
כולנו משפח"א במיוחד כשהשגרה משתנה!

חברים יקרים,

המצב החדש מחייב את כולנו לשנות הרגלים וגם אנחנו בעמותת חיל האוויר נערכנו במהירות
למתכונת פעולה חלופית וירטואלית.

עם כל הכבוד לתשתית הדיגיטל המגוונת שלנו, הפעילויות יצאו לדרך בזכות ההון האנושי, חברי
העמותה, שנרתמו במהירות לסייע ולתמוך ועל כך תודתי להם. רשימת היועצים ה"וירטואלים"
שלנו מופיעה בסוף הניוזלטר ונשמח לצרף לנבחרת חברים נוספים בעלי ידע וניסיון מתאימים.

אנו מרחיבים היום את סל הפעילויות ומציעים לחברינו הותיקים (וגם לצעירים) אפשרויות טלפוניות
המפורטות בהמשך.

ואני רבים מאד נרשמו בימים האחרונים לקבוצת המשרות של עמותת חיל האוויר בפייסבוק
מזמין את כל מי שחיפוש עבודה רלונטי עבורו או עבור בן משפחה להצטרף לקבוצה ולבדוק את

האפשרויות המוצעות. 
 בעלי חברה או מנהלים ומחפשים עובדים בוגרי החיל? 

פרסמו את המודעה במקום הנכון עבורכם.

התקופה הזאת היא גם זמן טוב לעיין בספרית המורשת הדיגיטלית של עמותת חיל האוויר, יש הרבה
מה ללמוד מהמורשת המפוארת שלנו שכל אחד מחברינו תרם את חלקו לעיצובה.

המעבר למתכונת החלופית הוא דוגמא נוספת הממחישה את הדרך של העמותה והמשפח"א
שלנו: רוח ההתנדבות, החיבור בין ותיקים לצעירים, בית לכל יוצאי החיל בכל התפקידים

והדרגות, חדשנות לצד המורשת ובעיקר – רלונטיות. 

אני שמח לעדכן כי במסגרת שיתוף הפעולה של עמותת חיל האוויר עם עמותת SpaceIL, משגרת
חללית "בראשית" לירח, אנו מזמינים אתכם להרצאה מקוונת מרתקת לכבוד יום השנה ל"לכידת

הירח". ההרצאה מתאימה לכולם. 

עמותת חיל האוויר תמשיך לפרסם פעילויות רלונטיות עבורכם ואני מזמין אתכם לעקוב אחרינו באתר
וברשתות החברתיות.

שלכם

ד"ר גיא ענב
מנכ"ל עמותת חיל האוויר

בימים האחרונים כולנו מבלים בבית יותר ממה שאנחנו רגילים, וכדי שהזמן יעבור קצת יותר
מהר חשבנו על מספר פעילויות כדי שהזמן יעבור קצת יותר מהר

יש לכם זמן? הצטרפו לשיעור מקוון! 

במסגרת שיתוף הפעולה של עמותת חיל האוויר עם עמותת SpaceIL אנחנו מזמינים אתכם
על בנושא חדשנות וחשיבה מחוץ לקופסה להשתתף בשיעור מקוון מחר, יום שלישי ה24.3.20

החללית "בראשית". 

במסגרת ציון יום השנה ל"לכידת ירח", של החללית בראשית, יתקיימו שתי הרצאות סינכרוניות
שיעסקו בסיפורה של החללית בראשית, וימנפו את הסיפור לעידוד תלמידים וכל מי שמתעניין בתחום
החלל לחשיבה מחוץ לקופסה, לתעוזה מחשבתית ולמימוש יוזמות. ההרצאות מקיימות בשיתוף עם

סוכנות החלל הישראלית ומשרד החינוך. 

http://www.visit.spaceil.com/blank?  תוכלו להשתתף בשיעורים שיועברו בקישור הזה
lang=he

לוח הזמנים של הפעילות: 

8:00 פרסום סרטון חגיגות השנה ייחשף בעמוד

9:00 שיעור מקוון לתלמידי יסודי 

11:00 שיעור מקוון לתלמידי חטיבה ולכל מי שמתעניין בתחום החלל!

נשמח אם תזמינו גם את שאר בני המשפחה, ילדים ונכדים להצטרף (וירטואלית) לשיעור
המיוחד!  

מונחים של חיל האוויר  שאצלנו במשפח"א כדאי שכל אחד יכיר! 

אנו עובדים כעת על עמותון אביב ומתכננים לשלב בו אתגר מעניין.

לצורך כך, אנא שלחו לנו מושגים שהם הכי חיל האויר בעיניכם. אתם יכולים לשלוח ביטויים, מילות
קוד, אירועים, וכל מה שנראה לכם מתאים ורלוונטי. 

יש לי רעיון – מכניסים לשגרה אופטימיות והיגיון 

יש לך המלצות איך להעביר את הימים עם חיוך? רואה את הדברים הטובים שהתקופה הזו
 אספת רעיונות וטיפים שיכולים לעניין את חברי העמותה? אתה ותיק עם ניסיון מאפשרת?

חיים רב שנוכל ללמוד ממנו?

נשמח לשוחח אתכם על כך! 

אנא שלחו לנו מייל חוזר ופעיל עמותה ותיק יחזור אליכם כדי לשמוע את הרעיונות שלכם.  

איזה כיף שיש המון חברים בתחומי ענין רבים ומגוונים

בתקופה זו כולנו נאלצים לנתק מגע עם אנשים שאנחנו מכירים ואוהבים, אז חשבנו שזו הזדמנות
להכיר חברים חדשים!

לפעמים בתוך השגרה, במיוחד בשגרה חדשה, כדאי לזכור שיש דברים קטנים שיכולים לעשות טוב
גדול.

דוגמא טובה לכך היא להכיר בשיחה טלפונית חבר עמותה ותיק כמונו. אנו יכולים לשאול לשלומו
ולספר על שלומנו, לגלות על עבר משותף לנו ואילו מכרים משותפים יש לנו. אפשר להתעניין וגם

לספר איך שומרים על הקשר עם המשפחה.

כתבו לנו במייל חוזר ונשמח לבצע ביניכם חיבורים לשיחות משותפות. 

יש לך שאלות בנוגע ליציאה לחל"ת ודמי אבטלה? יש לנו את המידע המעודכן
בשבילך! 

אלעד מלול, בוגר החיל ופעיל בעמותה מסביר בצורה מדויקת מה צריך לעשות כל מי שיצא לחל"ת
בשל הקורונה. כל הפרטים בסרטון המצורף 

בעקבות המצב, מעסיקים אתכם עניינים משפטיים? 
הכנסו לפורטל המיוחד של משרד פישר בכר ותהיו מעודכנים!

מוזמנים להיכנס לפורטל המיוחד של שותפינו משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות' עם עדכונים
חשובים בנושאים משפטיים העולים ממשבר נגיף הקורונה.

לינק לפורטל: כאן.

קבוצת המשרות של עמותת חיל האוויר גדלה מיום ליום!

מחפש עבודה?

קבוצת המשרות שלנו בפייסבוק כוללת מגוון הצעות ומתעדכנת באופן קבוע.

בעל חברה או מנהל ומעוניין במועמדים יוצאי החיל?

אתה מוזמן לפרסם בקבוצה שלנו ולהנות ממועמדים איכותיים.

ספרית המורשת הדיגיטלית של העמותה  דפדפו ותעבירו את הזמן בהנאה!

אם אמרתם לעצמכם "יום אחד כשיהיה לי זמן אשב לקרוא בספרייה הדיגיטלית של עמותת חיל
האוויר" – 

אז היום הזה הגיע!

הימים הקרובים הם בהחלט הזדמנות מצוינת לעשות זאת, להיזכר ולהתקרב למורשת ולסיפורים
המוכרים מהחיל.  הספרייה כוללת ספרים רבים, אותם ניתן להוריד למחשב או לקרוא אלקטרוני

לנוחיותכם.

מוזמנים להיכנס לספרייה הדיגיטלית שלנו דרך כרטיסיית "מורשת" באתר העמותה או ישירות
http://www.iaflibrary.org.il/ :מהלינק

! אם עוד לא שמעתם על פעילות שעות הייעוץ המקוונות שלנו, זה הזמן להתעדכן

תוכלו לשוחח עם יועצים ממגוון תחומים: ייעוץ תעסוקתי, הכנה לראיונות עבודה, שיפור קו"ח, ייעוץ מקצועי
וכו', ללא עלות. 

לתיאום פגישה מקוונת, אנא השיבו למייל וכתבו את שמכם ואת שם היועץ איתו תרצו לשוחח! 

גם לכם יש מומחיות וניסיון בתחומכם ומוכנים להרתם ולסייע? נשמח לשמוע מכם.

רוצים להתייעץ בנושא מקצועי שחשוב לכם? סידרנו את האדם הנכון בשבילכם!

עם אחד מהיועצים תוכלו להיפגש באופן מקוון (שיחת טלפון / וידאו), ללא עלות,
הבאים:

נמרוד שפר, אלוף (מיל'), טייס קרב, מנכ"ל התעשייה האווירית לישראל, בעל תואר
שני מאוניברסיטת הרווארד.

עופר גרין, סא"ל (מיל'), מנכ"ל  FRONERI ISRAEL (גלידות 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 LTD, לשעבר 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) Mobility וכו'.

אבי חודין ,אל”מ (מיל’), בתפקידו האחרון בחיל היה רמ”ח פרט.
מנכ”ל נתיבי איילון לשעבר, בעל תואר שני (אונ’ ת”א) במנהל עסקים בהתמחות מימון

וניהול בינלאומי. בעל ניסיון כמנכ”ל במגזר הציבורי, הממשלתי והפרטי.
אבי יכול לייעץ בנושאים של עבודה מול רשויות וגופי ממשל, ניהול ותחבורה חכמה.

דני ויטמן ,אל”מ (מיל’), נווט קרב ובעברו מפקד כנף. כיום עורך דין, בעל תואר ראשון
מדעים (ארה”ב) תואר ראשון במשפטים (אונ’ ת”א).

ממקימי מא”ב (אופק). ניהל שלוש קרנות הון סיכון, ושימש כדירקטור עמוס בר שלו,
בעשרות חברות פרטיות וציבוריות .מלווה יזמים בתחומי הטכנולוגיה.

רוצה לשפר את קורות החיים או להתכונן לקראת ראיונות וזה תמיד מתפספס
? לך? חשבת להתייעץ עם יועץ קריירה מומחה ולא ידעת למי לפנות

סידרנו לך את ההזדמנות לעשות את זה!

ברק לפידות, סא"ל (מיל), בוגר תפקידי פיקוד, ניהול ומטה, בוגר קורס להסמכת
Senior Global HRM מטעם איגוד ניהול משאבי אנוש העולמי. סמנכ"ל משאבי

אנוש בכיר תאגיד החינוך של עיריית ירושלים המעסיק כ6,000 עובדים.

יעזור לכם לשפר את קורות החיים ו/או יכין אתכם לריאיון עבודה!

עמירם קאופמן, נווט יוצא החיל וב 17 השנים האחרונות הוא "נווט
יושב כנווט בקוקפיט האישי של אנשים, לצידם, ועוזר להם לנווט את לקריירה "–

הקריירה שלהם. 

יעבוד אתכם ביחד על איך להצליח יותר במה שאתם עושים עכשיו ועל איך לפתח
נכון את הקריירה שלכם.

המצב החדש דורש ממך להתרגל לשגרה חדשה ומאתגרת?  הלחצים הרגשיים
מעיקים עלייך? סביבת העבודה שלך השתנתה בעקבות ההתפתחויות

האחרונות?
תוכלו להיפגש באופן מקוון, ללא עלות, ולהתייעץ עם אחת היועצות הבאות:

רעות אור, בוגרת החיל. פסיכולוגית בעלת תואר שני בפסיכולוגיה ארגונית
תעסוקתית. מנחת קבוצות ובעלת ניסיון בתהליכי ייעוץ פרטניים.

בשנים האחרונות עבדה בעמותת יוניסטרים ופסיכולוגית פרקטיקנית בצה”ל.
רעות תייעץ ותעזור בהגדרת מטרות ויעדים למי שמסתגל לשגרה חדשה,
מתמודד עם סביבת עבודה אחרת, שינוי באופי התפקיד, סיום העסקה וכו.’

מיה ויינשטיין, יועצת ארגונית בכירה, תשוחח אתכם ותייעץ בנושא פיתוח חוסן
ברמת הפרט והמשפחה בימים של חוסר וודאות ומורכבות גלובלית. 

מצב לחץ מוגדר כמצב בו קיים פער בין דרישות המציאות, לבין היכולת של היחיד /
המשפחה לבצע אותן. 

מטרות האימון –עיצוב, יישום והטמעה של שפה, תובנות וכלים להורדת המתח
שלילי הגורם לאורך זמן לשחיקה, ולהעלאת הפרודוקטוביות, היעילות, ותחושת

היכולת לייצר ‘רציפות תפקודית ‘ – קוגניטיבית, רגשית והתנהגותית. 

קהילת אחותי – בוגרות זמינות זו לזו גם בימים מלאי אי ודאות ומורכבות גלובלית.

. אנחנו יודעות עד כמה שיחה אחת יכולה להיות בעלת השפעה גדולה

? רוצה לשוחח עם בוגרת חיל אחרת על ההתמודדויות אותן את חווה

הדרך הנכונה ביותר לעבור את התקופה הזו היא לשתף האחת את השנייה בתחושות ובהתלבטויות,
. וללמוד מניסיון של חברות מנוסות יותר

במידה ואת מעוניינת לדבר עם בוגרת חיל אחרת לשיחה קצרה ואישית, 
שלחי וואטסאפ למספר– 0525841212 ונדאג לבצע את החיבורים.

גם לכם יש מומחיות וניסיון בתחומכם ומוכנים להרתם ולסייע? נשמח לשמוע מכם.

אנו נמשיך לפרסם הצעות ופעילויות המותאמות למצב –
מוזמנים לעקוב אחרינו באתר העמותה, בפייסבוק,

בלינקדאין ובאינסטגרם

תוכלו למצוא אותנו גם ב:
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כולנו משפח"א במיוחד כשהשגרה משתנה!

