גשם של פעילויות בשבוע הקרוב במיוחד בשבילך!

שידור נוסף  יום הולדת מאה למפקד חיל האוויר לשעבר דן טולקובסקי
הזדמנות אחרונה להירשם עד היום )רביעי( ב 22:00

להרשמה <<
מסע מזמר בזום עם שירי מאיר אריאל
יש ערימה של דשא על החבר'ה  מסע מזמר עם שירי מאיר אריאל

יש ערימה של דשא על החבר'ה  מסע מזמר עם שירי מאיר אריאל
מי לא מכיר את השירים של מאיר אריאל? מ"אגדת דשא" דרך "סוף עונת התפוזים" ,השיר המטורלל על
הטרמינל" ,עברנו את פרעה נעבור גם את זה" ועוד ועוד....
הזמר מאיר אריאל נטש אותנו בגיל  57כשהוא בשיא היצירה.
נתכנס ביום שני  25.1בשעה  19:00לשמוע על האיש המיוחד הזה שתמיד אמר מה שהוא חושב
בשירים וראיונות ,דברים שלא ידעתם על מאיר אריאל ועל השירים ,וכמובן כמובן לשיר מקצת משיריו.
יהיה מענין!

להרשמה <<
תכנית ליצירת הזדמנויות בשוק התעסוקה לוותיקים

להרשמה <<
ספר חדש  קול דממה דקה
"האיש שלי יצא למלחמה ,המטוס שלו עלה באש ,שותפו נהרג ,הוא נפלט מהמטוס מעולף ופצוע ונלקח
לשבי המצרי .אויב בארץ אויב .האם ישרוד ,איך ישרוד ,מתי יוחזר ,איך חיים עם המציאות הזו? איך
מבטאים כאב ,צער וחוסר אונים לאורך תקופה של שלוש שנים וחצי?
רק אחרי ארבעים שנה ,אחרי שהבנתי ועיכלתי את מה שקרה לו ולי ,למשפחה ,באו המילים .אך לפעמים
גם הדממה יכולה לדבר את האמת .אז רציתי למלא מאתיים עמודים של שתיקה".
אסתר עיני אשת נווט חיל האוויר מנחם עיני שנפל בשבי המצרי ,במלחמת ההתשה והיה שבוי במשך
ארבעים חודשים.
בשילוב עם מכתבים אותנטיים של מנחם מהשבי ,אסתר מספרת את סיפורן של הנשים שנשאו בנטל
ובדאגה כשבעליהן היו בשבי .בכנות רבה היא מספרת על ההתמודדות היומיומית והמורכבת שלה כאם
לבנותיה ,כאישה צעירה וכבת זוג מרחוק לבעלה שבשבי .היא מתארת את העליות והמורדות ,את האפלה
והתקווה ,ואת הצורך לקחת אחריות על החיים בתוך חוסר הוודאות של השנים הללו.
אסתר עיני מציגה את הקונפליקטים הפנימיים שלה האם מותר לי להנות כשבעלי בשבי את רגשי
האשמה שמלווים אותה ,את הכוחות והאכזבות מקשר המכתבים שלה עם בעלה אשר היוו עבורה "סם
החיים" לאורך השנים ,ואת הצורך והפחד להיות עצמאית מול הרצון לחכות לבעלה הדומיננטי.
וכן החזרה מהשבי והתמודדות עם תוצאותיו על כל רבדי החיים.
ד"ר איתמר ברנע
טייס חיל האוויר שהיה בשבי בסוריה,
פסיכולוג ראשי עמותה נט"ל

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 ...







