ניוזלטר יוני 2020

דבר המנכ"ל
חברים יקרים,
עמותת חיל האוויר מאגדת את בוגרי/ות חיל האוויר לדורותיהם מכל המערכים ובכל הדרגות ואנו מזמינים את כולם
לקחת חלק .אנו גאים בגיוון שלנו ומאמינים שהחיבור בין כולם הוא הערך המוסף שלנו – כי כולנו משפח”א אחת.
העמותה נמצאת בתנופת התפתחות ובתקופה האחרונה הרחבנו משמעותית את תחום הקריירה ואנחנו ממשיכים
להציע לחברינו מפגשים ,סדנאות ויעוצים המועברים על ידי מקצוענים בוגרי חיל האוויר .אתם מוזמנים לעקוב אחר
הפרסומים ברשתות ואתר העמותה וכן להצטרף לקבוצת המשרות שצומחת במהירות .החודש נקיים הרצאת זום
יחודית ליזמים ולכל מי שמתעניין בתפקיד מנהל מוצר.
צה”ל הקים יחידת מורשת מיוחדת – “מעבירי הלפיד" .חיל האוויר ועמותת חיל אוויר רואים חשיבות רבה בשיבוץ יוצאי
החיל כחלק מהיחידה כדי שיספרו את סיפורם ואת סיפור חיל האוויר .חברינו בכל גיל המעוניינים להתגייס ליחידה
מוזמנים .פרטי הרישום בהמשך הניוזלטר.

בברכה

ד"ר גיא ענב
מנכ"ל עמותת חיל האוויר

הרצאות מקוונות בזום שלא תרצו לפספס!
יום חמישי ה  25.6ב   19:00התיישבות הטמפלרים בארץ  נועם תמיר
ההרצאה מיועדת למועדון שטח אש )טיולים( בראשות
תא"ל )מיל( שלמה משיח

ההרצאה מיועדת למועדון שטח אש )טיולים( בראשות
תא"ל )מיל( שלמה משיח

מפאת היקפו הגדול של הנושא נחלק אותו לשתי הרצאות.
ההרצאה מועברת ע"י נועם תמיר.

חלק א – מהתארגנות בגרמניה ועד ביקור הקיסר במושבות
הטמפלרים השאירו רישומם העז על ארץ ישראל עד ימינו אבל יש
הרבה שלא ידוע על החבורה הזאת!
בהרצאה בזום ננסה לחשוף ולגלות מאיפה באו ,למה ברגע האחרון
הכל כמעט בוטל ,האם חיפה זו המושבה הראשונה ,איפה האתרים
הלא ידועים ,מה הקשר בין הטמפלרים לתרנגול של בני יהודה ,ואיך
הלן קלר קשורה לענין…

להרשמה <<
החלק השני של הספור הטמפלרי – מהפריחה הגדולה בראשית המאה ה  20ועד ימינו – יערך במועד אחר אותו
נפרסם בהמשך.

יום רביעי ה  8.7ב   20:30מבוא לניהול מוצר ליזמים – מקס חן ראובני
איך הופכים רעיון למוצר? מה בכלל התפקיד של מנהל
המוצר?
בהרצאה הזו נדבר על מונחי המוצר החשובים בעולם התוכנה
ונסביר אותם ) B2X, UX/UI, MVP Lean, KPIs, Analyticsועוד(.
בסוף ההרצאה תבינו טוב יותר את הפונקציה שממלא מנהל המוצר
בחברה ,את המונחים המקצועיים שנוגעים לפרודקט ,ואיך לגשת
לנושא הפרודקט כיזמים.

מקס חן ראובני ,מלווה יזמים משלב הרעיון ועד לגיוסים מתקדמים
ומתמקד בכל מה שקשור לפרודקט .פגש עד כה כמאה
סטארטאפים שונים ,וממנטר במספר אקסלרטורים מובילים.

*ההרצאות ללא עלות לחברי עמותה ,בהרשמה מראש.

לחצו כאן להרשמה להרצאה <<
עמותה מטיילת לעמק יזרעאל
מועדון הטיולים בראשות תא"ל )מיל'(

מועדון הטיולים בראשות תא"ל )מיל'(
שלמה משיח ,מזמין אתכם לפגוש את
הטמפלרים ברכבת העמק
ביום שבת ה  4.7בשעה  9:00נצא לטיול בעמק
יזרעאל,
בהדרכת נעם תמיר ,סא"ל במיל' ,איש מערך
המסוקים.