חברים יקרים,

המצב החדש מחייב את כולנו לשנות הרגלים וגם אנחנו בעמותת חיל האוויר נערכנו במהירות
למתכונת פעולה חלופית וירטואלית.

עם כל הכבוד לתשתית הדיגיטל המגוונת שלנו, הפעילויות יצאו לדרך בזכות ההון האנושי, חברי
העמותה, שנרתמו במהירות לסייע ולתמוך ועל כך תודתי להם. רשימת היועצים ה"וירטואלים"
שלנו מופיעה בסוף הניוזלטר ונשמח לצרף לנבחרת חברים נוספים בעלי ידע וניסיון מתאימים.

אנו מרחיבים היום את סל הפעילויות ומציעים לחברינו הותיקים (וגם לצעירים) אפשרויות טלפוניות
המפורטות בהמשך.

ואני רבים מאד נרשמו בימים האחרונים לקבוצת המשרות של עמותת חיל האוויר בפייסבוק
מזמין את כל מי שחיפוש עבודה רלונטי עבורו או עבור בן משפחה להצטרף לקבוצה ולבדוק את

האפשרויות המוצעות. 
 בעלי חברה או מנהלים ומחפשים עובדים בוגרי החיל? 

פרסמו את המודעה במקום הנכון עבורכם.

התקופה הזאת היא גם זמן טוב לעיין בספרית המורשת הדיגיטלית של עמותת חיל האוויר, יש הרבה
מה ללמוד מהמורשת המפוארת שלנו שכל אחד מחברינו תרם את חלקו לעיצובה.

המעבר למתכונת החלופית הוא דוגמא נוספת הממחישה את הדרך של העמותה והמשפח"א
שלנו: רוח ההתנדבות, החיבור בין ותיקים לצעירים, בית לכל יוצאי החיל בכל התפקידים

והדרגות, חדשנות לצד המורשת ובעיקר – רלונטיות. 

אני שמח לעדכן כי במסגרת שיתוף הפעולה של עמותת חיל האוויר עם עמותת SpaceIL, משגרת
חללית "בראשית" לירח, אנו מזמינים אתכם להרצאה מקוונת מרתקת לכבוד יום השנה ל"לכידת

הירח". ההרצאה מתאימה לכולם. 

עמותת חיל האוויר תמשיך לפרסם פעילויות רלונטיות עבורכם ואני מזמין אתכם לעקוב אחרינו באתר
וברשתות החברתיות.

שלכם

ד"ר גיא ענב
מנכ"ל עמותת חיל האוויר

בימים האחרונים כולנו מבלים בבית יותר ממה שאנחנו רגילים, וכדי שהזמן יעבור קצת יותר
מהר חשבנו על מספר פעילויות כדי שהזמן יעבור קצת יותר מהר

יש לכם זמן? הצטרפו לשיעור מקוון! 

במסגרת שיתוף הפעולה של עמותת חיל האוויר עם עמותת SpaceIL אנחנו מזמינים אתכם
על בנושא חדשנות וחשיבה מחוץ לקופסה להשתתף בשיעור מקוון מחר, יום שלישי ה24.3.20

החללית "בראשית". 

במסגרת ציון יום השנה ל"לכידת ירח", של החללית בראשית, יתקיימו שתי הרצאות סינכרוניות
שיעסקו בסיפורה של החללית בראשית, וימנפו את הסיפור לעידוד תלמידים וכל מי שמתעניין בתחום
החלל לחשיבה מחוץ לקופסה, לתעוזה מחשבתית ולמימוש יוזמות. ההרצאות מקיימות בשיתוף עם

סוכנות החלל הישראלית ומשרד החינוך. 

http://www.visit.spaceil.com/blank?  תוכלו להשתתף בשיעורים שיועברו בקישור הזה
lang=he

לוח הזמנים של הפעילות: 

8:00 פרסום סרטון חגיגות השנה ייחשף בעמוד

9:00 שיעור מקוון לתלמידי יסודי 

11:00 שיעור מקוון לתלמידי חטיבה ולכל מי שמתעניין בתחום החלל!

נשמח אם תזמינו גם את שאר בני המשפחה, ילדים ונכדים להצטרף (וירטואלית) לשיעור
המיוחד!  

מונחים של חיל האוויר  שאצלנו במשפח"א כדאי שכל אחד יכיר! 

אנו עובדים כעת על עמותון אביב ומתכננים לשלב בו אתגר מעניין.

לצורך כך, אנא שלחו לנו מושגים שהם הכי חיל האויר בעיניכם. אתם יכולים לשלוח ביטויים, מילות
קוד, אירועים, וכל מה שנראה לכם מתאים ורלוונטי. 

יש לי רעיון – מכניסים לשגרה אופטימיות והיגיון 

יש לך המלצות איך להעביר את הימים עם חיוך? רואה את הדברים הטובים שהתקופה הזו
 אספת רעיונות וטיפים שיכולים לעניין את חברי העמותה? אתה ותיק עם ניסיון מאפשרת?

חיים רב שנוכל ללמוד ממנו?

נשמח לשוחח אתכם על כך! 

אנא שלחו לנו מייל חוזר ופעיל עמותה ותיק יחזור אליכם כדי לשמוע את הרעיונות שלכם.  

איזה כיף שיש המון חברים בתחומי ענין רבים ומגוונים

בתקופה זו כולנו נאלצים לנתק מגע עם אנשים שאנחנו מכירים ואוהבים, אז חשבנו שזו הזדמנות
להכיר חברים חדשים!

לפעמים בתוך השגרה, במיוחד בשגרה חדשה, כדאי לזכור שיש דברים קטנים שיכולים לעשות טוב
גדול.

דוגמא טובה לכך היא להכיר בשיחה טלפונית חבר עמותה ותיק כמונו. אנו יכולים לשאול לשלומו
ולספר על שלומנו, לגלות על עבר משותף לנו ואילו מכרים משותפים יש לנו. אפשר להתעניין וגם

לספר איך שומרים על הקשר עם המשפחה.

כתבו לנו במייל חוזר ונשמח לבצע ביניכם חיבורים לשיחות משותפות. 

יש לך שאלות בנוגע ליציאה לחל"ת ודמי אבטלה? יש לנו את המידע המעודכן
בשבילך! 

אלעד מלול, בוגר החיל ופעיל בעמותה מסביר בצורה מדויקת מה צריך לעשות כל מי שיצא לחל"ת
בשל הקורונה. כל הפרטים בסרטון המצורף 

בעקבות המצב, מעסיקים אתכם עניינים משפטיים? 
הכנסו לפורטל המיוחד של משרד פישר בכר ותהיו מעודכנים!

מוזמנים להיכנס לפורטל המיוחד של שותפינו משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות' עם עדכונים
חשובים בנושאים משפטיים העולים ממשבר נגיף הקורונה.

לינק לפורטל: כאן.

קבוצת המשרות של עמותת חיל האוויר גדלה מיום ליום!

מחפש עבודה?

קבוצת המשרות שלנו בפייסבוק כוללת מגוון הצעות ומתעדכנת באופן קבוע.

בעל חברה או מנהל ומעוניין במועמדים יוצאי החיל?

אתה מוזמן לפרסם בקבוצה שלנו ולהנות ממועמדים איכותיים.

ספרית המורשת הדיגיטלית של העמותה  דפדפו ותעבירו את הזמן בהנאה!

אם אמרתם לעצמכם "יום אחד כשיהיה לי זמן אשב לקרוא בספרייה הדיגיטלית של עמותת חיל
האוויר" – 

אז היום הזה הגיע!

הימים הקרובים הם בהחלט הזדמנות מצוינת לעשות זאת, להיזכר ולהתקרב למורשת ולסיפורים
המוכרים מהחיל.  הספרייה כוללת ספרים רבים, אותם ניתן להוריד למחשב או לקרוא אלקטרוני

לנוחיותכם.

מוזמנים להיכנס לספרייה הדיגיטלית שלנו דרך כרטיסיית "מורשת" באתר העמותה או ישירות
http://www.iaflibrary.org.il/ :מהלינק

! אם עוד לא שמעתם על פעילות שעות הייעוץ המקוונות שלנו, זה הזמן להתעדכן

תוכלו לשוחח עם יועצים ממגוון תחומים: ייעוץ תעסוקתי, הכנה לראיונות עבודה, שיפור קו"ח, ייעוץ מקצועי
וכו', ללא עלות. 

לתיאום פגישה מקוונת, אנא השיבו למייל וכתבו את שמכם ואת שם היועץ איתו תרצו לשוחח! 

גם לכם יש מומחיות וניסיון בתחומכם ומוכנים להרתם ולסייע? נשמח לשמוע מכם.

רוצים להתייעץ בנושא מקצועי שחשוב לכם? סידרנו את האדם הנכון בשבילכם!

עם אחד מהיועצים תוכלו להיפגש באופן מקוון (שיחת טלפון / וידאו), ללא עלות,
הבאים:

נמרוד שפר, אלוף (מיל'), טייס קרב, מנכ"ל התעשייה האווירית לישראל, בעל תואר
שני מאוניברסיטת הרווארד.

עופר גרין, סא"ל (מיל'), מנכ"ל  FRONERI ISRAEL (גלידות 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 LTD, לשעבר 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) Mobility וכו'.

אבי חודין ,אל”מ (מיל’), בתפקידו האחרון בחיל היה רמ”ח פרט.
מנכ”ל נתיבי איילון לשעבר, בעל תואר שני (אונ’ ת”א) במנהל עסקים בהתמחות מימון

וניהול בינלאומי. בעל ניסיון כמנכ”ל במגזר הציבורי, הממשלתי והפרטי.
אבי יכול לייעץ בנושאים של עבודה מול רשויות וגופי ממשל, ניהול ותחבורה חכמה.

דני ויטמן ,אל”מ (מיל’), נווט קרב ובעברו מפקד כנף. כיום עורך דין, בעל תואר ראשון
מדעים (ארה”ב) תואר ראשון במשפטים (אונ’ ת”א).

ממקימי מא”ב (אופק). ניהל שלוש קרנות הון סיכון, ושימש כדירקטור עמוס בר שלו,
בעשרות חברות פרטיות וציבוריות .מלווה יזמים בתחומי הטכנולוגיה.

רוצה לשפר את קורות החיים או להתכונן לקראת ראיונות וזה תמיד מתפספס
? לך? חשבת להתייעץ עם יועץ קריירה מומחה ולא ידעת למי לפנות

סידרנו לך את ההזדמנות לעשות את זה!

ברק לפידות, סא"ל (מיל), בוגר תפקידי פיקוד, ניהול ומטה, בוגר קורס להסמכת
Senior Global HRM מטעם איגוד ניהול משאבי אנוש העולמי. סמנכ"ל משאבי

אנוש בכיר תאגיד החינוך של עיריית ירושלים המעסיק כ6,000 עובדים.

יעזור לכם לשפר את קורות החיים ו/או יכין אתכם לריאיון עבודה!

עמירם קאופמן, נווט יוצא החיל וב 17 השנים האחרונות הוא "נווט
יושב כנווט בקוקפיט האישי של אנשים, לצידם, ועוזר להם לנווט את לקריירה "–

הקריירה שלהם. 

יעבוד אתכם ביחד על איך להצליח יותר במה שאתם עושים עכשיו ועל איך לפתח
נכון את הקריירה שלכם.

המצב החדש דורש ממך להתרגל לשגרה חדשה ומאתגרת?  הלחצים הרגשיים
מעיקים עלייך? סביבת העבודה שלך השתנתה בעקבות ההתפתחויות

האחרונות?
תוכלו להיפגש באופן מקוון, ללא עלות, ולהתייעץ עם אחת היועצות הבאות:

רעות אור, בוגרת החיל. פסיכולוגית בעלת תואר שני בפסיכולוגיה ארגונית
תעסוקתית. מנחת קבוצות ובעלת ניסיון בתהליכי ייעוץ פרטניים.

בשנים האחרונות עבדה בעמותת יוניסטרים ופסיכולוגית פרקטיקנית בצה”ל.
רעות תייעץ ותעזור בהגדרת מטרות ויעדים למי שמסתגל לשגרה חדשה,
מתמודד עם סביבת עבודה אחרת, שינוי באופי התפקיד, סיום העסקה וכו.’

מיה ויינשטיין, יועצת ארגונית בכירה, תשוחח אתכם ותייעץ בנושא פיתוח חוסן
ברמת הפרט והמשפחה בימים של חוסר וודאות ומורכבות גלובלית. 

מצב לחץ מוגדר כמצב בו קיים פער בין דרישות המציאות, לבין היכולת של היחיד /
המשפחה לבצע אותן. 

מטרות האימון –עיצוב, יישום והטמעה של שפה, תובנות וכלים להורדת המתח
שלילי הגורם לאורך זמן לשחיקה, ולהעלאת הפרודוקטוביות, היעילות, ותחושת

היכולת לייצר ‘רציפות תפקודית ‘ – קוגניטיבית, רגשית והתנהגותית. 

קהילת אחותי – בוגרות זמינות זו לזו גם בימים מלאי אי ודאות ומורכבות גלובלית.

. אנחנו יודעות עד כמה שיחה אחת יכולה להיות בעלת השפעה גדולה

? רוצה לשוחח עם בוגרת חיל אחרת על ההתמודדויות אותן את חווה

הדרך הנכונה ביותר לעבור את התקופה הזו היא לשתף האחת את השנייה בתחושות ובהתלבטויות,
. וללמוד מניסיון של חברות מנוסות יותר

במידה ואת מעוניינת לדבר עם בוגרת חיל אחרת לשיחה קצרה ואישית, 
שלחי וואטסאפ למספר– 0525841212 ונדאג לבצע את החיבורים.

גם לכם יש מומחיות וניסיון בתחומכם ומוכנים להרתם ולסייע? נשמח לשמוע מכם.

אנו נמשיך לפרסם הצעות ופעילויות המותאמות למצב –
מוזמנים לעקוב אחרינו באתר העמותה, בפייסבוק,

בלינקדאין ובאינסטגרם

תוכלו למצוא אותנו גם ב:
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כולנו משפח"א במיוחד כשהשגרה משתנה!

חברים יקרים,

המצב החדש מחייב את כולנו לשנות הרגלים וגם אנחנו בעמותת חיל האוויר נערכנו במהירות
למתכונת פעולה חלופית וירטואלית.

