כוכבים עד אליך – מפגשי זום עם קרן מרציאנו ,ירדן ג'רבי וד"ר מאיה רוזמן

דבר המנכ"ל
חברים יקרים,
הקורונה עדיין כאן אבל היא לא עוצרת אותנו!
בתקופה הקרובה ומתוך אחריות לחברינו ,לא נקיים מפגשים "פיזיים" רבי משתתפים.
במקום זאת חשבנו "מה אנחנו כן יכולים לעשות בשבילכם?" וסידרנו לכם מפגשים וירטואלים )בזום( עם כוכבים 
האנשים הכי מקצועיים ומעניינים שתשמחו להכיר.
אנחנו משיקים את "כוכבים עד אליך"  סדרת מפגשים מסקרנים ומרתקים ,ואתם תוכלו לשמוע את הדברים
ממקור ראשון ובאופן בלתי אמצעי .אני ממליץ לכם לגלות פתיחות ולהצטרף לכל המפגשים כי אני בטוח שלא תצטערו...
רוח המשפח"א מאפיינת את דרכה של העמותה .היא מייצגת את הקשר המיוחד בין החיל לאנשיו ,המתחיל כמובן
בשירות אבל ממשיך גם לאחר השחרור ומלווה רבים מאיתנו לאורך כל חיינו.
הקשר הזה נבנה ומתחזק בזכות ובמסגרת העמותה שפועלת ליצור הזדמנויות לביסוס קשר זה.
בכדי לעזור לחברינו העצמאיים ,שבתקופת הקורונה חווים התמודדות לא פשוטה ,אנו משיקים מיזם חדש – הצעה
בהנח"א.
אנו נאפשר לחברינו העצמאיים לפרסם הצעות יחודיות לשירותים ומוצרים לחברי העמותה.
הזדמנות גם להנות מהצעה אטרקטיבית וגם לתמוך במשפח"א.
בנוסף ,אנו מפרסמים את הסרט היחודי "השקיעה" שתחילתו בהתרסקות מסוק אנפה של טייסת  123בה נהרג איש
ח"א והמשך הדרך הוא מסע ברוח ערכי חיל האוויר והעמותה :מצויינות ,מקצוענות ,תרבות התחקיר והפקת לקחים.
היוצרים מציעים צפיית און ליין בסרט תמורת תשלום שיאפשר את השלמת הפקתו והשקתו.

שלכם
ד"ר גיא ענב
מנכ"ל עמותת חיל האוויר

כוכבים עד אליך

בקיץ הקרוב תהיה לכם הזדמנות לשמוע באופן בלתי אמצעי "כוכבים" שכולנו פוגשים בפריים טיים בטלווזיה לשיחה
פתוחה בזום בהשתתפות חברי עמותה בלבד.
בתאריך ה ,21.8יום שישי ,בשעה  10:00קרן מרציאנו תחשוף את מאחורי הקלעים של חדשות .12
בתאריך ה ,9.9יום רביעי ,בשעה  20:00ירדן ג'רבי תספר לנו על הדרך שעשתה מהאולימפידה ועד הישרדות .VIP
בתאריך ה ,25.9יום שישי ,בשעה  – 10:00מיד אחרי ראש השנה ,תשתף אותנו ד"ר מאיה רוזמן בטיפים מעשיים
ותנפץ מיתוסים שכולנו מספרים לעצמנו.

להרשמה <<
עלות כרטיס להרצאה – ₪ 20
כרטיס משולב לשלושת ההרצאות – ₪ 50
מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה!
שימו לב – יתבצע אימות בכניסה לזום – לא ניתן להשתתף ללא רישום מקדים

הצעה בהנח"א
חברים יקרים,
כולנו עוברים תקופה מאתגרת שדורשת מאיתנו גמישות ויצירתיות .ניסינו לחשוב כיצד נוכל לעזור לחברי עמותה שיש
בבעלותם עסקים קטנים /בינוניים או שהם עצמאים.
אנו נייצר עבורכם במה בה תוכלו כבעלי עסקים להציע הצעה משתלמת לחברי עמותה – על מנת שמי שירצה יוכל
לרכוש אותה בתיאום מול בעל/ת העסק הרלוונטי/ת.
כלומר ,מי מכם שעצמאי ו/או בעל/ת עסק מוזמן למלא את הטופס הבא ,להציע הצעה ספציפית לחברי עמותה לקנות
מוצר /שירות כלשהו בסכום של  ₪ 200 50בלבד ,ואנו נפיץ ברשתות החברתיות ובאמצעי התקשורת שלנו את
האפשרויות הטובות ביותר לאלפי בוגרי ובוגרות החיל.

