פעילויות עבורכם בעמותת חיל אוויר

  16.9.20טיול בזום רק  5דקות מנתב"ג
לא מעט היסטוריה יש באזור הקרוב לשדה
התעופה.
דרך הים הקדומה עברה בסמוך ,שרידי התיישבות
יהודית כמו בתל חדיד ,שרידים ביזנטיים של כנסיות
המצביעות על קהילות גדולות ומפוארות ששכנו
באזור ,הרכבת החיגאזית צפרה במרחב,
הטמפלרים הקימו ישוב לדוגמא ,הבריטים חצבו
במחצבות והקימו בסיסי לוגיסטיקה ולא נפקד
חשיבות האזור בהקמת המדינה.
כל האזור רווי באתרים ...נעשה סיבוב בהם ,רק 5
דקות מנתב"ג....
נפגש בזום ביום רביעי  16.9בשעה .19:00

להרשמה <<
 – 25.9.20חיים בריאים גם בחגים – ד”ר מאיה רוזמן

ביום שישי ,ה ,25.9בשעה  10:00ד”ר מאיה רוזמן ,מומחית לתזונה ודיאטה ,מגישת פינה קבועה
בתכנית הכלכלית ערוץ  ,12תחלוק איתנו טיפים מנצחים לקראת החגים שיכולים לתרום לשדרוג הבריאות
ושמחת חיים!
מבולבלים מעודף מידע ונתונים סותרים? כבר לא בטוחים מה בריא לאכול ומה מזיק?
בהרצאה נעשה סדר ,נראה כיצד אפשר לספק לגוף בקלות את כל דרישותיו ,נלמד כיצד לבדוק מוצרים
שאנחנו קונים ,נראה ממה כדאי להימנע ומה אפשר לשלב במידה הנכונה.
כל חבר/ת עמותה יכול לרכוש  2כרטיסים נוספים במחיר המסובסד ו להזמין בני משפחה/חברים
במחיר מסובסד ) ₪ 20במקום . (₪ 70

לפרטים נוספים ורכישת כרטיס <<
מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה!
שימו לב – יתבצע אימות בכניסה לזום – לא ניתן להשתתף ללא רישום מקדים.

★ ההרשמה לתכנית המנטורינג של העמותה מחזור  5בעיצומה! ★

בתקופה כזו של חוסר ודאות ,המלווה בהתלבטויות רבות אבל גם הזדמנויות ,אנו מציעים לכן הזדמנות
נדירה לחיבור עם מנהלים ויזמים מובילים במשק יוצאי חיל האוויר.
כל מנטור בתוכנית הינו מנהיג ,בעל מומחיות וניסיון בתחומים שונים ,אשר מתנדב לחנוך ,להדריך ,וללוות
בוגר/ת חיל האויר בדרך לקידום מטרותיו.
בין המנטורים שכבר התנדבו נמצאים מפקדי חיל האוויר לשעבר ,מנכ"לים בכירים ,ומובילים במשק
ובחברה הישראלית.
איך זה עובד?
תוכנית של  9 – 8חודשים ,בה תפגשו אחת לשבועייםשלושה לפגישה אישית עם המנטור/ית אשר ילווה
אתכן ,ונבחר על פי ראיון עומק אשר מבוצע כחלק משלב המיונים לתוכנית.
ההרשמה תיסגר ב11.10
התכנית תתחיל בדצמבר

להרשמה ופרטים נוספים <<
עדיין לא ביקרתם באתר העמותה?
כל האירועים ,הפעילויות והחדשות החמות של העמותה מתעדכנים באתר שלנו.
 www.amutaiaf.org.ilהיכנסו או כתבו "עמותת חיל האוויר" בגוגל
וכך תוכלו להישאר מעודכנים!
מוזמנים גם לעמוד האינסטגרם שלנו
https://www.instagram.com/amutaiaf/

מוזמנים גם לעמוד האינסטגרם שלנו
https://www.instagram.com/amutaiaf/
וגם לעמוד הלינקדאין שלנו
/https://www.linkedin.com/in/amutaiaf

תוכלו למצוא אותנו גם ב:


להתראות בניוזלטר הבא...