עם כל הכבוד לתשתית הדיגיטל המגוונת שלנו, הפעילויות יצאו לדרך בזכות ההון האנושי, חברי
העמותה, שנרתמו במהירות לסייע ולתמוך ועל כך תודתי להם. רשימת היועצים ה"וירטואלים"
שלנו מופיעה בסוף הניוזלטר ונשמח לצרף לנבחרת חברים נוספים בעלי ידע וניסיון מתאימים.

אנו מרחיבים היום את סל הפעילויות ומציעים לחברינו הותיקים (וגם לצעירים) אפשרויות טלפוניות
המפורטות בהמשך.

ואני רבים מאד נרשמו בימים האחרונים לקבוצת המשרות של עמותת חיל האוויר בפייסבוק
מזמין את כל מי שחיפוש עבודה רלונטי עבורו או עבור בן משפחה להצטרף לקבוצה ולבדוק את

האפשרויות המוצעות. 
 בעלי חברה או מנהלים ומחפשים עובדים בוגרי החיל? 

פרסמו את המודעה במקום הנכון עבורכם.

התקופה הזאת היא גם זמן טוב לעיין בספרית המורשת הדיגיטלית של עמותת חיל האוויר, יש הרבה
מה ללמוד מהמורשת המפוארת שלנו שכל אחד מחברינו תרם את חלקו לעיצובה.

המעבר למתכונת החלופית הוא דוגמא נוספת הממחישה את הדרך של העמותה והמשפח"א
שלנו: רוח ההתנדבות, החיבור בין ותיקים לצעירים, בית לכל יוצאי החיל בכל התפקידים

והדרגות, חדשנות לצד המורשת ובעיקר – רלונטיות. 

אני שמח לעדכן כי במסגרת שיתוף הפעולה של עמותת חיל האוויר עם עמותת SpaceIL, משגרת
חללית "בראשית" לירח, אנו מזמינים אתכם להרצאה מקוונת מרתקת לכבוד יום השנה ל"לכידת

הירח". ההרצאה מתאימה לכולם. 

עמותת חיל האוויר תמשיך לפרסם פעילויות רלונטיות עבורכם ואני מזמין אתכם לעקוב אחרינו באתר
וברשתות החברתיות.

שלכם

ד"ר גיא ענב
מנכ"ל עמותת חיל האוויר

בימים האחרונים כולנו מבלים בבית יותר ממה שאנחנו רגילים, וכדי שהזמן יעבור קצת יותר
מהר חשבנו על מספר פעילויות כדי שהזמן יעבור קצת יותר מהר

יש לכם זמן? הצטרפו לשיעור מקוון! 

במסגרת שיתוף הפעולה של עמותת חיל האוויר עם עמותת SpaceIL אנחנו מזמינים אתכם
על בנושא חדשנות וחשיבה מחוץ לקופסה להשתתף בשיעור מקוון מחר, יום שלישי ה24.3.20

החללית "בראשית". 

במסגרת ציון יום השנה ל"לכידת ירח", של החללית בראשית, יתקיימו שתי הרצאות סינכרוניות
שיעסקו בסיפורה של החללית בראשית, וימנפו את הסיפור לעידוד תלמידים וכל מי שמתעניין בתחום
החלל לחשיבה מחוץ לקופסה, לתעוזה מחשבתית ולמימוש יוזמות. ההרצאות מקיימות בשיתוף עם

סוכנות החלל הישראלית ומשרד החינוך. 

http://www.visit.spaceil.com/blank?  תוכלו להשתתף בשיעורים שיועברו בקישור הזה
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לוח הזמנים של הפעילות: 

8:00 פרסום סרטון חגיגות השנה ייחשף בעמוד

9:00 שיעור מקוון לתלמידי יסודי 

11:00 שיעור מקוון לתלמידי חטיבה ולכל מי שמתעניין בתחום החלל!

נשמח אם תזמינו גם את שאר בני המשפחה, ילדים ונכדים להצטרף (וירטואלית) לשיעור
המיוחד!  

מונחים של חיל האוויר  שאצלנו במשפח"א כדאי שכל אחד יכיר! 

אנו עובדים כעת על עמותון אביב ומתכננים לשלב בו אתגר מעניין.

לצורך כך, אנא שלחו לנו מושגים שהם הכי חיל האויר בעיניכם. אתם יכולים לשלוח ביטויים, מילות
קוד, אירועים, וכל מה שנראה לכם מתאים ורלוונטי. 

יש לי רעיון – מכניסים לשגרה אופטימיות והיגיון 

יש לך המלצות איך להעביר את הימים עם חיוך? רואה את הדברים הטובים שהתקופה הזו
 אספת רעיונות וטיפים שיכולים לעניין את חברי העמותה? אתה ותיק עם ניסיון מאפשרת?

חיים רב שנוכל ללמוד ממנו?

נשמח לשוחח אתכם על כך! 

אנא שלחו לנו מייל חוזר ופעיל עמותה ותיק יחזור אליכם כדי לשמוע את הרעיונות שלכם.  

איזה כיף שיש המון חברים בתחומי ענין רבים ומגוונים

בתקופה זו כולנו נאלצים לנתק מגע עם אנשים שאנחנו מכירים ואוהבים, אז חשבנו שזו הזדמנות
להכיר חברים חדשים!

לפעמים בתוך השגרה, במיוחד בשגרה חדשה, כדאי לזכור שיש דברים קטנים שיכולים לעשות טוב
גדול.

דוגמא טובה לכך היא להכיר בשיחה טלפונית חבר עמותה ותיק כמונו. אנו יכולים לשאול לשלומו
ולספר על שלומנו, לגלות על עבר משותף לנו ואילו מכרים משותפים יש לנו. אפשר להתעניין וגם

לספר איך שומרים על הקשר עם המשפחה.

כתבו לנו במייל חוזר ונשמח לבצע ביניכם חיבורים לשיחות משותפות. 

יש לך שאלות בנוגע ליציאה לחל"ת ודמי אבטלה? יש לנו את המידע המעודכן
בשבילך! 

אלעד מלול, בוגר החיל ופעיל בעמותה מסביר בצורה מדויקת מה צריך לעשות כל מי שיצא לחל"ת
בשל הקורונה. כל הפרטים בסרטון המצורף 

בעקבות המצב, מעסיקים אתכם עניינים משפטיים? 
הכנסו לפורטל המיוחד של משרד פישר בכר ותהיו מעודכנים!

מוזמנים להיכנס לפורטל המיוחד של שותפינו משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות' עם עדכונים
חשובים בנושאים משפטיים העולים ממשבר נגיף הקורונה.

לינק לפורטל: כאן.

קבוצת המשרות של עמותת חיל האוויר גדלה מיום ליום!

מחפש עבודה?

קבוצת המשרות שלנו בפייסבוק כוללת מגוון הצעות ומתעדכנת באופן קבוע.

בעל חברה או מנהל ומעוניין במועמדים יוצאי החיל?

אתה מוזמן לפרסם בקבוצה שלנו ולהנות ממועמדים איכותיים.

ספרית המורשת הדיגיטלית של העמותה  דפדפו ותעבירו את הזמן בהנאה!

אם אמרתם לעצמכם "יום אחד כשיהיה לי זמן אשב לקרוא בספרייה הדיגיטלית של עמותת חיל
האוויר" – 

אז היום הזה הגיע!

הימים הקרובים הם בהחלט הזדמנות מצוינת לעשות זאת, להיזכר ולהתקרב למורשת ולסיפורים
המוכרים מהחיל.  הספרייה כוללת ספרים רבים, אותם ניתן להוריד למחשב או לקרוא אלקטרוני

לנוחיותכם.

מוזמנים להיכנס לספרייה הדיגיטלית שלנו דרך כרטיסיית "מורשת" באתר העמותה או ישירות
http://www.iaflibrary.org.il/ :מהלינק

! אם עוד לא שמעתם על פעילות שעות הייעוץ המקוונות שלנו, זה הזמן להתעדכן

תוכלו לשוחח עם יועצים ממגוון תחומים: ייעוץ תעסוקתי, הכנה לראיונות עבודה, שיפור קו"ח, ייעוץ מקצועי
וכו', ללא עלות. 

לתיאום פגישה מקוונת, אנא השיבו למייל וכתבו את שמכם ואת שם היועץ איתו תרצו לשוחח! 

גם לכם יש מומחיות וניסיון בתחומכם ומוכנים להרתם ולסייע? נשמח לשמוע מכם.

רוצים להתייעץ בנושא מקצועי שחשוב לכם? סידרנו את האדם הנכון בשבילכם!

עם אחד מהיועצים תוכלו להיפגש באופן מקוון (שיחת טלפון / וידאו), ללא עלות,
הבאים:

נמרוד שפר, אלוף (מיל'), טייס קרב, מנכ"ל התעשייה האווירית לישראל, בעל תואר
שני מאוניברסיטת הרווארד.

עופר גרין, סא"ל (מיל'), מנכ"ל  FRONERI ISRAEL (גלידות 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 LTD, לשעבר 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) Mobility וכו'.

אבי חודין ,אל”מ (מיל’), בתפקידו האחרון בחיל היה רמ”ח פרט.
מנכ”ל נתיבי איילון לשעבר, בעל תואר שני (אונ’ ת”א) במנהל עסקים בהתמחות מימון

וניהול בינלאומי. בעל ניסיון כמנכ”ל במגזר הציבורי, הממשלתי והפרטי.
אבי יכול לייעץ בנושאים של עבודה מול רשויות וגופי ממשל, ניהול ותחבורה חכמה.

דני ויטמן ,אל”מ (מיל’), נווט קרב ובעברו מפקד כנף. כיום עורך דין, בעל תואר ראשון
מדעים (ארה”ב) תואר ראשון במשפטים (אונ’ ת”א).

ממקימי מא”ב (אופק). ניהל שלוש קרנות הון סיכון, ושימש כדירקטור עמוס בר שלו,
בעשרות חברות פרטיות וציבוריות .מלווה יזמים בתחומי הטכנולוגיה.

רוצה לשפר את קורות החיים או להתכונן לקראת ראיונות וזה תמיד מתפספס
? לך? חשבת להתייעץ עם יועץ קריירה מומחה ולא ידעת למי לפנות

סידרנו לך את ההזדמנות לעשות את זה!

ברק לפידות, סא"ל (מיל), בוגר תפקידי פיקוד, ניהול ומטה, בוגר קורס להסמכת
Senior Global HRM מטעם איגוד ניהול משאבי אנוש העולמי. סמנכ"ל משאבי

אנוש בכיר תאגיד החינוך של עיריית ירושלים המעסיק כ6,000 עובדים.

יעזור לכם לשפר את קורות החיים ו/או יכין אתכם לריאיון עבודה!

עמירם קאופמן, נווט יוצא החיל וב 17 השנים האחרונות הוא "נווט
יושב כנווט בקוקפיט האישי של אנשים, לצידם, ועוזר להם לנווט את לקריירה "–

הקריירה שלהם. 

יעבוד אתכם ביחד על איך להצליח יותר במה שאתם עושים עכשיו ועל איך לפתח
נכון את הקריירה שלכם.

המצב החדש דורש ממך להתרגל לשגרה חדשה ומאתגרת?  הלחצים הרגשיים
מעיקים עלייך? סביבת העבודה שלך השתנתה בעקבות ההתפתחויות

האחרונות?
תוכלו להיפגש באופן מקוון, ללא עלות, ולהתייעץ עם אחת היועצות הבאות:

רעות אור, בוגרת החיל. פסיכולוגית בעלת תואר שני בפסיכולוגיה ארגונית
תעסוקתית. מנחת קבוצות ובעלת ניסיון בתהליכי ייעוץ פרטניים.

בשנים האחרונות עבדה בעמותת יוניסטרים ופסיכולוגית פרקטיקנית בצה”ל.
רעות תייעץ ותעזור בהגדרת מטרות ויעדים למי שמסתגל לשגרה חדשה,
מתמודד עם סביבת עבודה אחרת, שינוי באופי התפקיד, סיום העסקה וכו.’

מיה ויינשטיין, יועצת ארגונית בכירה, תשוחח אתכם ותייעץ בנושא פיתוח חוסן
ברמת הפרט והמשפחה בימים של חוסר וודאות ומורכבות גלובלית. 

מצב לחץ מוגדר כמצב בו קיים פער בין דרישות המציאות, לבין היכולת של היחיד /
המשפחה לבצע אותן. 

מטרות האימון –עיצוב, יישום והטמעה של שפה, תובנות וכלים להורדת המתח
שלילי הגורם לאורך זמן לשחיקה, ולהעלאת הפרודוקטוביות, היעילות, ותחושת

היכולת לייצר ‘רציפות תפקודית ‘ – קוגניטיבית, רגשית והתנהגותית. 

קהילת אחותי – בוגרות זמינות זו לזו גם בימים מלאי אי ודאות ומורכבות גלובלית.

. אנחנו יודעות עד כמה שיחה אחת יכולה להיות בעלת השפעה גדולה

? רוצה לשוחח עם בוגרת חיל אחרת על ההתמודדויות אותן את חווה

הדרך הנכונה ביותר לעבור את התקופה הזו היא לשתף האחת את השנייה בתחושות ובהתלבטויות,
. וללמוד מניסיון של חברות מנוסות יותר

במידה ואת מעוניינת לדבר עם בוגרת חיל אחרת לשיחה קצרה ואישית, 
שלחי וואטסאפ למספר– 0525841212 ונדאג לבצע את החיבורים.

גם לכם יש מומחיות וניסיון בתחומכם ומוכנים להרתם ולסייע? נשמח לשמוע מכם.

אנו נמשיך לפרסם הצעות ופעילויות המותאמות למצב –
מוזמנים לעקוב אחרינו באתר העמותה, בפייסבוק,

בלינקדאין ובאינסטגרם

תוכלו למצוא אותנו גם ב:

                 

https://www.youtube.com/watch?v=xwfni6WSqKI&feature=youtu.be


כולנו משפח"א במיוחד כשהשגרה משתנה!

חברים יקרים,

המצב החדש מחייב את כולנו לשנות הרגלים וגם אנחנו בעמותת חיל האוויר נערכנו במהירות
למתכונת פעולה חלופית וירטואלית.

