חודש אוקטובר בעמותה

קהילה חדשה בעמותה – קהילת חדשנות ברפואה!
אם חדשנות ברפואה קרובה לליבכם ,אם אתם סטודנטים לרפואה ,רופאים ,יזמים ,אנשי מחקר ,פעילים
בתחום – הצטרפו לקהילה החדשה שלנו https://bit.ly/3nhRTih

נבחרת הסטארטאפים  2020של the marker

השמות הגדולים של השנים הבאות
 The markerבחרו ב 20חברות ישראליות מסקרנות במיוחד שמתנפלות על האתגרים הגדולים ביותר
המצפים לאנושות ,ואנחנו כמובן לא הופתענו לגלות ששניים מהסטארטאפיסטים הם בוגרי החיל,
חברי עמותה!
שרון ברק ,אשר יסדה את סולוטום  (Solutum),זוכת תחרות הסטארטאפים שקיימנו לפני כשנה באירוע
השנתי של העמותה.

חברי עמותה!
שרון ברק ,אשר יסדה את סולוטום  (Solutum),זוכת תחרות הסטארטאפים שקיימנו לפני כשנה באירוע
השנתי של העמותה.
סולטום פיתחה תחליף אקולוגי לשקיות פלסטיק  שנראה כמו פלסטיק רגיל ,אך מתמוסס לאחר מגע
ממושך עם מים.
עמית מורן ,אחד ממייסדי אינדור רובוטיקס ) (Indoor Roboticsאשר פתחו פיתחו רחפן אוטונומי
בשם  Tandoהמיועד לניטור ואבטחה במקומות סגורים.
לרשימת הסטארטאפים המלאה ומידע נוסף על שני הסטארטאפים סולוטום ואינדור רובוטיקס
 https://bit.ly/2GHRBjX

★ ההרשמה לתכנית המנטורינג של העמותה מחזור  5בעיצומה! ★

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 ,ונבחר על פי ראיון עומק אשר מבוצע כחלק משלב המיונים לתוכנית.

ההרשמה תיסגר ב ,20.10התכנית תתחיל בדצמבר.
דחינו את סגירת ההרשמה מתוך כוונה לקיים בנובמבר ראיונות אישיים בצורה פרונטלית .כמובן
שהראיונות יתקיימו בהתאם להנחיות.

להרשמה ופרטים נוספים <<

ותיקי המשפח"א ,אנחנו חושבים עליכם!

בנוסף ,פרויקט מתקרבים שלנו גדל מיום ליום ,ואם אתם לא חלק ממנו נשמח שתצטרפו!
בתקופה זו כולנו נאלצים להתרחק מעט מאנשים שאנחנו מכירים ואוהבים ,אז חשבנו שזו הזדמנות להכיר
חברים חדשים!
לפעמים בתוך השגרה ,במיוחד בשגרה חדשה ,כדאי לזכור שיש דברים קטנים שיכולים לעשות טוב גדול.
דוגמא טובה לכך היא להכיר בשיחה טלפונית חבר עמותה ותיק כמונו .אנו יכולים לשאול לשלומו ולספר על
שלומנו ,לגלות על עבר משותף לנו ואילו מכרים משותפים יש לנו .אפשר להתעניין וגם לספר איך שומרים
על הקשר עם המשפחה.
הפרויקט מבוצע בשיתוף עם צוות משימה בהובלת רשת הבריאות  8400ג'וינט ישראל אשל ,במטרה
להקים מערך תמיכה ,ייעוץ והדרכה לאזרחי מדינת ישראל הוותיקים.
מעוניינים להצטרף? כתבו לנו למייל העמותה amuta@amutaiaf.org.il
ונשמח לבצע ביניכם חיבורים לשיחות משותפות.

“איזה כיף שיש המון חברים בתחומי ענין רבים ומגוונים!”

הפעילויות הקרובות במועדון שטח אש )טיולים(
בראשות תא״ל )מיל( שלמה משיח
 – 12.10.20יפו שמחוץ לחומות – טיול בזום
כולנו מכירים ומטיילים ביפו העתיקה ,זו שעל הגבעה ,זו
שהיתה בין החומות.
בשנות ה  60של המאה ה 19מתחילה התפשטות העיר

שהיתה בין החומות.
בשנות ה  60של המאה ה 19מתחילה התפשטות העיר
להרחבים מסביב .חומות העיר מוסרות ,מרכז הכובד
המסחרי עובר לאזור כיכר השעון ושכונות רבות מוקמות
ע"י נוצרים ,מוסלמים ויהודים.
נצא לטיול וירטואלי בעקבות התהליך והמקומות ונראה כי
יפו זה לא רק העיר העתיקה ומגדל השעון!
נפגש בזום ביום שני  12.10בשעה .1900

נרשמים כאן <<
  23.10.20עמותה מטיילת ב”שאנז אליזה” של יפו
“השדרה” של יפו ,זו שעכשיו תחת מכבשי
הרכבת הקלה ,הוקמה בשנת  1915על ידי
המושל העות’מאני של יפו חסן בק בעיצומה של
מלחמת העולם הראשונה כחיקוי לשדרות
רוטשילד בתל אביב.
אז החיקוי קיבל משמעות אחרת… ולכן ,ממש
ברגע האחרון לפני שתשתנה סופית ,נטייל אל
המקומות שבו פסעו מנהיגי ועשירי העולם ,כל
המי ומי בילו ונהנו במקום בו היו תיאטראות בתי
קולנוע ועוד מקומות שהשפיעו על התרבות
הישראלית.
ביום שישי  23.10נצא למסע לשדרות
ההיסטוריות ואל עברן הקסום!
* הטיול יתקיים רק במידה וההנחיות יאפשרו את
קיומו.

להרשמה <<

הטייסת ,מתחם הסימולטורים המתקדם בארץ ממשיכים לגייס!
הטייסת ,מתחם הסימולטורים המתקדם בארץ למטוסי קרב מסוג  F16ו  F35מחפשים איש/אשת
מכירות! כל הפרטים בתמונה המצורפת ⬇

מי מכם שבוחר להגיש קו"ח – מומלץ לכתוב שהגעתם דרך העמותה ולעדכן אותנו שהגשתם קו"ח.

בהצלחה!

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...