הסיור ייקח אותנו למקומות הקשורים להיסטוריית
ההתיישבות הטמפלרית בארץ ישראל )הישובים ולדהיים
ובית לחם הגלילית( לסיפורה של הרכבת החיג’אזית
)היא רכבת העמק( ומה קרה במפגש ביניהם….
טיול בחלק המערבי של עמק יזרעאל המשלב נופים,
אנשים וסיפורים.

נרשמים כאן <<
פעילות חבר וירטואלי – "מתקרבים"
חברים ותיקים ,עמותת חיל האוויר רואה חשיבות רבה בערבות הדדית בין חברינו.
אתם מוזמנים לקחת חלק בשיתוף הפעולה של העמותה עם פרויקט "מתקרבים" שהוקם ע"י צוות משימה בהובלת
רשת הבריאות  8400ובשותפות עם ג'וינט ישראל אשל ,במטרה להקים מערך תמיכה ,ייעוץ והדרכה לאזרחי מדינת
ישראל הוותיקים.

במסגרת התכנית תוכלו לקבל חבר/ה וירטואלי/ת שאיתו תשוחחו  34שעות בשבוע.

מוכנים לקחת חלק במיזם? כתבו לנו מייל לכתובת amuta@amutaiaf.org.il

מעבירי הלפיד
צה”ל הקים יחידת מורשת מיוחדת – “מעבירי הלפיד”.
מטרת היחידה היא לאגד לוחמים ומפקדים שיספרו מורשות
קרב לחיילי צהל במסגרות שונות.
הכוונה בעיקר לסיפורים דרך זווית אישית ממלחמות ומבצעים.
צה”ל מחפש אנשים מעוררי השראה ומלאי מוטיבציה להעברת
המורשת ,עם מחוייבות עמוקה לצה”ל ולמדינת ישראל.
חיל האוויר ועמותת חיל האוויר רואים חשיבות רבה בשיבוץ
יוצאי החיל כחלק מהיחידה כדי שיספרו את סיפורם ואת סיפור
חיל האוויר.
חברינו בכל גיל המעוניינים להתגייס ליחידה ,מוזמנים למלא את
הטופס ולהעביר לכל החברים!

למעוניינים ,לחצו כאן ומלאו פרטים <<

משרה מיוחדת לחברי עמותת חיל האוויר – מנכ"ל עמותת שראל
עמותת שראל ,הינה עמותה ללא מטרות רווח המגייסת בחו''ל מתנדבים להתנדבות קצרה בצה"ל .לעמותה נדרש
מנהל כללי שתפקידו טיפול במתנדבים בעת השהייה בארץ ,פעילות זו דורשת שיתוף פעולה שוטף עם צה"ל ונציגויות
בחו"ל ,הדרישה הינה לחצי משרה וזמינות יומית מלאה ליצירת קשר שוטף.
משרה מתאימה לכל גיל.

הקריטריונים הנדרשים לתפקיד:
בעל/ת ניסיון ניהולי במוסד ציבורי\ עמותות – יתרון
בעל/ת ניסיון עבודה מול גופים ,מוסדות ציבוריים  ,עמותות
בעל/ת תואר אקדמאי לפחות תואר ראשון
ידיעת השפה האנגלית  ,קרוא וכתוב ברמה טובה מאד.
בעל/ת שרות ארוך בצה"ל יתרון
בעל/ת ניסיון בגיוס כספים /תרומות יתרון
בעל/ת יכולת עבודה בצוות ,יחסי אנוש גבוהים ,תקשורת עם גורמים זרים  ,וקבוצות צעירים מחו"ל.
בעל/ת ניסיון בשימוש והכרות עם סביבת מחשב ורשתות חברתיות.

אם הינך מוכן/ה ומתאים/ה למשרה זו הינך מוזמן/ת לשלוח את קורות החיים שלך לסימונה
במיילsimona@sarel.org :

עדיין לא ביקרתם באתר העמותה?
כל האירועים הפעילויות והחדשות החמות של העמותה מתעדכנים באתר שלנו
כתבו "עמותת חיל האוויר" בגוגל וכך תוכלו להישאר מעודכנים!
או היכנסו www.amutaiaf.org.il
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...







להתראות בניוזלטר הבא...

