הרצאות מרתקות במיוחד!

  19.7טכנולוגיה וביטחון לאומי :רובוטיקה ,בינה מלאכותית ,סייבר ומה שביניהם
מה הן ההשפעות של רובוטים ,בינה מלאכותית ,מערכות נשק
אוטונומיות וטכנולוגיות נוספות על הביטחון הלאומי? על חיינו
כאזרחים במדינות מתקדמות? ועל הזירה הבינלאומית?
האם הרובוטים ובינה מלאכותית ישמידו את האנושות או אולי יצילו
אותנו מעצמנו?
אם הנושאים האלה מעניינים אתכם או מסקרנים אתכם – הצטרפו
אלינו להרצאה בזום ביום ראשון ה 19.7בשעה .20:30
את ההרצאה תעביר ד"ר לירן ענתבי ,עמיתת מחקר במכון
למחקרי ביטחון לאומי ) (INSSומרצה באוניברסיטת בן גוריון 
בתוכנית האקדמית של בית הספר לטיסה של חיל האוויר ,חוקרת
ומייעצת באופן פרטי לגורמים שונים בארץ ובעולם ובתוכם גופי
ביטחון ,יחידות צבאיות ,חברות מסחריות ,והאו"ם.

להרשמה <<
  STORY TELLING  28.7כוח הקסם של סיפורים
“סיפור הוא הרבה מעבר לסיפור .הוא היכולת להתחבר
לאנשים”
ביום שלישי ,ה 28.7בשעה  20:30נצלול עם רינת גרשפלד,
מנ”כלית  YOUR POINTונבין את כוח הקסם של סיפורים.
מה נלמד?
 מה הופך סיפור לסיפור טוב
 למה המוח שלנו מחווט לסיפורים ,ואיך הם עיצבו את חיינו
 קריאטיב מנצח :סיפורים שאי אפשר לשכוח
 איך יוצרים סטוריטלינג מעשי שמחבר אותנו רגשית לקהל
רינת גרשפלד ,מנכ”לית חברת  ,YOUR POINTמומחית
להעברת מסר ,פרזנטציה אפקטיבית וסטוריטלינג .רינת
אלופת ישראל לדיבייט בשנת  ,2003שפטה בתחרויות ברחבי
אירופה וכיהנה כיו”ר ליגת הדיבייט הישראלי

להעברת מסר ,פרזנטציה אפקטיבית וסטוריטלינג .רינת
אלופת ישראל לדיבייט בשנת  ,2003שפטה בתחרויות ברחבי
אירופה וכיהנה כיו”ר ליגת הדיבייט הישראלי

להרשמה <<
  3.8סיפורה ההיסטורי של שכונת רחביה בזום
שידור חוזר של ההרצאה לקראת הטיול הבא שלנו!
ההרצאה מיועדת למועדון שטח אש )טיולים( בראשות
שלמה משיח ,ותועבר על ידי נעם תמיר – סא”ל במיל ,איש
מערך המסוקים .ההרצאה פתוחה לכל חברי העמותה
ותתקיים ביום שני ה 3.8בשעה  19:00בזום.
בימים אלו שכל העיניים נשואות להכרעות ברחוב בלפור מס 5
בשכונת רחביה ,נספר את סיפורה ההיסטורי של השכונה
שנבנתה כ"שכונת גנים" ונהייתה עם הזמן למרכז
האריסטוקרטיה ואנשי השלטון בארץ ישראל .רחביה זה מותג!
לקראת הסיור שמתוכנן ליום שישי  7.8.20נספר קצת על
רחביה .הפעם הקפה והעוגה עליכם ,הסיור עלינו!
תפסו מקום טוב בבית וקדימה יוצאים לדרך!

להרשמה <<
  7.8עמותה מטיילת בשטח
מועדון הטיולים בראשות תא"ל )מיל'( שלמה משיח ,מזמין
אתכם לטיול בעקבות האריסטוקרטים של ירושלים  סיור
בשכונות רחביה וטלביה
בשנות ה  20של המאה הקודמת קמו זו לצד זו על קרקעות שנרכשו
מהכנסייה היוונית האורתודוקסית  2שכונות ,יהודית וערבית .אל
השכונות נהרו וקבעו בהן את ביתם עשירי העיר ,מנהיגיה ומפורסמיה,
כולם אנשי האריסטוקרטיה של ארץ ישראל בראשית המנדט הבריטי.
נטייל ביום שישי ה  7.8.20בשעה  08:30ברחבי השכונות רחביה
וטלביה ונכיר את האנשים המקומות והסיפורים...

להרשמה <<

מוזמנים להצטרף להאקתון הוירטואלי הראשון "מילואים בתנופה"
בפעם הראשונה בישראל ,ב  ,27/7/20בין השעות  ,08:3020:30יתקיים האקתון וירטואלי של מילואמניקים למען
מילואימניקים.
על הקבוצות המתמודדות לבחור אתגר ,לפצח אותו ,ולהציע תכנית אופרטיבית ליישום בצה"ל ,כמענה לאתגרים

בפעם הראשונה בישראל ,ב  ,27/7/20בין השעות  ,08:3020:30יתקיים האקתון וירטואלי של מילואמניקים למען
מילואימניקים.
על הקבוצות המתמודדות לבחור אתגר ,לפצח אותו ,ולהציע תכנית אופרטיבית ליישום בצה"ל ,כמענה לאתגרים
המפורטים בקישור המצורף.
ההשתתפות פתוחה לכולם ומחייבת הרשמה מראש )לינק לאירוע יישלח לנרשמים(.
לפרטים נוספים ולהרשמה )מועד אחרון לרישום – ה (18.7
https://1nn0v8ter.rocks/HackathonMiluimTnufa

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/
וגם לעמוד הלינקדאין שלנו
/https://www.linkedin.com/in/amutaiaf

תוכלו למצוא אותנו גם ב:


להתראות בניוזלטר הבא...







