חודש דצמבר  מפגשי זום בתחומי החדשנות שלא כדאי לפספס!

דבר המנכ"ל
חברים יקרים,
עמותת חיל האוויר היא ביתם של יוצאי החיל מכל היחידות ,התפקידים והגילאים ואחד האתגרים הגדולים שלנו הוא
להיות רלוונטים עבור כל המשפח"א שלנו .אנו מתמקדים במה שמאחד אותנו ומטפחים תרבות משותפת הרואה בגיוון
שלנו ערך מוסף ויתרון הבאים לידי ביטוי במפגשים הפורים שמארגנת העמותה .אנו עובדים כדי להרחיב את מעגלי
הפעילויות שלנו ואת הפעילים כל הזמן.
בהתאם לכך ,אני שמח על השקתה הצפוייה של קהילת חדשנות ברפואה של עמותת חיל האוויר ומודה לפרופסור ארי
שמיס על שנעתר לבקשתי לשמש כיו"ר הקהילה .ארי מכהן כיו"ר קרן ההשקעות של אסותא ולשעבר מנכ"ל אסותא,
מנכ"ל בי"ח שיב"א וקצין רפואה חיילי ראשי ,ויהיה המרצה הפותח במפגש הזום הקרוב של הקהילה.
רבים מיוצאי החיל העוסקים כיום בתחומי הרפואה השונים ,לרבות מיזמים רפואיים ,כבר נרשמו לעמותה ולקהילה
וההרשמה עדיין פתוחה.
תודה גם לד"ר רפי לב ונירה כץ ,מומחים בתחום פיתוח אישי וקריירה ,שנרתמו לביצוע סדנאות ייחודיות "מעברים"
לפורשי החיל .הסדנאות הותאמו לרוח התקופה ויתקיימו וירטואלית ,לאור הביקוש נקיים בקרוב  2מחזורים.
השקת הקהילה והסדנאות הינה דוגמא נוספת להתפתחות וצמיחת העמותה .אנחנו לא עוצרים לרגע! ובקרוב מאד
יוזמות נוספות עבורכם החברים.
בהזדמנות זו ,אני מבקש להודות ל"עמיתיות" מצוות העמותה ,עמית אלוני ועמית צור ,על הסיוע המסור בתפעול השוטף
של העמותה והפעילויות .אין כמוכן.
בברכה,

ד"ר גיא ענב
מנכ"ל עמותת חיל האוויר

קהילת חדשנות ברפואה של עמותת חיל האוויר

להרשמה לקהילה ו/או למפגש הראשון <<
עתיד עולם העבודה –כיצד להישאר רלוונטיים בשוק העבודה המשתנה?

ביום שני ה 12.12בשעה  ,20:30נקיים הרצאה מרתקת על עולם העבודה המתחדש .את ההרצאה תעביר אור
פלח ,מומחית לחדשנות טכנולוגית.
על פי הפורום הכלכלי העולמי ,עד שנת  2022ייעלמו כ 75מיליון משרות אך יחד עם זאת ,עקב התפתחות טכנולוגית
ייווצרו כ 135מיליון משרות חדשות.
אם כך ,מה עלינו לעשות היום בכדי להישאר רלוונטיים בשוק העבודה של מחר?

ייווצרו כ 135מיליון משרות חדשות.
אם כך ,מה עלינו לעשות היום בכדי להישאר רלוונטיים בשוק העבודה של מחר?
בהרצאה נדבר על  5שלבים שכל אחד מאיתנו צריך לעבור ,נקבל כלים פרקטים להתמודדות ,נכיר תחזיות עתידיות,
ניחשף למגמות החדשניות בעולם ולהשפעות הטכנולוגיות על משרות ושוק העבודה.

נרשמים כאן <<
מחפשים חשמונאים בגבעות מודיעין מבלי לצאת מהבית!

מיוחד לחנוכה  נצא לסיור בכורסא בעקבות החשמונאים וננסה להבין באיזה מקומות הם באמת היו מתוך שלל האתרים
ברחבי הגבעות הפרוסות סביב העיר מודיעין.
נפגש בזום ביום חמישי  10.12.20בשעה .19:00

להרשמה לסיור בזום <<
קול קורא להתגייסות למלחמה בקורונה
חברים רבים כבר כבר הצטרפו ומסייעים למנהלת הקורונה בחקירות האפידימיולוגיות –
https://www.youtube.com/watch?v=qob1_JIEWhs&feature=youtu.be
הצטרפו אלינו למאמץ המשותף!

לחצו כאן להרשמה <<
כיצד סמוקי סיימון חגג את יום הולדתו ה?100
סמוקי סיימון ,לרגל יום הולדתו ה ,100חוזר לקוקפיט של טייגר מוט ,לצפייה בסרטון 

ותיקי המשפח"א ,אנחנו חושבים עליכם!

לחצו כאן למעבר לקבוצה<<
החממה הטכנולוגית של חיל האוויר מחפשת מנטורים!
חיל האוויר נערך לפתיחת המחזור השני של תכנית החממה הטכנולוגית של חיל האוויר.
התכנית מכוונת לעידוד תרבות החדשנות בתוך חה"א ,ומקנה כלים ומיומנויות פיתוח בתחום היזמי וההנדסי לאוכלוסיות
בעלות רקע יזמי ,אקדמאי וטכנולוגי.
רוצה להיות מנטור/ית בתכנית?
תפקיד המנטור/ית להנחות את צוות הפרוייקט החל מתהליך זיקוק הערך מול הלקוח )עד לרמת  ,(MVPהגדרת
תכולות ותנאי הסיום של הפרוייקט ,ביצוע סדנאות ,ניהול הסקרים ההנדסיים ,בדיקת המסמכים המחייבים ,ובקרה
ניהולית של פיתוח האבטיפוס למוצר.
קריטריונים לבחירת מנטור/ית:
 (1מסוגלות להוביל צוות שעוסק בפיתוח ויזמות.
(2מיומנות להבין את התמונה הכלכלית של הפיתוח ,רתימת לקוחות ,בעלי עניין ,וזיקוק הערך.
(3הכרת השוק והתעשיה.
(4רקע טכנולוגי מערכתי ועסקי רלוונטי.
(5הנושא שייבחר להנחות נמצא בתחום העניין  /התמחותו.
* ההשתתפות כמנטור/ית בתכנית הינה על בסיס התנדבותי בלבד.

להרשמה <<

להרשמה <<

החמצתם את חלקו הראשון של המפגש השנתי עם דבריו של מפקד חיל האוויר האלוף עמיקם נורקין ,נשיא העמותה
האלוף )מיל( גדעון שפר ופעילויות העמותה?
הנה הזדמנות אחרונה לצפות:

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/

תוכלו למצוא אותנו גם ב:


להתראות בניוזלטר הבא...