עם כל הכבוד לתשתית הדיגיטל המגוונת שלנו, הפעילויות יצאו לדרך בזכות ההון האנושי, חברי
העמותה, שנרתמו במהירות לסייע ולתמוך ועל כך תודתי להם. רשימת היועצים ה"וירטואלים"
שלנו מופיעה בסוף הניוזלטר ונשמח לצרף לנבחרת חברים נוספים בעלי ידע וניסיון מתאימים.

אנו מרחיבים היום את סל הפעילויות ומציעים לחברינו הותיקים (וגם לצעירים) אפשרויות טלפוניות
המפורטות בהמשך.

ואני רבים מאד נרשמו בימים האחרונים לקבוצת המשרות של עמותת חיל האוויר בפייסבוק
מזמין את כל מי שחיפוש עבודה רלונטי עבורו או עבור בן משפחה להצטרף לקבוצה ולבדוק את

האפשרויות המוצעות. 
 בעלי חברה או מנהלים ומחפשים עובדים בוגרי החיל? 

פרסמו את המודעה במקום הנכון עבורכם.

התקופה הזאת היא גם זמן טוב לעיין בספרית המורשת הדיגיטלית של עמותת חיל האוויר, יש הרבה
מה ללמוד מהמורשת המפוארת שלנו שכל אחד מחברינו תרם את חלקו לעיצובה.

המעבר למתכונת החלופית הוא דוגמא נוספת הממחישה את הדרך של העמותה והמשפח"א
שלנו: רוח ההתנדבות, החיבור בין ותיקים לצעירים, בית לכל יוצאי החיל בכל התפקידים

והדרגות, חדשנות לצד המורשת ובעיקר – רלונטיות. 

אני שמח לעדכן כי במסגרת שיתוף הפעולה של עמותת חיל האוויר עם עמותת SpaceIL, משגרת
חללית "בראשית" לירח, אנו מזמינים אתכם להרצאה מקוונת מרתקת לכבוד יום השנה ל"לכידת

הירח". ההרצאה מתאימה לכולם. 

עמותת חיל האוויר תמשיך לפרסם פעילויות רלונטיות עבורכם ואני מזמין אתכם לעקוב אחרינו באתר
וברשתות החברתיות.

שלכם

ד"ר גיא ענב
מנכ"ל עמותת חיל האוויר

בימים האחרונים כולנו מבלים בבית יותר ממה שאנחנו רגילים, וכדי שהזמן יעבור קצת יותר
מהר חשבנו על מספר פעילויות כדי שהזמן יעבור קצת יותר מהר

יש לכם זמן? הצטרפו לשיעור מקוון! 

במסגרת שיתוף הפעולה של עמותת חיל האוויר עם עמותת SpaceIL אנחנו מזמינים אתכם
על בנושא חדשנות וחשיבה מחוץ לקופסה להשתתף בשיעור מקוון מחר, יום שלישי ה24.3.20

החללית "בראשית". 

במסגרת ציון יום השנה ל"לכידת ירח", של החללית בראשית, יתקיימו שתי הרצאות סינכרוניות
שיעסקו בסיפורה של החללית בראשית, וימנפו את הסיפור לעידוד תלמידים וכל מי שמתעניין בתחום
החלל לחשיבה מחוץ לקופסה, לתעוזה מחשבתית ולמימוש יוזמות. ההרצאות מקיימות בשיתוף עם

סוכנות החלל הישראלית ומשרד החינוך. 

http://www.visit.spaceil.com/blank?  תוכלו להשתתף בשיעורים שיועברו בקישור הזה
lang=he

לוח הזמנים של הפעילות: 

8:00 פרסום סרטון חגיגות השנה ייחשף בעמוד

9:00 שיעור מקוון לתלמידי יסודי 

11:00 שיעור מקוון לתלמידי חטיבה ולכל מי שמתעניין בתחום החלל!

נשמח אם תזמינו גם את שאר בני המשפחה, ילדים ונכדים להצטרף (וירטואלית) לשיעור
המיוחד!  

מונחים של חיל האוויר  שאצלנו במשפח"א כדאי שכל אחד יכיר! 

אנו עובדים כעת על עמותון אביב ומתכננים לשלב בו אתגר מעניין.

לצורך כך, אנא שלחו לנו מושגים שהם הכי חיל האויר בעיניכם. אתם יכולים לשלוח ביטויים, מילות
קוד, אירועים, וכל מה שנראה לכם מתאים ורלוונטי. 

יש לי רעיון – מכניסים לשגרה אופטימיות והיגיון 

יש לך המלצות איך להעביר את הימים עם חיוך? רואה את הדברים הטובים שהתקופה הזו
 אספת רעיונות וטיפים שיכולים לעניין את חברי העמותה? אתה ותיק עם ניסיון מאפשרת?

חיים רב שנוכל ללמוד ממנו?

נשמח לשוחח אתכם על כך! 

אנא שלחו לנו מייל חוזר ופעיל עמותה ותיק יחזור אליכם כדי לשמוע את הרעיונות שלכם.  

איזה כיף שיש המון חברים בתחומי ענין רבים ומגוונים

בתקופה זו כולנו נאלצים לנתק מגע עם אנשים שאנחנו מכירים ואוהבים, אז חשבנו שזו הזדמנות
להכיר חברים חדשים!

לפעמים בתוך השגרה, במיוחד בשגרה חדשה, כדאי לזכור שיש דברים קטנים שיכולים לעשות טוב
גדול.

דוגמא טובה לכך היא להכיר בשיחה טלפונית חבר עמותה ותיק כמונו. אנו יכולים לשאול לשלומו
ולספר על שלומנו, לגלות על עבר משותף לנו ואילו מכרים משותפים יש לנו. אפשר להתעניין וגם

לספר איך שומרים על הקשר עם המשפחה.

כתבו לנו במייל חוזר ונשמח לבצע ביניכם חיבורים לשיחות משותפות. 

יש לך שאלות בנוגע ליציאה לחל"ת ודמי אבטלה? יש לנו את המידע המעודכן
בשבילך! 

אלעד מלול, בוגר החיל ופעיל בעמותה מסביר בצורה מדויקת מה צריך לעשות כל מי שיצא לחל"ת
בשל הקורונה. כל הפרטים בסרטון המצורף 

בעקבות המצב, מעסיקים אתכם עניינים משפטיים? 
הכנסו לפורטל המיוחד של משרד פישר בכר ותהיו מעודכנים!

מוזמנים להיכנס לפורטל המיוחד של שותפינו משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות' עם עדכונים
חשובים בנושאים משפטיים העולים ממשבר נגיף הקורונה.

לינק לפורטל: כאן.

קבוצת המשרות של עמותת חיל האוויר גדלה מיום ליום!

מחפש עבודה?

קבוצת המשרות שלנו בפייסבוק כוללת מגוון הצעות ומתעדכנת באופן קבוע.

בעל חברה או מנהל ומעוניין במועמדים יוצאי החיל?

אתה מוזמן לפרסם בקבוצה שלנו ולהנות ממועמדים איכותיים.

ספרית המורשת הדיגיטלית של העמותה  דפדפו ותעבירו את הזמן בהנאה!

אם אמרתם לעצמכם "יום אחד כשיהיה לי זמן אשב לקרוא בספרייה הדיגיטלית של עמותת חיל
האוויר" – 

אז היום הזה הגיע!

הימים הקרובים הם בהחלט הזדמנות מצוינת לעשות זאת, להיזכר ולהתקרב למורשת ולסיפורים
המוכרים מהחיל.  הספרייה כוללת ספרים רבים, אותם ניתן להוריד למחשב או לקרוא אלקטרוני

לנוחיותכם.

מוזמנים להיכנס לספרייה הדיגיטלית שלנו דרך כרטיסיית "מורשת" באתר העמותה או ישירות
http://www.iaflibrary.org.il/ :מהלינק

! אם עוד לא שמעתם על פעילות שעות הייעוץ המקוונות שלנו, זה הזמן להתעדכן

תוכלו לשוחח עם יועצים ממגוון תחומים: ייעוץ תעסוקתי, הכנה לראיונות עבודה, שיפור קו"ח, ייעוץ מקצועי
וכו', ללא עלות. 

לתיאום פגישה מקוונת, אנא השיבו למייל וכתבו את שמכם ואת שם היועץ איתו תרצו לשוחח! 

גם לכם יש מומחיות וניסיון בתחומכם ומוכנים להרתם ולסייע? נשמח לשמוע מכם.

רוצים להתייעץ בנושא מקצועי שחשוב לכם? סידרנו את האדם הנכון בשבילכם!

עם אחד מהיועצים תוכלו להיפגש באופן מקוון (שיחת טלפון / וידאו), ללא עלות,
הבאים:

נמרוד שפר, אלוף (מיל'), טייס קרב, מנכ"ל התעשייה האווירית לישראל, בעל תואר
שני מאוניברסיטת הרווארד.

עופר גרין, סא"ל (מיל'), מנכ"ל  FRONERI ISRAEL (גלידות 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 LTD, לשעבר 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) Mobility וכו'.

אבי חודין ,אל”מ (מיל’), בתפקידו האחרון בחיל היה רמ”ח פרט.
מנכ”ל נתיבי איילון לשעבר, בעל תואר שני (אונ’ ת”א) במנהל עסקים בהתמחות מימון

וניהול בינלאומי. בעל ניסיון כמנכ”ל במגזר הציבורי, הממשלתי והפרטי.
אבי יכול לייעץ בנושאים של עבודה מול רשויות וגופי ממשל, ניהול ותחבורה חכמה.

דני ויטמן ,אל”מ (מיל’), נווט קרב ובעברו מפקד כנף. כיום עורך דין, בעל תואר ראשון
מדעים (ארה”ב) תואר ראשון במשפטים (אונ’ ת”א).

ממקימי מא”ב (אופק). ניהל שלוש קרנות הון סיכון, ושימש כדירקטור עמוס בר שלו,
בעשרות חברות פרטיות וציבוריות .מלווה יזמים בתחומי הטכנולוגיה.

רוצה לשפר את קורות החיים או להתכונן לקראת ראיונות וזה תמיד מתפספס
? לך? חשבת להתייעץ עם יועץ קריירה מומחה ולא ידעת למי לפנות

סידרנו לך את ההזדמנות לעשות את זה!

ברק לפידות, סא"ל (מיל), בוגר תפקידי פיקוד, ניהול ומטה, בוגר קורס להסמכת
Senior Global HRM מטעם איגוד ניהול משאבי אנוש העולמי. סמנכ"ל משאבי

אנוש בכיר תאגיד החינוך של עיריית ירושלים המעסיק כ6,000 עובדים.

יעזור לכם לשפר את קורות החיים ו/או יכין אתכם לריאיון עבודה!

עמירם קאופמן, נווט יוצא החיל וב 17 השנים האחרונות הוא "נווט
יושב כנווט בקוקפיט האישי של אנשים, לצידם, ועוזר להם לנווט את לקריירה "–

הקריירה שלהם. 

יעבוד אתכם ביחד על איך להצליח יותר במה שאתם עושים עכשיו ועל איך לפתח
נכון את הקריירה שלכם.

המצב החדש דורש ממך להתרגל לשגרה חדשה ומאתגרת?  הלחצים הרגשיים
מעיקים עלייך? סביבת העבודה שלך השתנתה בעקבות ההתפתחויות

האחרונות?
תוכלו להיפגש באופן מקוון, ללא עלות, ולהתייעץ עם אחת היועצות הבאות:

רעות אור, בוגרת החיל. פסיכולוגית בעלת תואר שני בפסיכולוגיה ארגונית
תעסוקתית. מנחת קבוצות ובעלת ניסיון בתהליכי ייעוץ פרטניים.

בשנים האחרונות עבדה בעמותת יוניסטרים ופסיכולוגית פרקטיקנית בצה”ל.
רעות תייעץ ותעזור בהגדרת מטרות ויעדים למי שמסתגל לשגרה חדשה,
מתמודד עם סביבת עבודה אחרת, שינוי באופי התפקיד, סיום העסקה וכו.’

מיה ויינשטיין, יועצת ארגונית בכירה, תשוחח אתכם ותייעץ בנושא פיתוח חוסן
ברמת הפרט והמשפחה בימים של חוסר וודאות ומורכבות גלובלית. 

מצב לחץ מוגדר כמצב בו קיים פער בין דרישות המציאות, לבין היכולת של היחיד /
המשפחה לבצע אותן. 

מטרות האימון –עיצוב, יישום והטמעה של שפה, תובנות וכלים להורדת המתח
שלילי הגורם לאורך זמן לשחיקה, ולהעלאת הפרודוקטוביות, היעילות, ותחושת

היכולת לייצר ‘רציפות תפקודית ‘ – קוגניטיבית, רגשית והתנהגותית. 

קהילת אחותי – בוגרות זמינות זו לזו גם בימים מלאי אי ודאות ומורכבות גלובלית.

. אנחנו יודעות עד כמה שיחה אחת יכולה להיות בעלת השפעה גדולה

? רוצה לשוחח עם בוגרת חיל אחרת על ההתמודדויות אותן את חווה

הדרך הנכונה ביותר לעבור את התקופה הזו היא לשתף האחת את השנייה בתחושות ובהתלבטויות,
. וללמוד מניסיון של חברות מנוסות יותר

במידה ואת מעוניינת לדבר עם בוגרת חיל אחרת לשיחה קצרה ואישית, 
שלחי וואטסאפ למספר– 0525841212 ונדאג לבצע את החיבורים.

גם לכם יש מומחיות וניסיון בתחומכם ומוכנים להרתם ולסייע? נשמח לשמוע מכם.

אנו נמשיך לפרסם הצעות ופעילויות המותאמות למצב –
מוזמנים לעקוב אחרינו באתר העמותה, בפייסבוק,

בלינקדאין ובאינסטגרם

תוכלו למצוא אותנו גם ב:

                 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fbclawyers.com%2Fcorona-virus-updates%2F&data=02%7C01%7Cadat%40fbclawyers.com%7Cd932d02d2862435e90fc08d7cbe11078%7Cb095924e37a94a4d8521180a80133681%7C0%7C0%7C637202039815237458&sdata=L5U547FTAfM%2Fso8CfOtdWPCsw9flmq125%2Bknx2FqNHs%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/groups/1379198512305132/
http://www.iaflibrary.org.il/


כולנו משפח"א במיוחד כשהשגרה משתנה!

