פברואר 2019

שמחים ונרגשים לסכם עבורכם את אירוע סוף השנה שלנו!
חברים יקרים,
שמח לסכם עבורכם את ארוע סוף השנה שלנו.
היה מדהים לראות את כולכם ,ותיקים וצעירים ,נפגשים ,מתעניינים ונהנים ,וממלאים את היכל התרבות
בתל אביב!
שלכם,
ד"ר גיא ענב
מנכ"ל עמותת חיל האוויר
והנה וידאו ששווה יותר מאלף מילים:

אז מה היה לנו?
התחלנו בהפנינג קבלת פנים אשר הציג את כל פעילויות העמותה הנעשות עבורכם החברים ,על
פי נושאים שונים :יזמות וחדשנות ,קריירה ,עשייה חברתית ,פנאי ומורשת.

התחלנו בהפנינג קבלת פנים אשר הציג את כל פעילויות העמותה הנעשות עבורכם החברים ,על
פי נושאים שונים :יזמות וחדשנות ,קריירה ,עשייה חברתית ,פנאי ומורשת.

היו לנו גם מתחם נטוורקינג ענק בו נפגשו  30מומחי תוכן ,עם  60בוגרים לפגישות אישיות של חצי
שעה ,בהן ייעצו להם ועזרו בתחומי התוכן הרלוונטיים .זו גם הזדמנות מצויינת להודות להם!

השקנו גם את אתר האינטרנט החדש שלנו ,המכיל את כל המידע הרלוונטי עבורכם במקום אחד!
אם
פספסתם,
הנה הוא
כאן

לאחר מכן התכנסנו באולם לתוכנית האומנותית בסימן  70שנה לחיל האוויר ומקימיו .העמותה

לאחר מכן התכנסנו באולם לתוכנית האומנותית בסימן  70שנה לחיל האוויר ומקימיו .העמותה
מוקירה את פועלם של כל ותיקי החיל בכל התפקידים .הפעם ציינו את פועלם של "המח"לניקים"
מתנדבי חוץ לארץ אשר למעשה הקימו את חיל האוויר .צפינו בקטע מהסרט above and
 beyondבבימויה של ננסי שפילברג ,שגם כיבדה אותנו
בנוכחותה ,ולהקת חיל האוויר הכינה עבורנו כמה קטעים.
את הערב הנחו בוגרי חיל האוויר אדוה דדון ואורן שכרוף ,בבימויו של בוגר חיל האוויר דוד שלזינגר.
עוד על המח"לניקים תוכלו לקרא בספר "מלאכים בשמיים" אשר כתב ערן רמות ,ומספר את
סיפורם המרתק.

שמחנו לארח על הבמה פאנל של חברי עמותה אשר סיפרו על הפעילויות בהן הם לוקחים חלק.
בין היתר הציג עידו פלג ,מנכ"ל ומייסד  ,FACETROMאת המיזם שלו אשר נבחר ב"קול קורא"
לסטארטאפים בשיתוף לאומיטק ומיקסר!

לאחר מכן עלה לבמה עידן עמדי והלהקה שלו שהרימו את היכל התרבות על הרגליים!

כשהסתיימה ההופעה עברנו למתחם ה AFTER PARTYלמסיבה שכללה די ג'יי ואלכוהול ,ואפילו
הגרלנו זוג כרטיסי טיסה לאמסטרדם/ברצלונה ,מתנת ארקיע!
מנכ"ל העמותה העניק את הכרטיסים לזוכה המאושר ,בוגר חיל האוויר ,סרן תומר אוחיון ,אשר
שירת בין השנים  2006ל 2015כמפקד סוללה בטייסת ) 138הגנה אווירית(.כיום הוא אנליסט
מודיעין איומים בחברת צ'ק פוינט.
לאלבום
התמונות

לאלבום
התמונות
המלא
מהאירוע

תודה!
אנו רוצים להודות לנותני החסות אשר אפשרו לערב להתקיים:

לסיום ,בחיפוש עבודה? הנה משרה שאולי תעניין
אתכם...
הזדמנות להצטרף לחברה ישראלית מובילה ופורצת דרך
בתחום הדפוס  לנדא דיגיטל פרינטינג.
טכנאי/ת התקנות
יש לשלוח קו"ח למייל jobs@LANDACORP.COM
לציין בנושא המייל קוד משרה .3419
תיאור התפקיד:
התקנות ושידרוגים של מערכת טכנולוגית באתרי הלקוחות בארץ
ובחו"ל.
דרישות התפקיד:
חיילים/ות משוחררים/ות מתפקידים טכניים :חיל אוויר ,חיל
חימוש ,חיל הים ,וחיל קשר בתפקידי מכונאות וחשמלאות.
טכנאים/הנדסאים בהכשרתם חתודה טכנולוגית  )יתרון
משמעותי(.
נכונות לשהות ממושכת בחו"ל ונסיעות רבות לחו"ל  חובה.
לחצו
לשליחת
קורות חיים


להתראות בניוזלטר הבא...