למילוי הטופס והרשמה <<

למילוי הטופס והרשמה <<
העמותה תפרסם את ההצעות האטרקטיביות ביותר ואינה מחוייבת לפרסם את כל ההצעות לפי שיקול דעתה
הבלעדי.
על מנת להגיש הצעה רלוונטית עלייך להיות בעל מספר ח"פ /עוסק מורשה /עוסק פטור.
העמותה אינה נושאת באחריות לאיכות המוצר  /השירות המוצעים או כדאיות העסקה.
העמותה תפרסם הצעות של חברי עמותה בלבד.
העמותה לא תבדוק האם הפניות המגיעות לעסקים הינם של חברי עמותה בלבד .ייתכן ובמסגרת מעגלי ההפצה
הרחבים שלנו ,ההצעות יגיעו גם למתעניינים שאינם בוגרי החיל.
העמותה אינה צד לעסקה ומהווה צד ג' בלבד.

★ נפתחה ההרשמה לתכנית המנטורינג של העמותה – מחזור ★ 5

בתקופה כזו של חוסר ודאות ,המלווה בהתלבטויות רבות אבל גם הזדמנויות ,אנו מציעים לכם הזדמנות נדירה לחיבור
עם מנהלים ויזמים מובילים במשק יוצאי חיל האוויר.
כל מנטור בתוכנית הינו מנהיג ,בעל מומחיות וניסיון בתחומים שונים ,אשר מתנדב לחנוך ,להדריך ,וללוות בוגר/ת חיל
האויר בדרך לקידום מטרותיו.
בין המנטורים שכבר התנדבו נמצאים מפקדי חיל האוויר לשעבר ,מנכ"לים בכירים ,ומובילים במשק ובחברה הישראלית.
איך זה עובד?
תוכנית של  9 – 8חודשים ,בה תפגשו אחת לשבועייםשלושה לפגישה אישית עם המנטור/ית אשר ילווה אתכם/ן ,ונבחר
על פי ראיון עומק אשר מבוצע כחלק משלב המיונים לתוכנית.

להרשמה ופרטים נוספים <<
צפייה בסרט "שקיעה"
חברים יקרים ,מעבירים לכם מכתב של רז מסד ,חבר העמותה ,נווט מסוקים לשעבר בטייסות  123ו  114ומשרת
בשירות מילואים פעיל בחייל עד היום.
אנשי עמותת חיל האוויר ,חברים ,משפח"א.
אני מזמין אתכם לצפות בהקרנה מיוחדת או ליין של סרט שיזמתי שנקרא "שקיעה".
תחילתו של הסרט בתאונת התרסקות מסוק אנפה של טייסת  123מול ראש הנקרה ביולי  , 1992אני הייתי הנווט
באותה טיסה ,בה נהרג איש חיל אויר ,לוחם  669גיל רוזנטל ז"ל .סיבת התאונה? טעות מיותרת בשיקול הדעת.
הסרט משחזר את סיפוריהם של כלל המעורבים באותה תאונה ,אנשי צוות המסוק ,יב"א ,לוחמי  ,669לוחמי חיל הים
שהיו מעורבים בחיפושים ומשפחת רוזנטל עצמה מיום התאונה ועד  28שנים לאחר מכן – יום בו נפגשו כלל המעורבים
במפגש משמעותי ,כואב ומרגש.
המפגש המפתיע והמרתק הפגיש בין שנים של כעס ואשמה ,הוביל לקשר בלתי צפוי ,פתח פצעים ומאפשר להציץ
לנסיבות שהובילו לתאונה ולמסר החשוב על מחיר הטעות ,קבלת החלטות העולים בקנה אחד עם מטרות העמותה
בהנחלת ערכי ורוח חיל האוויר :מצוינות ,נחישות ,מקצוענות ותרבות התחקור והפקת הלקחים אך יותר מהכל על
אחריות ,חרטה ,תעצומות נפש ,קבלה ואהבה.
אני מזמין אתכם להירתם ,לסייע ולתמוך ביצירה ישראלית מקורית ,למען שימור מורשת החייל ושמירת הקשר עם
המשפחות השכולות ולזכרו של לוחם החייל גיל רוזנטל ז"ל.

לרכישת כרטיס במחיר מיוחד של  55שקלים לחברי העמותה <<

לרכישת כרטיס במחיר מיוחד של  55שקלים לחברי העמותה <<

רכישת ספר על מטוסי הבז והרעם בחיל האוויר

עמוס דור ,חבר עמותה המתגורר במילאנו איטליה הוציא לאור את
סיפרו על מטוסי הבז והרעם בחיל האוויר.
הספר כתוב בשפה האנגלית ומונה  240עמודים בכריכה קשה,
ומעל  500צילומים חלקם נדירים ביותר וכמובן את כל ההיסטוריה
של המטוסים בחיל האוויר.
מחיר הספר  63יורו כולל דמי משלוח מאיטליה לישראל
לחברי העמותה המחיר  55יורו כולל משלוח
להזמנות נא לכתוב לעמוס במייל 
amosdor1958@gmail.com

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:

תוכלו למצוא אותנו גם ב:


להתראות בניוזלטר הבא...