חברים יקרים,

המצב החדש מחייב את כולנו לשנות הרגלים וגם אנחנו בעמותת חיל האוויר נערכנו במהירות
למתכונת פעולה חלופית וירטואלית.

עם כל הכבוד לתשתית הדיגיטל המגוונת שלנו, הפעילויות יצאו לדרך בזכות ההון האנושי, חברי
העמותה, שנרתמו במהירות לסייע ולתמוך ועל כך תודתי להם. רשימת היועצים ה"וירטואלים"
שלנו מופיעה בסוף הניוזלטר ונשמח לצרף לנבחרת חברים נוספים בעלי ידע וניסיון מתאימים.

אנו מרחיבים היום את סל הפעילויות ומציעים לחברינו הותיקים (וגם לצעירים) אפשרויות טלפוניות
המפורטות בהמשך.

ואני רבים מאד נרשמו בימים האחרונים לקבוצת המשרות של עמותת חיל האוויר בפייסבוק
מזמין את כל מי שחיפוש עבודה רלונטי עבורו או עבור בן משפחה להצטרף לקבוצה ולבדוק את

האפשרויות המוצעות. 
 בעלי חברה או מנהלים ומחפשים עובדים בוגרי החיל? 

פרסמו את המודעה במקום הנכון עבורכם.

התקופה הזאת היא גם זמן טוב לעיין בספרית המורשת הדיגיטלית של עמותת חיל האוויר, יש הרבה
מה ללמוד מהמורשת המפוארת שלנו שכל אחד מחברינו תרם את חלקו לעיצובה.

המעבר למתכונת החלופית הוא דוגמא נוספת הממחישה את הדרך של העמותה והמשפח"א
שלנו: רוח ההתנדבות, החיבור בין ותיקים לצעירים, בית לכל יוצאי החיל בכל התפקידים

והדרגות, חדשנות לצד המורשת ובעיקר – רלונטיות. 

אני שמח לעדכן כי במסגרת שיתוף הפעולה של עמותת חיל האוויר עם עמותת SpaceIL, משגרת
חללית "בראשית" לירח, אנו מזמינים אתכם להרצאה מקוונת מרתקת לכבוד יום השנה ל"לכידת

הירח". ההרצאה מתאימה לכולם. 

עמותת חיל האוויר תמשיך לפרסם פעילויות רלונטיות עבורכם ואני מזמין אתכם לעקוב אחרינו באתר
וברשתות החברתיות.

שלכם

ד"ר גיא ענב
מנכ"ל עמותת חיל האוויר

בימים האחרונים כולנו מבלים בבית יותר ממה שאנחנו רגילים, וכדי שהזמן יעבור קצת יותר
מהר חשבנו על מספר פעילויות כדי שהזמן יעבור קצת יותר מהר

יש לכם זמן? הצטרפו לשיעור מקוון! 

במסגרת שיתוף הפעולה של עמותת חיל האוויר עם עמותת SpaceIL אנחנו מזמינים אתכם
על בנושא חדשנות וחשיבה מחוץ לקופסה להשתתף בשיעור מקוון מחר, יום שלישי ה24.3.20

החללית "בראשית". 

במסגרת ציון יום השנה ל"לכידת ירח", של החללית בראשית, יתקיימו שתי הרצאות סינכרוניות
שיעסקו בסיפורה של החללית בראשית, וימנפו את הסיפור לעידוד תלמידים וכל מי שמתעניין בתחום
החלל לחשיבה מחוץ לקופסה, לתעוזה מחשבתית ולמימוש יוזמות. ההרצאות מקיימות בשיתוף עם

סוכנות החלל הישראלית ומשרד החינוך. 

http://www.visit.spaceil.com/blank?  תוכלו להשתתף בשיעורים שיועברו בקישור הזה
lang=he

לוח הזמנים של הפעילות: 

8:00 פרסום סרטון חגיגות השנה ייחשף בעמוד

9:00 שיעור מקוון לתלמידי יסודי 

11:00 שיעור מקוון לתלמידי חטיבה ולכל מי שמתעניין בתחום החלל!

נשמח אם תזמינו גם את שאר בני המשפחה, ילדים ונכדים להצטרף (וירטואלית) לשיעור
המיוחד!  

מונחים של חיל האוויר  שאצלנו במשפח"א כדאי שכל אחד יכיר! 

אנו עובדים כעת על עמותון אביב ומתכננים לשלב בו אתגר מעניין.

לצורך כך, אנא שלחו לנו מושגים שהם הכי חיל האויר בעיניכם. אתם יכולים לשלוח ביטויים, מילות
קוד, אירועים, וכל מה שנראה לכם מתאים ורלוונטי. 

יש לי רעיון – מכניסים לשגרה אופטימיות והיגיון 

יש לך המלצות איך להעביר את הימים עם חיוך? רואה את הדברים הטובים שהתקופה הזו
 אספת רעיונות וטיפים שיכולים לעניין את חברי העמותה? אתה ותיק עם ניסיון מאפשרת?

חיים רב שנוכל ללמוד ממנו?

נשמח לשוחח אתכם על כך! 

אנא שלחו לנו מייל חוזר ופעיל עמותה ותיק יחזור אליכם כדי לשמוע את הרעיונות שלכם.  

איזה כיף שיש המון חברים בתחומי ענין רבים ומגוונים

בתקופה זו כולנו נאלצים לנתק מגע עם אנשים שאנחנו מכירים ואוהבים, אז חשבנו שזו הזדמנות
להכיר חברים חדשים!

לפעמים בתוך השגרה, במיוחד בשגרה חדשה, כדאי לזכור שיש דברים קטנים שיכולים לעשות טוב
גדול.

דוגמא טובה לכך היא להכיר בשיחה טלפונית חבר עמותה ותיק כמונו. אנו יכולים לשאול לשלומו
ולספר על שלומנו, לגלות על עבר משותף לנו ואילו מכרים משותפים יש לנו. אפשר להתעניין וגם

לספר איך שומרים על הקשר עם המשפחה.

כתבו לנו במייל חוזר ונשמח לבצע ביניכם חיבורים לשיחות משותפות. 

יש לך שאלות בנוגע ליציאה לחל"ת ודמי אבטלה? יש לנו את המידע המעודכן
בשבילך! 

אלעד מלול, בוגר החיל ופעיל בעמותה מסביר בצורה מדויקת מה צריך לעשות כל מי שיצא לחל"ת
בשל הקורונה. כל הפרטים בסרטון המצורף 

בעקבות המצב, מעסיקים אתכם עניינים משפטיים? 
הכנסו לפורטל המיוחד של משרד פישר בכר ותהיו מעודכנים!

מוזמנים להיכנס לפורטל המיוחד של שותפינו משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות' עם עדכונים
חשובים בנושאים משפטיים העולים ממשבר נגיף הקורונה.

לינק לפורטל: כאן.

קבוצת המשרות של עמותת חיל האוויר גדלה מיום ליום!

מחפש עבודה?

קבוצת המשרות שלנו בפייסבוק כוללת מגוון הצעות ומתעדכנת באופן קבוע.

בעל חברה או מנהל ומעוניין במועמדים יוצאי החיל?

אתה מוזמן לפרסם בקבוצה שלנו ולהנות ממועמדים איכותיים.

ספרית המורשת הדיגיטלית של העמותה  דפדפו ותעבירו את הזמן בהנאה!

אם אמרתם לעצמכם "יום אחד כשיהיה לי זמן אשב לקרוא בספרייה הדיגיטלית של עמותת חיל
האוויר" – 

אז היום הזה הגיע!

הימים הקרובים הם בהחלט הזדמנות מצוינת לעשות זאת, להיזכר ולהתקרב למורשת ולסיפורים
המוכרים מהחיל.  הספרייה כוללת ספרים רבים, אותם ניתן להוריד למחשב או לקרוא אלקטרוני

לנוחיותכם.

מוזמנים להיכנס לספרייה הדיגיטלית שלנו דרך כרטיסיית "מורשת" באתר העמותה או ישירות
http://www.iaflibrary.org.il/ :מהלינק

! אם עוד לא שמעתם על פעילות שעות הייעוץ המקוונות שלנו, זה הזמן להתעדכן

תוכלו לשוחח עם יועצים ממגוון תחומים: ייעוץ תעסוקתי, הכנה לראיונות עבודה, שיפור קו"ח, ייעוץ מקצועי
וכו', ללא עלות. 

לתיאום פגישה מקוונת, אנא השיבו למייל וכתבו את שמכם ואת שם היועץ איתו תרצו לשוחח! 

גם לכם יש מומחיות וניסיון בתחומכם ומוכנים להרתם ולסייע? נשמח לשמוע מכם.

רוצים להתייעץ בנושא מקצועי שחשוב לכם? סידרנו את האדם הנכון בשבילכם!

עם אחד מהיועצים תוכלו להיפגש באופן מקוון (שיחת טלפון / וידאו), ללא עלות,
הבאים:

נמרוד שפר, אלוף (מיל'), טייס קרב, מנכ"ל התעשייה האווירית לישראל, בעל תואר
שני מאוניברסיטת הרווארד.

עופר גרין, סא"ל (מיל'), מנכ"ל  FRONERI ISRAEL (גלידות 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 LTD, לשעבר 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) Mobility וכו'.

אבי חודין ,אל”מ (מיל’), בתפקידו האחרון בחיל היה רמ”ח פרט.
מנכ”ל נתיבי איילון לשעבר, בעל תואר שני (אונ’ ת”א) במנהל עסקים בהתמחות מימון

וניהול בינלאומי. בעל ניסיון כמנכ”ל במגזר הציבורי, הממשלתי והפרטי.
אבי יכול לייעץ בנושאים של עבודה מול רשויות וגופי ממשל, ניהול ותחבורה חכמה.

דני ויטמן ,אל”מ (מיל’), נווט קרב ובעברו מפקד כנף. כיום עורך דין, בעל תואר ראשון
מדעים (ארה”ב) תואר ראשון במשפטים (אונ’ ת”א).

ממקימי מא”ב (אופק). ניהל שלוש קרנות הון סיכון, ושימש כדירקטור עמוס בר שלו,
בעשרות חברות פרטיות וציבוריות .מלווה יזמים בתחומי הטכנולוגיה.

רוצה לשפר את קורות החיים או להתכונן לקראת ראיונות וזה תמיד מתפספס
? לך? חשבת להתייעץ עם יועץ קריירה מומחה ולא ידעת למי לפנות

סידרנו לך את ההזדמנות לעשות את זה!

ברק לפידות, סא"ל (מיל), בוגר תפקידי פיקוד, ניהול ומטה, בוגר קורס להסמכת
Senior Global HRM מטעם איגוד ניהול משאבי אנוש העולמי. סמנכ"ל משאבי

אנוש בכיר תאגיד החינוך של עיריית ירושלים המעסיק כ6,000 עובדים.

יעזור לכם לשפר את קורות החיים ו/או יכין אתכם לריאיון עבודה!

עמירם קאופמן, נווט יוצא החיל וב 17 השנים האחרונות הוא "נווט
יושב כנווט בקוקפיט האישי של אנשים, לצידם, ועוזר להם לנווט את לקריירה "–

הקריירה שלהם. 

יעבוד אתכם ביחד על איך להצליח יותר במה שאתם עושים עכשיו ועל איך לפתח
נכון את הקריירה שלכם.

המצב החדש דורש ממך להתרגל לשגרה חדשה ומאתגרת?  הלחצים הרגשיים
מעיקים עלייך? סביבת העבודה שלך השתנתה בעקבות ההתפתחויות

האחרונות?
תוכלו להיפגש באופן מקוון, ללא עלות, ולהתייעץ עם אחת היועצות הבאות:

רעות אור, בוגרת החיל. פסיכולוגית בעלת תואר שני בפסיכולוגיה ארגונית
תעסוקתית. מנחת קבוצות ובעלת ניסיון בתהליכי ייעוץ פרטניים.

בשנים האחרונות עבדה בעמותת יוניסטרים ופסיכולוגית פרקטיקנית בצה”ל.
רעות תייעץ ותעזור בהגדרת מטרות ויעדים למי שמסתגל לשגרה חדשה,
מתמודד עם סביבת עבודה אחרת, שינוי באופי התפקיד, סיום העסקה וכו.’

מיה ויינשטיין, יועצת ארגונית בכירה, תשוחח אתכם ותייעץ בנושא פיתוח חוסן
ברמת הפרט והמשפחה בימים של חוסר וודאות ומורכבות גלובלית. 

מצב לחץ מוגדר כמצב בו קיים פער בין דרישות המציאות, לבין היכולת של היחיד /
המשפחה לבצע אותן. 

מטרות האימון –עיצוב, יישום והטמעה של שפה, תובנות וכלים להורדת המתח
שלילי הגורם לאורך זמן לשחיקה, ולהעלאת הפרודוקטוביות, היעילות, ותחושת

היכולת לייצר ‘רציפות תפקודית ‘ – קוגניטיבית, רגשית והתנהגותית. 

קהילת אחותי – בוגרות זמינות זו לזו גם בימים מלאי אי ודאות ומורכבות גלובלית.

. אנחנו יודעות עד כמה שיחה אחת יכולה להיות בעלת השפעה גדולה

? רוצה לשוחח עם בוגרת חיל אחרת על ההתמודדויות אותן את חווה

הדרך הנכונה ביותר לעבור את התקופה הזו היא לשתף האחת את השנייה בתחושות ובהתלבטויות,
. וללמוד מניסיון של חברות מנוסות יותר

במידה ואת מעוניינת לדבר עם בוגרת חיל אחרת לשיחה קצרה ואישית, 
שלחי וואטסאפ למספר– 0525841212 ונדאג לבצע את החיבורים.

גם לכם יש מומחיות וניסיון בתחומכם ומוכנים להרתם ולסייע? נשמח לשמוע מכם.

אנו נמשיך לפרסם הצעות ופעילויות המותאמות למצב –
מוזמנים לעקוב אחרינו באתר העמותה, בפייסבוק,

בלינקדאין ובאינסטגרם

תוכלו למצוא אותנו גם ב:

                 



כולנו משפח"א במיוחד כשהשגרה משתנה!

