גשם של פעילויות בנובמבר

אם עוד לא נרשמתם למפגש השנתי שלנו שיתקיים ב 13.11זה הזמן!

להרשמה למפגש <<

חינםחינםחינם  עמותת חיל האוויר מזמינה אתכם
לשני כנסים מרתקים ללא עלות
ועידת ישראל לטכנולוגיות מידע – כשהטכנולוגיה ואנשים נפגשים
הועידה השנתית המקצועית והמקיפה לטכנולוגיות המידע בישראל
חברי עמותת חיל האוויר יכולים להירשם לאירוע ללא עלות במקום !₪ 180
הועידה תשודר ב 23.11מאולפני טלוויזיה ,בהשתתפות מיטב המרצים והנושאים ה"חמים".
על מנת לממש את ההטבה יש להיכנס לקישור להלן/https://israelit.formswizard.biz :

הועידה תשודר ב 23.11מאולפני טלוויזיה ,בהשתתפות מיטב המרצים והנושאים ה"חמים".
על מנת לממש את ההטבה יש להיכנס לקישור להלן/https://israelit.formswizard.biz :
משם לעבור ל"להרשמה לועידה" ,למלא את כל הפרטים וללחוץ על "הרשמה לועידה".
בשלב זה יש למלא את הקוד  מוזמנים.100
ועידת  2020תציב במליאה שורה ארוכה של בכירי המשק והכלכלה ,הממשלה ,האקדמיה והטכנולוגיה,
במסגרת הרצאות מרתקות וסדרה של פאנלים בהנחיית קרן מרציאנו ,העורכת הכלכלית של ערוץ 12
וזאת לצד הרצאות מרתקות של מיטב המרצים והמקצוענים במסגרת  9מסלולים מקצועיים.
משתתפי הועידה יוכלו לבקר בתערוכת ה –  Expoהוירטואלית )ביתני תלת מימד( וכן לנהל שיחות וידאו
וצ'ט בינם לבין משתתפי הועידה האחרים

ועידת התעופה לישראל 2020
ועידת ישראל לתעופה תשודר ב 11/11/2020בשעה  16:00ותעסוק השנה בעתיד התעופה
הישראלית בסביבת המשבר ,בהיבטי אסטרטגיה ,כלכלה ,בריאות ,חדשנות ונורמליזציה.
בין השאלות אשר ישאלו בועידה – כיצד תראה התעופה בעידן החדש? איך שדות התעופה ייראו
בעתיד הנראה לעין ומה ההערכות הנדרשת? איך יושפעו מחירי השילוח ברחבי העולם ומה המשמעות על
הסחר הבינלאומי? אילו נוסעים יוכלו לנסוע ולאן? איך תראה מפת התיירים בעתיד הקרוב? באיזה אופן
ישתנו מחירי כרטיסי הטיסה ושירותיהם הנלווים? כיצד ישתלבו הנחיות הבריאות החדשות? איך יצופה
מאיתנו להתנהג בזמן שהייה על מטוס בעידן החדש? מה יהיו השינויים בבתי המלון בתקופה שאחרי נגיף
הקורונה?
להרשמה לועידה ,ללא תשלום/https://iac2020.isralpa.org.il :

הפעילויות הקרובות במועדון שטח אש )טיולים(
בראשות תא״ל )מיל( שלמה משיח
 6.11ו  – 7.11עמותה מטיילת  5דקות מנתב”ג
לא מעט היסטוריה יש באזור הקרוב לשדה
התעופה.
נצא לטיול ברכבים פרטיים לביקור בחלק
מהאתרים במרחב...
נפגש ביער שוהם ונטייל בו רגלית במסלול
הליכה בדרגת קושי קלה כשעה וחצי .משם
נמשיך לביקור בשרידי פרויקט בריטי מענין,
נמשיך לביקור בחימידייה וילהלמה ונסיים
בבניסה למושב נחלים ... .רק  5דקות
מנתב”ג.
מועד ראשון ביום שישי  6.11.20בשעות
  08:3012:30ההרשמה סגורה
מועד שני ביום שבת  7.11.20בשעות
08:3012:30

נרשמים כאן <<

נרשמים כאן <<
 – 19.11.20התיישבות ישנהחדשה בנגב המערבי – טיול בזום

עמותת חיל האוויר ממשיכה לטייל איתכם
מהכורסא!
ו...הפעם טיול לאזור שכולנו מכירים מפריחת
הכלניות וכולנו שומעים עליו בחדשות "עוטף
עזה".
נטייל ברחבי מ.א .אשכול אזור הצופן בחובו
גם היסטוריה של התיישבות יהודית מרתקת
לאורך הדורות עד ימינו אנו!
נפגש בזום ביום חמישי  19.11בשעה
.19:00

להרשמה <<

סידרנו לכם סיבה טובה להציע לחברים ו/או בני משפחה בוגרי החיל להשתתף באירוע השנתי שלנו
ולהצטרף לעמותה!
רשמו חבר לעמותה לקראת האירוע השנתי – וגם הוא וגם אתם תכנסו להגרלה מטורפת בשווי אלפי
שקלים!!!!
טיסה זוגית  VIPשל חברת  TLV HELICOPTERSבמסוק בשמי הארץ ,כולל נחיתה ברמת הגולן
וביקור ביקב עם טעימות יכולה להיות שלכם!
תוכלו לקחת אתכם כל מי שתרצו – בן/בת זוג ,חבר או בן משפחה! חוויה של פעם בחיים!
אל תפספסו את ההזדמנות הזו!

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...







