הפעילויות הקרובות בעמותת חיל האוויר

  21.8מהפריים טיים של חדשות  12לשיחת זום אתכם!

מהפריים טיים של חדשות  12לשיחת זום אינטימית אתכם
בואו לפגוש את קרן מרציאנו ביום שישי הקרוב ,ה 21.8ב 10:00בבוקר,
שתחשוף אותנו למאחורי הקלעים של החדשות.
בוגרי ובוגרות חיל האוויר מוזמנים להירשם

להרשמה <<
עלות כרטיס להרצאה – ₪ 20
מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה!
שימו לב – יתבצע אימות בכניסה לזום – לא ניתן להשתתף ללא רישום מקדים

הפעילויות הקרובות במועדון שטח אש )טיולים(
בראשות תא״ל )מיל( שלמה משיח

הפעילויות הקרובות במועדון שטח אש )טיולים(
בראשות תא״ל )מיל( שלמה משיח
 – 27.8.20ספור בזום על מקום מפגש הירמוך והירדן
מה קרה בנהריים ב ?1932
נהריים הוא המקום בו נפגשים הירמוך והירדן.
במקום זה בחר פנחס רוטנברג ב  1932להקים
את תחנת הכוח ההידרואלקטרית של חברת
החשמל אותה ייסד ב  .1923התחנה נחנכה
ברוב פאר והדר וסיפקה חשמל לירדן וישראל
 16שנים.
הרבה שנים חלפו ,שרידי המקום מספרים לנו
סיפור ,כמו גם אתרים ליד  גשר הישנה,
הרכבת החיגאזית ,אי השלום ועוד....
נפגש בזום ביום חמישי  20.8בשעה .1900

להרשמה <<
  12.9.20עמותה מטיילת ל”כרמלהיים” בחיפה
"כרמלהיים" הוקמה על ידי הטמפלרים בשלהי
המאה ה  19באזור המוכר לנו היום כמרכז
הכרמל .היתה זו מושבה בת שייעודה מקום
למנוחה ותיירות מרפא .משם הדברים
התגלגלו..
נצא לטיול בו ננסה לגלות כמה דברים כמו..איפה
זה כיכר הצנובר? איזה ליידי אנגליה קבעה
שמות לרחובות בחיפה ולמה? על שם איזה
אלנבי קרוי גן ברחוב יפה נוף? ומיהי באמת ה
"חתיכה מרחוב פנורמה" בשירו המפורסם של
חיים חפר...
הטיול יערך ביום שבת  12.9ובהתאם למגבלות
הקורונה יתפצל הטיול באותו יום לשני מועדים:
 09:0012:00ו  .16:0019:00כבר בהרשמה
העבירו לנו את עדיפותכם ,כל הקודם זוכה!

להרשמה <<

קבוצת המשרות של עמותת חיל האוויר גדלה מיום ליום!
מחפש עבודה?
קבוצת המשרות שלנו בפייסבוק כוללת מגוון הצעות

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 ולהינות ממועמדים איכותיים

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...