חברים יקרים,

המצב החדש מחייב את כולנו לשנות הרגלים וגם אנחנו בעמותת חיל האוויר נערכנו במהירות
למתכונת פעולה חלופית וירטואלית.

עם כל הכבוד לתשתית הדיגיטל המגוונת שלנו, הפעילויות יצאו לדרך בזכות ההון האנושי, חברי
העמותה, שנרתמו במהירות לסייע ולתמוך ועל כך תודתי להם. רשימת היועצים ה"וירטואלים"
שלנו מופיעה בסוף הניוזלטר ונשמח לצרף לנבחרת חברים נוספים בעלי ידע וניסיון מתאימים.

אנו מרחיבים היום את סל הפעילויות ומציעים לחברינו הותיקים (וגם לצעירים) אפשרויות טלפוניות
המפורטות בהמשך.

ואני רבים מאד נרשמו בימים האחרונים לקבוצת המשרות של עמותת חיל האוויר בפייסבוק
מזמין את כל מי שחיפוש עבודה רלונטי עבורו או עבור בן משפחה להצטרף לקבוצה ולבדוק את

האפשרויות המוצעות. 
 בעלי חברה או מנהלים ומחפשים עובדים בוגרי החיל? 

פרסמו את המודעה במקום הנכון עבורכם.

התקופה הזאת היא גם זמן טוב לעיין בספרית המורשת הדיגיטלית של עמותת חיל האוויר, יש הרבה
מה ללמוד מהמורשת המפוארת שלנו שכל אחד מחברינו תרם את חלקו לעיצובה.

המעבר למתכונת החלופית הוא דוגמא נוספת הממחישה את הדרך של העמותה והמשפח"א
שלנו: רוח ההתנדבות, החיבור בין ותיקים לצעירים, בית לכל יוצאי החיל בכל התפקידים

והדרגות, חדשנות לצד המורשת ובעיקר – רלונטיות. 

אני שמח לעדכן כי במסגרת שיתוף הפעולה של עמותת חיל האוויר עם עמותת SpaceIL, משגרת
חללית "בראשית" לירח, אנו מזמינים אתכם להרצאה מקוונת מרתקת לכבוד יום השנה ל"לכידת

הירח". ההרצאה מתאימה לכולם. 

עמותת חיל האוויר תמשיך לפרסם פעילויות רלונטיות עבורכם ואני מזמין אתכם לעקוב אחרינו באתר
וברשתות החברתיות.

שלכם

ד"ר גיא ענב
מנכ"ל עמותת חיל האוויר

בימים האחרונים כולנו מבלים בבית יותר ממה שאנחנו רגילים, וכדי שהזמן יעבור קצת יותר
מהר חשבנו על מספר פעילויות כדי שהזמן יעבור קצת יותר מהר

יש לכם זמן? הצטרפו לשיעור מקוון! 

במסגרת שיתוף הפעולה של עמותת חיל האוויר עם עמותת SpaceIL אנחנו מזמינים אתכם
על בנושא חדשנות וחשיבה מחוץ לקופסה להשתתף בשיעור מקוון מחר, יום שלישי ה24.3.20

החללית "בראשית". 

במסגרת ציון יום השנה ל"לכידת ירח", של החללית בראשית, יתקיימו שתי הרצאות סינכרוניות
שיעסקו בסיפורה של החללית בראשית, וימנפו את הסיפור לעידוד תלמידים וכל מי שמתעניין בתחום
החלל לחשיבה מחוץ לקופסה, לתעוזה מחשבתית ולמימוש יוזמות. ההרצאות מקיימות בשיתוף עם

סוכנות החלל הישראלית ומשרד החינוך. 

http://www.visit.spaceil.com/blank?  תוכלו להשתתף בשיעורים שיועברו בקישור הזה
lang=he

לוח הזמנים של הפעילות: 

8:00 פרסום סרטון חגיגות השנה ייחשף בעמוד

9:00 שיעור מקוון לתלמידי יסודי 

11:00 שיעור מקוון לתלמידי חטיבה ולכל מי שמתעניין בתחום החלל!

נשמח אם תזמינו גם את שאר בני המשפחה, ילדים ונכדים להצטרף (וירטואלית) לשיעור
המיוחד!  

מונחים של חיל האוויר  שאצלנו במשפח"א כדאי שכל אחד יכיר! 

אנו עובדים כעת על עמותון אביב ומתכננים לשלב בו אתגר מעניין.

לצורך כך, אנא שלחו לנו מושגים שהם הכי חיל האויר בעיניכם. אתם יכולים לשלוח ביטויים, מילות
קוד, אירועים, וכל מה שנראה לכם מתאים ורלוונטי. 

יש לי רעיון – מכניסים לשגרה אופטימיות והיגיון 

יש לך המלצות איך להעביר את הימים עם חיוך? רואה את הדברים הטובים שהתקופה הזו
 אספת רעיונות וטיפים שיכולים לעניין את חברי העמותה? אתה ותיק עם ניסיון מאפשרת?

חיים רב שנוכל ללמוד ממנו?

נשמח לשוחח אתכם על כך! 

אנא שלחו לנו מייל חוזר ופעיל עמותה ותיק יחזור אליכם כדי לשמוע את הרעיונות שלכם.  

איזה כיף שיש המון חברים בתחומי ענין רבים ומגוונים

בתקופה זו כולנו נאלצים לנתק מגע עם אנשים שאנחנו מכירים ואוהבים, אז חשבנו שזו הזדמנות
להכיר חברים חדשים!

לפעמים בתוך השגרה, במיוחד בשגרה חדשה, כדאי לזכור שיש דברים קטנים שיכולים לעשות טוב
גדול.

דוגמא טובה לכך היא להכיר בשיחה טלפונית חבר עמותה ותיק כמונו. אנו יכולים לשאול לשלומו
ולספר על שלומנו, לגלות על עבר משותף לנו ואילו מכרים משותפים יש לנו. אפשר להתעניין וגם

לספר איך שומרים על הקשר עם המשפחה.

כתבו לנו במייל חוזר ונשמח לבצע ביניכם חיבורים לשיחות משותפות. 

יש לך שאלות בנוגע ליציאה לחל"ת ודמי אבטלה? יש לנו את המידע המעודכן
בשבילך! 

אלעד מלול, בוגר החיל ופעיל בעמותה מסביר בצורה מדויקת מה צריך לעשות כל מי שיצא לחל"ת
בשל הקורונה. כל הפרטים בסרטון המצורף 

בעקבות המצב, מעסיקים אתכם עניינים משפטיים? 
הכנסו לפורטל המיוחד של משרד פישר בכר ותהיו מעודכנים!

מוזמנים להיכנס לפורטל המיוחד של שותפינו משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות' עם עדכונים
חשובים בנושאים משפטיים העולים ממשבר נגיף הקורונה.

לינק לפורטל: כאן.

קבוצת המשרות של עמותת חיל האוויר גדלה מיום ליום!

מחפש עבודה?

קבוצת המשרות שלנו בפייסבוק כוללת מגוון הצעות ומתעדכנת באופן קבוע.

בעל חברה או מנהל ומעוניין במועמדים יוצאי החיל?

אתה מוזמן לפרסם בקבוצה שלנו ולהנות ממועמדים איכותיים.

ספרית המורשת הדיגיטלית של העמותה  דפדפו ותעבירו את הזמן בהנאה!

אם אמרתם לעצמכם "יום אחד כשיהיה לי זמן אשב לקרוא בספרייה הדיגיטלית של עמותת חיל
האוויר" – 

אז היום הזה הגיע!

הימים הקרובים הם בהחלט הזדמנות מצוינת לעשות זאת, להיזכר ולהתקרב למורשת ולסיפורים
המוכרים מהחיל.  הספרייה כוללת ספרים רבים, אותם ניתן להוריד למחשב או לקרוא אלקטרוני

לנוחיותכם.

מוזמנים להיכנס לספרייה הדיגיטלית שלנו דרך כרטיסיית "מורשת" באתר העמותה או ישירות
http://www.iaflibrary.org.il/ :מהלינק

! אם עוד לא שמעתם על פעילות שעות הייעוץ המקוונות שלנו, זה הזמן להתעדכן

תוכלו לשוחח עם יועצים ממגוון תחומים: ייעוץ תעסוקתי, הכנה לראיונות עבודה, שיפור קו"ח, ייעוץ מקצועי
וכו', ללא עלות. 

לתיאום פגישה מקוונת, אנא השיבו למייל וכתבו את שמכם ואת שם היועץ איתו תרצו לשוחח! 

גם לכם יש מומחיות וניסיון בתחומכם ומוכנים להרתם ולסייע? נשמח לשמוע מכם.

רוצים להתייעץ בנושא מקצועי שחשוב לכם? סידרנו את האדם הנכון בשבילכם!

עם אחד מהיועצים תוכלו להיפגש באופן מקוון (שיחת טלפון / וידאו), ללא עלות,
הבאים:

נמרוד שפר, אלוף (מיל'), טייס קרב, מנכ"ל התעשייה האווירית לישראל, בעל תואר
שני מאוניברסיטת הרווארד.

עופר גרין, סא"ל (מיל'), מנכ"ל  FRONERI ISRAEL (גלידות 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 LTD, לשעבר 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) Mobility וכו'.

אבי חודין ,אל”מ (מיל’), בתפקידו האחרון בחיל היה רמ”ח פרט.
מנכ”ל נתיבי איילון לשעבר, בעל תואר שני (אונ’ ת”א) במנהל עסקים בהתמחות מימון

וניהול בינלאומי. בעל ניסיון כמנכ”ל במגזר הציבורי, הממשלתי והפרטי.
אבי יכול לייעץ בנושאים של עבודה מול רשויות וגופי ממשל, ניהול ותחבורה חכמה.

דני ויטמן ,אל”מ (מיל’), נווט קרב ובעברו מפקד כנף. כיום עורך דין, בעל תואר ראשון
מדעים (ארה”ב) תואר ראשון במשפטים (אונ’ ת”א).

ממקימי מא”ב (אופק). ניהל שלוש קרנות הון סיכון, ושימש כדירקטור עמוס בר שלו,
בעשרות חברות פרטיות וציבוריות .מלווה יזמים בתחומי הטכנולוגיה.

רוצה לשפר את קורות החיים או להתכונן לקראת ראיונות וזה תמיד מתפספס
? לך? חשבת להתייעץ עם יועץ קריירה מומחה ולא ידעת למי לפנות

סידרנו לך את ההזדמנות לעשות את זה!

ברק לפידות, סא"ל (מיל), בוגר תפקידי פיקוד, ניהול ומטה, בוגר קורס להסמכת
Senior Global HRM מטעם איגוד ניהול משאבי אנוש העולמי. סמנכ"ל משאבי

אנוש בכיר תאגיד החינוך של עיריית ירושלים המעסיק כ6,000 עובדים.

יעזור לכם לשפר את קורות החיים ו/או יכין אתכם לריאיון עבודה!

עמירם קאופמן, נווט יוצא החיל וב 17 השנים האחרונות הוא "נווט
יושב כנווט בקוקפיט האישי של אנשים, לצידם, ועוזר להם לנווט את לקריירה "–

הקריירה שלהם. 

יעבוד אתכם ביחד על איך להצליח יותר במה שאתם עושים עכשיו ועל איך לפתח
נכון את הקריירה שלכם.

המצב החדש דורש ממך להתרגל לשגרה חדשה ומאתגרת?  הלחצים הרגשיים
מעיקים עלייך? סביבת העבודה שלך השתנתה בעקבות ההתפתחויות

האחרונות?
תוכלו להיפגש באופן מקוון, ללא עלות, ולהתייעץ עם אחת היועצות הבאות:

רעות אור, בוגרת החיל. פסיכולוגית בעלת תואר שני בפסיכולוגיה ארגונית
תעסוקתית. מנחת קבוצות ובעלת ניסיון בתהליכי ייעוץ פרטניים.

בשנים האחרונות עבדה בעמותת יוניסטרים ופסיכולוגית פרקטיקנית בצה”ל.
רעות תייעץ ותעזור בהגדרת מטרות ויעדים למי שמסתגל לשגרה חדשה,
מתמודד עם סביבת עבודה אחרת, שינוי באופי התפקיד, סיום העסקה וכו.’

מיה ויינשטיין, יועצת ארגונית בכירה, תשוחח אתכם ותייעץ בנושא פיתוח חוסן
ברמת הפרט והמשפחה בימים של חוסר וודאות ומורכבות גלובלית. 

מצב לחץ מוגדר כמצב בו קיים פער בין דרישות המציאות, לבין היכולת של היחיד /
המשפחה לבצע אותן. 

מטרות האימון –עיצוב, יישום והטמעה של שפה, תובנות וכלים להורדת המתח
שלילי הגורם לאורך זמן לשחיקה, ולהעלאת הפרודוקטוביות, היעילות, ותחושת

היכולת לייצר ‘רציפות תפקודית ‘ – קוגניטיבית, רגשית והתנהגותית. 

קהילת אחותי – בוגרות זמינות זו לזו גם בימים מלאי אי ודאות ומורכבות גלובלית.

. אנחנו יודעות עד כמה שיחה אחת יכולה להיות בעלת השפעה גדולה

? רוצה לשוחח עם בוגרת חיל אחרת על ההתמודדויות אותן את חווה

הדרך הנכונה ביותר לעבור את התקופה הזו היא לשתף האחת את השנייה בתחושות ובהתלבטויות,
. וללמוד מניסיון של חברות מנוסות יותר

במידה ואת מעוניינת לדבר עם בוגרת חיל אחרת לשיחה קצרה ואישית, 
שלחי וואטסאפ למספר– 0525841212 ונדאג לבצע את החיבורים.

גם לכם יש מומחיות וניסיון בתחומכם ומוכנים להרתם ולסייע? נשמח לשמוע מכם.

אנו נמשיך לפרסם הצעות ופעילויות המותאמות למצב –
מוזמנים לעקוב אחרינו באתר העמותה, בפייסבוק,

בלינקדאין ובאינסטגרם

תוכלו למצוא אותנו גם ב:

                 

https://www.amutaiaf.org.il/wp-content/uploads/2020/03/דני-ויטמן-1.jpg
https://www.amutaiaf.org.il/wp-content/uploads/2020/03/עמוס-בר-שלו-1.jpg


כולנו משפח"א במיוחד כשהשגרה משתנה!

