
עמותת חיל האוויר מודה לשותפים לדרך

Thank you friends

A word from the CEO | דבר המנכ"ל

חברים יקרים,

עמותת חיל האוויר תערוך מחר, שישי, מפגש שנתי של חבריה ומוקיריה.  
במפגש ישתתפו מפקד חיל האוויר, האלוף עמיקם נורקין, יו"ר ונשיא העמותה האלוף (מיל) גדעון שפר

וחברי העמותה לרבות מפקדים בחיל, לדורותיהם.
מאילוצי האקטואליה והבריאות האישית המפגש ייערך במתכונת "זום". 

גם הפעם, עזרה לנו השתתפותם של נותני החסות שתמיד הולכים איתנו, 
כי הם תמיד צועדים עם חיל האוויר:

התעשייה האווירית לישראל, פאר היצירה הביתית, המפגישה אומץ עם טכנולוגיה
בואינג, יצרנית ה'צ'ינוק', המסוק המתקדם ביותר למשימות העתיד

לוקהידמרטין, יצרנית ה"אדיר", עמוד התווך של מדינת ישראל
חברת בל, יצרנית ה22V, המטוס המיוחד במינו למשימה המיוחדת במינה 

יחד איתם סייעו ונתנו חסות לקיום המפגש:

משרד עורכי הדין פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות', TLV Helicopters ובנק לאומי.

תודתנו נתונה לכל התורמים. עזרתכם חשובה לנו ואנו מאמינים שיחד נצעיד את העמותה קדימה.

להתראות במפגש!

שלכם

ד"ר גיא ענב
מנכ"ל עמותת חיל האוויר

Dear Members,

The IAF Association (IAFA) will hold its annual gathering tomorrow, Friday, for our
Members and Collogues.
The meeting will be attended by Gen. Amikam Norkin, IAF Commander, Gen. (ret.) Gideon
Sheffer, President of IAFA, and Members of the association, including Commanders and
highranking officers of the past.
Actual matters and personal health dictated that the gathering will be a zoomgettogether.
 As in previous meeting, we are grateful for the generous contribution and sponsorship of
our friends, who escort us the way they escort our IAF:

Israel Aircraft Industries (IAI), the pride of our industry, where courage meets
technology
Boeing, manufacture of Chinook, the advanced helicopter for missions of the
future
LockheedMartin, producer of our F35 Adir, center pole for Israel
Bell, manufacturer of V22, an extraordinary aircraft for extraordinary missions 

They were joined by other sponsors of our association:

Attorneys at Law Fischer Behar Chen Well Orion & co, TLV Helicopters, Bank
Leumi

We wish to thank all sponsors. Your support is important for us and we strongly believe
that with this help the IAFA will march forward proudly.

See you all!

Yours sincerely

Dr. Guy Enav
General Manager  IAFA

תוכלו למצוא אותנו גם ב:

                 

להתראות בניוזלטר הבא...
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התעשייה האווירית לישראל, פאר היצירה הביתית, המפגישה אומץ עם טכנולוגיה
בואינג, יצרנית ה'צ'ינוק', המסוק המתקדם ביותר למשימות העתיד

לוקהידמרטין, יצרנית ה"אדיר", עמוד התווך של מדינת ישראל
חברת בל, יצרנית ה22V, המטוס המיוחד במינו למשימה המיוחדת במינה 

יחד איתם סייעו ונתנו חסות לקיום המפגש:

משרד עורכי הדין פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות', TLV Helicopters ובנק לאומי.

תודתנו נתונה לכל התורמים. עזרתכם חשובה לנו ואנו מאמינים שיחד נצעיד את העמותה קדימה.

להתראות במפגש!

שלכם

ד"ר גיא ענב
מנכ"ל עמותת חיל האוויר

Dear Members,

The IAF Association (IAFA) will hold its annual gathering tomorrow, Friday, for our
Members and Collogues.
The meeting will be attended by Gen. Amikam Norkin, IAF Commander, Gen. (ret.) Gideon
Sheffer, President of IAFA, and Members of the association, including Commanders and
highranking officers of the past.
Actual matters and personal health dictated that the gathering will be a zoomgettogether.
 As in previous meeting, we are grateful for the generous contribution and sponsorship of
our friends, who escort us the way they escort our IAF:

Israel Aircraft Industries (IAI), the pride of our industry, where courage meets
technology
Boeing, manufacture of Chinook, the advanced helicopter for missions of the
future
LockheedMartin, producer of our F35 Adir, center pole for Israel
Bell, manufacturer of V22, an extraordinary aircraft for extraordinary missions 

They were joined by other sponsors of our association:

Attorneys at Law Fischer Behar Chen Well Orion & co, TLV Helicopters, Bank
Leumi

We wish to thank all sponsors. Your support is important for us and we strongly believe
that with this help the IAFA will march forward proudly.

See you all!

Yours sincerely

Dr. Guy Enav
General Manager  IAFA

תוכלו למצוא אותנו גם ב:

                 

להתראות בניוזלטר הבא...
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