP ,
ופסיכולוגיה חיובית.
 –22:1523:00הרצאות קצרות של נשים מעוררות השראה
ויטל זינגר– חילאווירניקית גאה ,משותקת ברגליה מילדות ,שנלחמה על הזכות להתנדב לצה”ל .ויטל התגייסה
לחיל לתפקיד פקידת מבצעים ,הובילה מהפיכת נגישות בבסיס עובדה ,שירתה בהצטיינות בגף המבצעים של
טייסת  124והמשיכה בטייסת גם לשירות קבע בגף הדרכה .ויטל היא עו”ד ,מרצה ,מנטורית ,ויזמת חברתית
סדרתית מובילה שפועלת בקדחתנות לקידום הנגישות והשוויון לאנשים עם מוגבלות באופן רוחבי בכל תחומי
החיים; וכן ,ספורטאית תחרותית כבר  20שנה ומדליסטית בינלאומית בריקוד לטיני פראלימפי.
עוד על ויטלvitalzinger.com :

סדרתית מובילה שפועלת בקדחתנות לקידום הנגישות והשוויון לאנשים עם מוגבלות באופן רוחבי בכל תחומי
החיים; וכן ,ספורטאית תחרותית כבר  20שנה ומדליסטית בינלאומית בריקוד לטיני פראלימפי.
עוד על ויטלvitalzinger.com :
לירן כוהנר גיאור שירתה בחיל האוויר כמדריכה במיצג חילות ובפרויקט ״מדבר מהשטח״.
מובילת דעת קהל בתחום האופנה והלייפסטייל.
מייסדת ושותפה פעילה במיזם האופנה לכלות בשם  ,LAVANבעלת הבלוג המצליח ״מחוברים להורים״ )של
חברת נורופן( ייצרנית תוכן במדיה החברתית לחברות אופנה ולייפסטייל בארץ ובעולם
שימו לב! האירועים של קהילת “אחותי” פתוחים לחברות העמותה בלבד ,אבל אנחנו נותנים לכן אפשרות להגיע
לאירוע אחד של הקהילה ללא הצטרפות לעמותה.

להרשמה למפגש ,לחצי כאן!
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.

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 <<
יובל וגנר – מטייס למהפכן חברתי
מועדון הותיקים בראשות תא"ל )מיל'( שאול שפי ,מזמין אתכם להרצאה נוספת
יובל וגנר ,טייס מקורס  ,109מטייסת הקוברות
הראשונה  160נפצע בתאונת טיסה עקב תקלה
טכנית .בתאונה נהרג מפקד הטייסת ציון בר אור

יובל וגנר ,טייס מקורס  ,109מטייסת הקוברות
הראשונה  160נפצע בתאונת טיסה עקב תקלה
טכנית .בתאונה נהרג מפקד הטייסת ציון בר אור
זכרונו לברכה.
למרות מוגבלותו הקשה ,יובל חזר לשרות לאחר
השיקום ובמקביל יצא למפעל חייו – להנגיש את
מדינת ישראל לאנשים עם מוגבלות וקשישים
בואו להרצאה מאלפת על סיפור אישי ,ישראלי ,חייל
אווירי  :איך גורל איום הופך לשליחות ועשייה – למפעל
חיים.
סיפור כזה טרם שמעתם!
ההרצאה תתקיים בבית חיל האוויר בהרצליה
בתאריך 29.1.2020
התכנסות 16:30
תחילת ההרצאה 17:00
מחיר למשתתף– ₪ 40
הרישום פתוח לחברי העמותה ובני זוגם בלבד.