חברים יקרים,

המצב החדש מחייב את כולנו לשנות הרגלים וגם אנחנו בעמותת חיל האוויר נערכנו במהירות
למתכונת פעולה חלופית וירטואלית.

עם כל הכבוד לתשתית הדיגיטל המגוונת שלנו, הפעילויות יצאו לדרך בזכות ההון האנושי, חברי
העמותה, שנרתמו במהירות לסייע ולתמוך ועל כך תודתי להם. רשימת היועצים ה"וירטואלים"
שלנו מופיעה בסוף הניוזלטר ונשמח לצרף לנבחרת חברים נוספים בעלי ידע וניסיון מתאימים.

אנו מרחיבים היום את סל הפעילויות ומציעים לחברינו הותיקים (וגם לצעירים) אפשרויות טלפוניות
המפורטות בהמשך.

ואני רבים מאד נרשמו בימים האחרונים לקבוצת המשרות של עמותת חיל האוויר בפייסבוק
מזמין את כל מי שחיפוש עבודה רלונטי עבורו או עבור בן משפחה להצטרף לקבוצה ולבדוק את

האפשרויות המוצעות. 
 בעלי חברה או מנהלים ומחפשים עובדים בוגרי החיל? 

פרסמו את המודעה במקום הנכון עבורכם.

התקופה הזאת היא גם זמן טוב לעיין בספרית המורשת הדיגיטלית של עמותת חיל האוויר, יש הרבה
מה ללמוד מהמורשת המפוארת שלנו שכל אחד מחברינו תרם את חלקו לעיצובה.

המעבר למתכונת החלופית הוא דוגמא נוספת הממחישה את הדרך של העמותה והמשפח"א
שלנו: רוח ההתנדבות, החיבור בין ותיקים לצעירים, בית לכל יוצאי החיל בכל התפקידים

והדרגות, חדשנות לצד המורשת ובעיקר – רלונטיות. 

אני שמח לעדכן כי במסגרת שיתוף הפעולה של עמותת חיל האוויר עם עמותת SpaceIL, משגרת
חללית "בראשית" לירח, אנו מזמינים אתכם להרצאה מקוונת מרתקת לכבוד יום השנה ל"לכידת

הירח". ההרצאה מתאימה לכולם. 

עמותת חיל האוויר תמשיך לפרסם פעילויות רלונטיות עבורכם ואני מזמין אתכם לעקוב אחרינו באתר
וברשתות החברתיות.

שלכם

ד"ר גיא ענב
מנכ"ל עמותת חיל האוויר

בימים האחרונים כולנו מבלים בבית יותר ממה שאנחנו רגילים, וכדי שהזמן יעבור קצת יותר
מהר חשבנו על מספר פעילויות כדי שהזמן יעבור קצת יותר מהר

יש לכם זמן? הצטרפו לשיעור מקוון! 

במסגרת שיתוף הפעולה של עמותת חיל האוויר עם עמותת SpaceIL אנחנו מזמינים אתכם
על בנושא חדשנות וחשיבה מחוץ לקופסה להשתתף בשיעור מקוון מחר, יום שלישי ה24.3.20

החללית "בראשית". 

במסגרת ציון יום השנה ל"לכידת ירח", של החללית בראשית, יתקיימו שתי הרצאות סינכרוניות
שיעסקו בסיפורה של החללית בראשית, וימנפו את הסיפור לעידוד תלמידים וכל מי שמתעניין בתחום
החלל לחשיבה מחוץ לקופסה, לתעוזה מחשבתית ולמימוש יוזמות. ההרצאות מקיימות בשיתוף עם

סוכנות החלל הישראלית ומשרד החינוך. 

http://www.visit.spaceil.com/blank?  תוכלו להשתתף בשיעורים שיועברו בקישור הזה
lang=he

לוח הזמנים של הפעילות: 

8:00 פרסום סרטון חגיגות השנה ייחשף בעמוד

9:00 שיעור מקוון לתלמידי יסודי 

11:00 שיעור מקוון לתלמידי חטיבה ולכל מי שמתעניין בתחום החלל!

נשמח אם תזמינו גם את שאר בני המשפחה, ילדים ונכדים להצטרף (וירטואלית) לשיעור
המיוחד!  

מונחים של חיל האוויר  שאצלנו במשפח"א כדאי שכל אחד יכיר! 

אנו עובדים כעת על עמותון אביב ומתכננים לשלב בו אתגר מעניין.

לצורך כך, אנא שלחו לנו מושגים שהם הכי חיל האויר בעיניכם. אתם יכולים לשלוח ביטויים, מילות
קוד, אירועים, וכל מה שנראה לכם מתאים ורלוונטי. 

יש לי רעיון – מכניסים לשגרה אופטימיות והיגיון 

יש לך המלצות איך להעביר את הימים עם חיוך? רואה את הדברים הטובים שהתקופה הזו
 אספת רעיונות וטיפים שיכולים לעניין את חברי העמותה? אתה ותיק עם ניסיון מאפשרת?

חיים רב שנוכל ללמוד ממנו?

נשמח לשוחח אתכם על כך! 

אנא שלחו לנו מייל חוזר ופעיל עמותה ותיק יחזור אליכם כדי לשמוע את הרעיונות שלכם.  

איזה כיף שיש המון חברים בתחומי ענין רבים ומגוונים

בתקופה זו כולנו נאלצים לנתק מגע עם אנשים שאנחנו מכירים ואוהבים, אז חשבנו שזו הזדמנות
להכיר חברים חדשים!

לפעמים בתוך השגרה, במיוחד בשגרה חדשה, כדאי לזכור שיש דברים קטנים שיכולים לעשות טוב
גדול.

דוגמא טובה לכך היא להכיר בשיחה טלפונית חבר עמותה ותיק כמונו. אנו יכולים לשאול לשלומו
ולספר על שלומנו, לגלות על עבר משותף לנו ואילו מכרים משותפים יש לנו. אפשר להתעניין וגם

לספר איך שומרים על הקשר עם המשפחה.

כתבו לנו במייל חוזר ונשמח לבצע ביניכם חיבורים לשיחות משותפות. 

יש לך שאלות בנוגע ליציאה לחל"ת ודמי אבטלה? יש לנו את המידע המעודכן
בשבילך! 

אלעד מלול, בוגר החיל ופעיל בעמותה מסביר בצורה מדויקת מה צריך לעשות כל מי שיצא לחל"ת
בשל הקורונה. כל הפרטים בסרטון המצורף 

בעקבות המצב, מעסיקים אתכם עניינים משפטיים? 
הכנסו לפורטל המיוחד של משרד פישר בכר ותהיו מעודכנים!

מוזמנים להיכנס לפורטל המיוחד של שותפינו משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות' עם עדכונים
חשובים בנושאים משפטיים העולים ממשבר נגיף הקורונה.

לינק לפורטל: כאן.

קבוצת המשרות של עמותת חיל האוויר גדלה מיום ליום!

מחפש עבודה?

קבוצת המשרות שלנו בפייסבוק כוללת מגוון הצעות ומתעדכנת באופן קבוע.

בעל חברה או מנהל ומעוניין במועמדים יוצאי החיל?

אתה מוזמן לפרסם בקבוצה שלנו ולהנות ממועמדים איכותיים.

ספרית המורשת הדיגיטלית של העמותה  דפדפו ותעבירו את הזמן בהנאה!

אם אמרתם לעצמכם "יום אחד כשיהיה לי זמן אשב לקרוא בספרייה הדיגיטלית של עמותת חיל
האוויר" – 

אז היום הזה הגיע!

הימים הקרובים הם בהחלט הזדמנות מצוינת לעשות זאת, להיזכר ולהתקרב למורשת ולסיפורים
המוכרים מהחיל.  הספרייה כוללת ספרים רבים, אותם ניתן להוריד למחשב או לקרוא אלקטרוני

לנוחיותכם.

מוזמנים להיכנס לספרייה הדיגיטלית שלנו דרך כרטיסיית "מורשת" באתר העמותה או ישירות
http://www.iaflibrary.org.il/ :מהלינק

! אם עוד לא שמעתם על פעילות שעות הייעוץ המקוונות שלנו, זה הזמן להתעדכן

תוכלו לשוחח עם יועצים ממגוון תחומים: ייעוץ תעסוקתי, הכנה לראיונות עבודה, שיפור קו"ח, ייעוץ מקצועי
וכו', ללא עלות. 

לתיאום פגישה מקוונת, אנא השיבו למייל וכתבו את שמכם ואת שם היועץ איתו תרצו לשוחח! 

גם לכם יש מומחיות וניסיון בתחומכם ומוכנים להרתם ולסייע? נשמח לשמוע מכם.

רוצים להתייעץ בנושא מקצועי שחשוב לכם? סידרנו את האדם הנכון בשבילכם!

עם אחד מהיועצים תוכלו להיפגש באופן מקוון (שיחת טלפון / וידאו), ללא עלות,
הבאים:

נמרוד שפר, אלוף (מיל'), טייס קרב, מנכ"ל התעשייה האווירית לישראל, בעל תואר
שני מאוניברסיטת הרווארד.

עופר גרין, סא"ל (מיל'), מנכ"ל  FRONERI ISRAEL (גלידות 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 LTD, לשעבר 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) Mobility וכו'.

אבי חודין ,אל”מ (מיל’), בתפקידו האחרון בחיל היה רמ”ח פרט.
מנכ”ל נתיבי איילון לשעבר, בעל תואר שני (אונ’ ת”א) במנהל עסקים בהתמחות מימון

וניהול בינלאומי. בעל ניסיון כמנכ”ל במגזר הציבורי, הממשלתי והפרטי.
אבי יכול לייעץ בנושאים של עבודה מול רשויות וגופי ממשל, ניהול ותחבורה חכמה.

דני ויטמן ,אל”מ (מיל’), נווט קרב ובעברו מפקד כנף. כיום עורך דין, בעל תואר ראשון
מדעים (ארה”ב) תואר ראשון במשפטים (אונ’ ת”א).

ממקימי מא”ב (אופק). ניהל שלוש קרנות הון סיכון, ושימש כדירקטור עמוס בר שלו,
בעשרות חברות פרטיות וציבוריות .מלווה יזמים בתחומי הטכנולוגיה.

רוצה לשפר את קורות החיים או להתכונן לקראת ראיונות וזה תמיד מתפספס
? לך? חשבת להתייעץ עם יועץ קריירה מומחה ולא ידעת למי לפנות

סידרנו לך את ההזדמנות לעשות את זה!

ברק לפידות, סא"ל (מיל), בוגר תפקידי פיקוד, ניהול ומטה, בוגר קורס להסמכת
Senior Global HRM מטעם איגוד ניהול משאבי אנוש העולמי. סמנכ"ל משאבי

אנוש בכיר תאגיד החינוך של עיריית ירושלים המעסיק כ6,000 עובדים.

יעזור לכם לשפר את קורות החיים ו/או יכין אתכם לריאיון עבודה!

עמירם קאופמן, נווט יוצא החיל וב 17 השנים האחרונות הוא "נווט
יושב כנווט בקוקפיט האישי של אנשים, לצידם, ועוזר להם לנווט את לקריירה "–

הקריירה שלהם. 

יעבוד אתכם ביחד על איך להצליח יותר במה שאתם עושים עכשיו ועל איך לפתח
נכון את הקריירה שלכם.

המצב החדש דורש ממך להתרגל לשגרה חדשה ומאתגרת?  הלחצים הרגשיים
מעיקים עלייך? סביבת העבודה שלך השתנתה בעקבות ההתפתחויות

האחרונות?
תוכלו להיפגש באופן מקוון, ללא עלות, ולהתייעץ עם אחת היועצות הבאות:

רעות אור, בוגרת החיל. פסיכולוגית בעלת תואר שני בפסיכולוגיה ארגונית
תעסוקתית. מנחת קבוצות ובעלת ניסיון בתהליכי ייעוץ פרטניים.

בשנים האחרונות עבדה בעמותת יוניסטרים ופסיכולוגית פרקטיקנית בצה”ל.
רעות תייעץ ותעזור בהגדרת מטרות ויעדים למי שמסתגל לשגרה חדשה,
מתמודד עם סביבת עבודה אחרת, שינוי באופי התפקיד, סיום העסקה וכו.’

מיה ויינשטיין, יועצת ארגונית בכירה, תשוחח אתכם ותייעץ בנושא פיתוח חוסן
ברמת הפרט והמשפחה בימים של חוסר וודאות ומורכבות גלובלית. 

מצב לחץ מוגדר כמצב בו קיים פער בין דרישות המציאות, לבין היכולת של היחיד /
המשפחה לבצע אותן. 

מטרות האימון –עיצוב, יישום והטמעה של שפה, תובנות וכלים להורדת המתח
שלילי הגורם לאורך זמן לשחיקה, ולהעלאת הפרודוקטוביות, היעילות, ותחושת

היכולת לייצר ‘רציפות תפקודית ‘ – קוגניטיבית, רגשית והתנהגותית. 

קהילת אחותי – בוגרות זמינות זו לזו גם בימים מלאי אי ודאות ומורכבות גלובלית.

. אנחנו יודעות עד כמה שיחה אחת יכולה להיות בעלת השפעה גדולה

? רוצה לשוחח עם בוגרת חיל אחרת על ההתמודדויות אותן את חווה

הדרך הנכונה ביותר לעבור את התקופה הזו היא לשתף האחת את השנייה בתחושות ובהתלבטויות,
. וללמוד מניסיון של חברות מנוסות יותר

במידה ואת מעוניינת לדבר עם בוגרת חיל אחרת לשיחה קצרה ואישית, 
שלחי וואטסאפ למספר– 0525841212 ונדאג לבצע את החיבורים.

גם לכם יש מומחיות וניסיון בתחומכם ומוכנים להרתם ולסייע? נשמח לשמוע מכם.

אנו נמשיך לפרסם הצעות ופעילויות המותאמות למצב –
מוזמנים לעקוב אחרינו באתר העמותה, בפייסבוק,

בלינקדאין ובאינסטגרם

תוכלו למצוא אותנו גם ב:

                 



כולנו משפח"א במיוחד כשהשגרה משתנה!

