הפעילויות הקרובות בעמותת חיל האוויר

  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

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!

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 <<

הצטרפות לתכנית מתקרבים
לאור הצלחת התכנית מזמינים אתכם לקחת חלק במיזם ולשוחח עם חבר וירטואלי.
כולנו מתרגלים בחודשים האחרונים לשגרה חדשה ושונה מזו שהכרנו ,וחשוב לנו להציע פתרון שיקל עליכם בימים
אלה.
אם תרצו לשוחח עם בוגר/ת חיל באופן קבוע ,לשתף בתחושותיכם ,בחוויות ובמחשבות השיבו מייל חוזר ונשמח
לחבר ביניכם.

 20שנים ליציאת כוחות צה"ל מלבנון
מורשת חיל האוויר חשובה לנו .השנה נציין  20שנים ליציאת כוחות צה"ל מלבנון ,אירוע משמעותי מאד.
לצורך כך ,נשמח לאתר מפקדים ששירתו בלבנון או היו שותפים לפעילות מבצעית ונכונים לשתף בסיפור אישי/
מור"ק ביחידות החיל ,כמובן בתיאום מראש.
מזמינים אתכם לחזור אלינו בנושא וגם להפנות אותנו ללוחמי עבר רלוונטים.
הטיפול בנושא רק באמצעות רישום בטופס.

להרשמה <<
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

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...







