ניוזלטר יולי 2020

הזדמנות להנות )מהבית( מחווית טיול בלתי רגילה
– מתאים גם למי שלא השתתף בחלק הראשון
מוזמנים מחר ,יום חמישי ה 9.7בשעה  19:00להרצאה חלק ב'
של הסיפור הטמפלרי בזום.
את ההרצאה יעביר נעם תמיר – סא”ל במיל ,איש מערך המסוקים.
חלק ב – מהפריחה הגדולה בראשית המאה ה  20ועד ימינו.
הטמפלרים השאירו רישומם העז והמשמעותי על ארץ ישראל
מרגע הגיעם ועד ימינו אבל…יש הרבה שלא ידוע על החבורה
הזאת!
בהרצאת הזום הקרובה נמשיך לחשוף ולספר על תקופת השיא עד
מלחמת העולם הראשונה ,היחסים עם היהודים ,התקופה הנאצית
וסיום פרק נוכחותם הארץ שראל.
האם יש עדיין טמפלרים בעולם ומה יחסם לישראל?

להרשמה <<
הזדמנות לצפייה חוזרת בסמוקי המח"לניק החוגג 100
לבקשת רבים שהחמיצו את מפגש הזום ,אנו מאפשרים צפייה בסרטון שהקליט המח"לניק הרולד סיימון )סמוקי( לרגל
יום הולדתו ה 100שחל לפני מספר חודשים.
בריאות ואריכות ימים לכולנו.

"ממעוף הציפור"  סדרת הרצאות חדשה ומרתקת
שלום חברים וחברות יקרים,
עמותת חיל האוויר ופרופסור יוסי לשם שמחים להזמינכם לסדרה חדשה ומרתקת של החברה להגנת הטבע ,בשיתוף
עם אגודת הידידים של אוניברסיטת תל אביב ,אשר תיקח אתכם אל תוך עולמן המרתק של הציפורים 
על עופות דורסים ,ציפורים ומטוסים ,על הקשר בין רובוטים לעטלפים ועוד.
מבצע לחברים בעמותת חיל האוויר – רכישת מנוי במחיר חברי החברה להגנת הטבע )מופיע למטה(.

נרשמים כאן <<

פרויקט צהלה נקלע לקשיים וזקוק לעזרתכם
פרויקט צהלה מיסודו של תא"ל רן פקר ז"ל ,קרוב לליבם של רבים מאנשי חיל האוויר ולכן אנו משתפים אתכם במצב אילו
נקלע הפרויקט.
צהלה הינו פרויקט חונכות לבני הנוער ה"מאותגרים" ,שתכליתו מתן שוויון הזדמנויות ,הקניית כלים למימוש הפוטנציאל
האישי והשתלבות תורמת לחברה דרך שער הגיוס לצה״ל.
לאחרונה הודיע משרד החינוך כי עקב משבר הקורונה הוא מפסיק את המימון שתמך בפעילויות המתנדבים ,וזו מכה
קשה ביותר לצהלה ולחניכיה .בשטח נותרו  112מתנדבים וכ  1,700נערים ונערות בכל רחבי הארץ ,ללא הפעילויות
שתמכו בהם וחיזקו אותם לפני הגיוס .קיימת סכנה לארגון כולו ,לנערות ונערים שילכו לאיבוד ממש לפני הגיוס ,ולהמשך
התגשמות חלומו וחזונו של רן ז"ל.
בצוות ההנהלה החליטו לא לאפשר לצהלה ליפול ,ולפנות לאנשים מובילים שיוכלו לתת כתף .המשימה היא לגייס
 500,000ש"ח ומאז ההחלטה לפני מספר שבועות גויסו כבר מעל ל.₪ 80,000
כל מי שיכול ורוצה לסייע או מעוניין בפרטים נוספים מוזמן לפנות ליאירyair.zadik@gmail.com 0505424239 ,

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/
וגם לעמוד הלינקדאין שלנו
/https://www.linkedin.com/in/amutaiaf

תוכלו למצוא אותנו גם ב:


להתראות בניוזלטר הבא...