חברים יקרים,

המצב החדש מחייב את כולנו לשנות הרגלים וגם אנחנו בעמותת חיל האוויר נערכנו במהירות
למתכונת פעולה חלופית וירטואלית.

עם כל הכבוד לתשתית הדיגיטל המגוונת שלנו, הפעילויות יצאו לדרך בזכות ההון האנושי, חברי
העמותה, שנרתמו במהירות לסייע ולתמוך ועל כך תודתי להם. רשימת היועצים ה"וירטואלים"
שלנו מופיעה בסוף הניוזלטר ונשמח לצרף לנבחרת חברים נוספים בעלי ידע וניסיון מתאימים.

אנו מרחיבים היום את סל הפעילויות ומציעים לחברינו הותיקים (וגם לצעירים) אפשרויות טלפוניות
המפורטות בהמשך.

ואני רבים מאד נרשמו בימים האחרונים לקבוצת המשרות של עמותת חיל האוויר בפייסבוק
מזמין את כל מי שחיפוש עבודה רלונטי עבורו או עבור בן משפחה להצטרף לקבוצה ולבדוק את

האפשרויות המוצעות. 
 בעלי חברה או מנהלים ומחפשים עובדים בוגרי החיל? 

פרסמו את המודעה במקום הנכון עבורכם.

התקופה הזאת היא גם זמן טוב לעיין בספרית המורשת הדיגיטלית של עמותת חיל האוויר, יש הרבה
מה ללמוד מהמורשת המפוארת שלנו שכל אחד מחברינו תרם את חלקו לעיצובה.

המעבר למתכונת החלופית הוא דוגמא נוספת הממחישה את הדרך של העמותה והמשפח"א
שלנו: רוח ההתנדבות, החיבור בין ותיקים לצעירים, בית לכל יוצאי החיל בכל התפקידים

והדרגות, חדשנות לצד המורשת ובעיקר – רלונטיות. 

אני שמח לעדכן כי במסגרת שיתוף הפעולה של עמותת חיל האוויר עם עמותת SpaceIL, משגרת
חללית "בראשית" לירח, אנו מזמינים אתכם להרצאה מקוונת מרתקת לכבוד יום השנה ל"לכידת

הירח". ההרצאה מתאימה לכולם. 

עמותת חיל האוויר תמשיך לפרסם פעילויות רלונטיות עבורכם ואני מזמין אתכם לעקוב אחרינו באתר
וברשתות החברתיות.

שלכם

ד"ר גיא ענב
מנכ"ל עמותת חיל האוויר

בימים האחרונים כולנו מבלים בבית יותר ממה שאנחנו רגילים, וכדי שהזמן יעבור קצת יותר
מהר חשבנו על מספר פעילויות כדי שהזמן יעבור קצת יותר מהר

יש לכם זמן? הצטרפו לשיעור מקוון! 

במסגרת שיתוף הפעולה של עמותת חיל האוויר עם עמותת SpaceIL אנחנו מזמינים אתכם
על בנושא חדשנות וחשיבה מחוץ לקופסה להשתתף בשיעור מקוון מחר, יום שלישי ה24.3.20

החללית "בראשית". 

במסגרת ציון יום השנה ל"לכידת ירח", של החללית בראשית, יתקיימו שתי הרצאות סינכרוניות
שיעסקו בסיפורה של החללית בראשית, וימנפו את הסיפור לעידוד תלמידים וכל מי שמתעניין בתחום
החלל לחשיבה מחוץ לקופסה, לתעוזה מחשבתית ולמימוש יוזמות. ההרצאות מקיימות בשיתוף עם

סוכנות החלל הישראלית ומשרד החינוך. 

http://www.visit.spaceil.com/blank?  תוכלו להשתתף בשיעורים שיועברו בקישור הזה
lang=he

לוח הזמנים של הפעילות: 

8:00 פרסום סרטון חגיגות השנה ייחשף בעמוד

9:00 שיעור מקוון לתלמידי יסודי 

11:00 שיעור מקוון לתלמידי חטיבה ולכל מי שמתעניין בתחום החלל!

נשמח אם תזמינו גם את שאר בני המשפחה, ילדים ונכדים להצטרף (וירטואלית) לשיעור
המיוחד!  

מונחים של חיל האוויר  שאצלנו במשפח"א כדאי שכל אחד יכיר! 

אנו עובדים כעת על עמותון אביב ומתכננים לשלב בו אתגר מעניין.

לצורך כך, אנא שלחו לנו מושגים שהם הכי חיל האויר בעיניכם. אתם יכולים לשלוח ביטויים, מילות
קוד, אירועים, וכל מה שנראה לכם מתאים ורלוונטי. 

יש לי רעיון – מכניסים לשגרה אופטימיות והיגיון 

יש לך המלצות איך להעביר את הימים עם חיוך? רואה את הדברים הטובים שהתקופה הזו
 אספת רעיונות וטיפים שיכולים לעניין את חברי העמותה? אתה ותיק עם ניסיון מאפשרת?

חיים רב שנוכל ללמוד ממנו?

נשמח לשוחח אתכם על כך! 

אנא שלחו לנו מייל חוזר ופעיל עמותה ותיק יחזור אליכם כדי לשמוע את הרעיונות שלכם.  

איזה כיף שיש המון חברים בתחומי ענין רבים ומגוונים

בתקופה זו כולנו נאלצים לנתק מגע עם אנשים שאנחנו מכירים ואוהבים, אז חשבנו שזו הזדמנות
להכיר חברים חדשים!

לפעמים בתוך השגרה, במיוחד בשגרה חדשה, כדאי לזכור שיש דברים קטנים שיכולים לעשות טוב
גדול.

דוגמא טובה לכך היא להכיר בשיחה טלפונית חבר עמותה ותיק כמונו. אנו יכולים לשאול לשלומו
ולספר על שלומנו, לגלות על עבר משותף לנו ואילו מכרים משותפים יש לנו. אפשר להתעניין וגם

לספר איך שומרים על הקשר עם המשפחה.

כתבו לנו במייל חוזר ונשמח לבצע ביניכם חיבורים לשיחות משותפות. 

יש לך שאלות בנוגע ליציאה לחל"ת ודמי אבטלה? יש לנו את המידע המעודכן
בשבילך! 

אלעד מלול, בוגר החיל ופעיל בעמותה מסביר בצורה מדויקת מה צריך לעשות כל מי שיצא לחל"ת
בשל הקורונה. כל הפרטים בסרטון המצורף 

בעקבות המצב, מעסיקים אתכם עניינים משפטיים? 
הכנסו לפורטל המיוחד של משרד פישר בכר ותהיו מעודכנים!

מוזמנים להיכנס לפורטל המיוחד של שותפינו משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות' עם עדכונים
חשובים בנושאים משפטיים העולים ממשבר נגיף הקורונה.

לינק לפורטל: כאן.

קבוצת המשרות של עמותת חיל האוויר גדלה מיום ליום!

מחפש עבודה?

קבוצת המשרות שלנו בפייסבוק כוללת מגוון הצעות ומתעדכנת באופן קבוע.

בעל חברה או מנהל ומעוניין במועמדים יוצאי החיל?

אתה מוזמן לפרסם בקבוצה שלנו ולהנות ממועמדים איכותיים.

ספרית המורשת הדיגיטלית של העמותה  דפדפו ותעבירו את הזמן בהנאה!

אם אמרתם לעצמכם "יום אחד כשיהיה לי זמן אשב לקרוא בספרייה הדיגיטלית של עמותת חיל
האוויר" – 

אז היום הזה הגיע!

הימים הקרובים הם בהחלט הזדמנות מצוינת לעשות זאת, להיזכר ולהתקרב למורשת ולסיפורים
המוכרים מהחיל.  הספרייה כוללת ספרים רבים, אותם ניתן להוריד למחשב או לקרוא אלקטרוני

לנוחיותכם.

מוזמנים להיכנס לספרייה הדיגיטלית שלנו דרך כרטיסיית "מורשת" באתר העמותה או ישירות
http://www.iaflibrary.org.il/ :מהלינק

! אם עוד לא שמעתם על פעילות שעות הייעוץ המקוונות שלנו, זה הזמן להתעדכן

תוכלו לשוחח עם יועצים ממגוון תחומים: ייעוץ תעסוקתי, הכנה לראיונות עבודה, שיפור קו"ח, ייעוץ מקצועי
וכו', ללא עלות. 

לתיאום פגישה מקוונת, אנא השיבו למייל וכתבו את שמכם ואת שם היועץ איתו תרצו לשוחח! 

גם לכם יש מומחיות וניסיון בתחומכם ומוכנים להרתם ולסייע? נשמח לשמוע מכם.

רוצים להתייעץ בנושא מקצועי שחשוב לכם? סידרנו את האדם הנכון בשבילכם!

עם אחד מהיועצים תוכלו להיפגש באופן מקוון (שיחת טלפון / וידאו), ללא עלות,
הבאים:

נמרוד שפר, אלוף (מיל'), טייס קרב, מנכ"ל התעשייה האווירית לישראל, בעל תואר
שני מאוניברסיטת הרווארד.

עופר גרין, סא"ל (מיל'), מנכ"ל  FRONERI ISRAEL (גלידות 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 LTD, לשעבר 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) Mobility וכו'.

אבי חודין ,אל”מ (מיל’), בתפקידו האחרון בחיל היה רמ”ח פרט.
מנכ”ל נתיבי איילון לשעבר, בעל תואר שני (אונ’ ת”א) במנהל עסקים בהתמחות מימון

וניהול בינלאומי. בעל ניסיון כמנכ”ל במגזר הציבורי, הממשלתי והפרטי.
אבי יכול לייעץ בנושאים של עבודה מול רשויות וגופי ממשל, ניהול ותחבורה חכמה.

דני ויטמן ,אל”מ (מיל’), נווט קרב ובעברו מפקד כנף. כיום עורך דין, בעל תואר ראשון
מדעים (ארה”ב) תואר ראשון במשפטים (אונ’ ת”א).

ממקימי מא”ב (אופק). ניהל שלוש קרנות הון סיכון, ושימש כדירקטור עמוס בר שלו,
בעשרות חברות פרטיות וציבוריות .מלווה יזמים בתחומי הטכנולוגיה.

רוצה לשפר את קורות החיים או להתכונן לקראת ראיונות וזה תמיד מתפספס
? לך? חשבת להתייעץ עם יועץ קריירה מומחה ולא ידעת למי לפנות

סידרנו לך את ההזדמנות לעשות את זה!

ברק לפידות, סא"ל (מיל), בוגר תפקידי פיקוד, ניהול ומטה, בוגר קורס להסמכת
Senior Global HRM מטעם איגוד ניהול משאבי אנוש העולמי. סמנכ"ל משאבי

אנוש בכיר תאגיד החינוך של עיריית ירושלים המעסיק כ6,000 עובדים.

יעזור לכם לשפר את קורות החיים ו/או יכין אתכם לריאיון עבודה!

עמירם קאופמן, נווט יוצא החיל וב 17 השנים האחרונות הוא "נווט
יושב כנווט בקוקפיט האישי של אנשים, לצידם, ועוזר להם לנווט את לקריירה "–

הקריירה שלהם. 

יעבוד אתכם ביחד על איך להצליח יותר במה שאתם עושים עכשיו ועל איך לפתח
נכון את הקריירה שלכם.

המצב החדש דורש ממך להתרגל לשגרה חדשה ומאתגרת?  הלחצים הרגשיים
מעיקים עלייך? סביבת העבודה שלך השתנתה בעקבות ההתפתחויות

האחרונות?
תוכלו להיפגש באופן מקוון, ללא עלות, ולהתייעץ עם אחת היועצות הבאות:

רעות אור, בוגרת החיל. פסיכולוגית בעלת תואר שני בפסיכולוגיה ארגונית
תעסוקתית. מנחת קבוצות ובעלת ניסיון בתהליכי ייעוץ פרטניים.

בשנים האחרונות עבדה בעמותת יוניסטרים ופסיכולוגית פרקטיקנית בצה”ל.
רעות תייעץ ותעזור בהגדרת מטרות ויעדים למי שמסתגל לשגרה חדשה,
מתמודד עם סביבת עבודה אחרת, שינוי באופי התפקיד, סיום העסקה וכו.’

מיה ויינשטיין, יועצת ארגונית בכירה, תשוחח אתכם ותייעץ בנושא פיתוח חוסן
ברמת הפרט והמשפחה בימים של חוסר וודאות ומורכבות גלובלית. 

מצב לחץ מוגדר כמצב בו קיים פער בין דרישות המציאות, לבין היכולת של היחיד /
המשפחה לבצע אותן. 

מטרות האימון –עיצוב, יישום והטמעה של שפה, תובנות וכלים להורדת המתח
שלילי הגורם לאורך זמן לשחיקה, ולהעלאת הפרודוקטוביות, היעילות, ותחושת

היכולת לייצר ‘רציפות תפקודית ‘ – קוגניטיבית, רגשית והתנהגותית. 

קהילת אחותי – בוגרות זמינות זו לזו גם בימים מלאי אי ודאות ומורכבות גלובלית.

. אנחנו יודעות עד כמה שיחה אחת יכולה להיות בעלת השפעה גדולה

? רוצה לשוחח עם בוגרת חיל אחרת על ההתמודדויות אותן את חווה

הדרך הנכונה ביותר לעבור את התקופה הזו היא לשתף האחת את השנייה בתחושות ובהתלבטויות,
. וללמוד מניסיון של חברות מנוסות יותר

במידה ואת מעוניינת לדבר עם בוגרת חיל אחרת לשיחה קצרה ואישית, 
שלחי וואטסאפ למספר– 0525841212 ונדאג לבצע את החיבורים.

גם לכם יש מומחיות וניסיון בתחומכם ומוכנים להרתם ולסייע? נשמח לשמוע מכם.

אנו נמשיך לפרסם הצעות ופעילויות המותאמות למצב –
מוזמנים לעקוב אחרינו באתר העמותה, בפייסבוק,

בלינקדאין ובאינסטגרם

תוכלו למצוא אותנו גם ב:

                 

https://www.facebook.com/amutaIAF
https://www.linkedin.com/in/amutaiaf/
https://www.instagram.com/amutaiaf/
https://www.amutaiaf.org.il