לחצו כאן להרשמה להרצאה <<
עמותה מטיילת
מועדון הטיולים בראשות תא"ל )מיל'( שלמה משיח ,מזמין אתכם לטיול נוסף
והפעם לרחובות ב 17.1.2020
מושבה עברית ביהודה
במרץ  1890עלו על אדמת המושבה החדשה שנקראה רחובות
המתיישבים הראשונים שעלו מפולין .הם חשבו שהגיעו למנוחה ונחלה
אך לא כך היו פני הדברים....
נטייל בעירו של חיים ויצמן ונגלה איך קיבלן הלהקה דוראן דוראן את
שמה ,למה התיכון נקרא דה שליט ,מה הקשר בין משה סמילנסקי וס.
יזהר ואיך הם קשורים לגן קסום ולא ידוע ועוד ועוד...
אז קבענו להפגש ברחובות....
* נקודת המפגש תשלח לקבוצת הווטסאפ שתפתח כשבוע לפני הטיול,
למשתתפי הטיול בלבד

מתי?
נפגש ביום שישי 17.1.20בשעה .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

רישום דמי חבר שנתי וקבלת טיול ראשון ליחיד/זוגי מתנה )עד גיל .₪ 120 (39

להרשמה לטיול לחצו כאן!

 – OPEN HOURSשעות ייעוץ לחודש ינואר 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<<
?https://calendly.com/openhoursiaf/hudin
month=202001
קובי חיון – מאמן ויועץ עסקי .מרצה ומנחה סדנאות לחברות
וארגונים ובחטיבה האסטרטגית של צהל.
עוד על קובי https://www.kobycoach.co.il
לפגישה עם קובי <<
?https://calendly.com/openhoursiaf/kobihayun
month=202001

———–
ההרשמה בשיטת כל הקודם זוכה ובהתנייה של חברות בעמותה.
*שימו לב כי אתר ההרשמה שייך לגורם שלישי והשימוש בו בהתאם לתקנון האתר

ההרשמה בשיטת כל הקודם זוכה ובהתנייה של חברות בעמותה.
*שימו לב כי אתר ההרשמה שייך לגורם שלישי והשימוש בו בהתאם לתקנון האתר

פעילויות שהתקיימו לאחרונה
"עדשה בשמייםדברים שרואים משם" הרצאתו של ערן רמות
ההרצאה התקיימה במסגרת מועדון הוותיקים ברשות יו"ר המועדון
תא"ל )מיל'( שאול שפי
בהרצאתו סיפר ערן רמות על  45השנים האחרונות בהם לקחה אותו
הטיסה אל מחוזות נוספים .היא הפגישה אותו עם עולם עצום ממרומי
תא הטייס ,היא פרשה בפניו עולם ומלואו ואפשרה לו להתבונן ,להנציח
בתמונות ,להרהר בפואטיקה ,ולעבד מפגשים שחווה לפנטזיות מיסטיות
ואסוציאציות אחרות.

בהרצאתו לימד שיש עולם של חוויות ונופים מסוג אחר.
בראשית המפגש ,הוצגה עמותת ,FIRSTבראשות אלוף )במיל'( אביהו
בן נון.
עמותת חיל האוויר מזמינה אתכם להצטרף ולהתנדב ביוזמה מבורכת
בחניכת קבוצות ושיפוט בתחרויות הרובוטיקה ברחבי הארץ.
חוויה נפלאה ותרומה משמעותית מובטחת!

“כמו ציפור בשבי” – סיפורו של סא”ל )במיל’( אורי שחק
הרצאתו של סא"ל )מיל (.אורי שחק לאנשי הצפון
בהרצאה הובא סיפורו האישי והמרתק של סא”ל )במיל’( אורי שחק ,אשר שירת כטייס קרב
בטייסת  201במלחמת יום הכיפורים ,על הנפילה בשבי הסורי ומלחמתו האישית לשרוד את
תקופת השבי תוך שמירה על זהותו כאדם וכישראלי.
תודה לאלי אסף על הארגון.

טיולי העמותה שהיו במהלך דצמבר
"קסמי העיר הפלישתית"
טיול לאשדוד  עיר עם “המון” היסטוריה עוד מימי הפלשתים ,דרך יונה
והלוויתן בימי הקמת המדינה “עד הלום” ועד היום….
עיר הגדלה בקצב מסחרר ,עיר מסחר ונמל ואותה רצינולבקר.
סיירנו בכמה מאתריה המפורסמים יותר וגם כאלו שלא….

