חדשנות ,פנאי ,קריירה ,מורשת והשראה בעמותת חיל האוויר

ההרשמה למחזור  3של  iSpaceבעיצומה!
יש לכם סטארטאפ בתחומי התעופה  /חלל  /סייבר? אל תפספסו את ההזדמנות הזאת!
מכירים סטארטאפים בתחום? נשמח שתספרו להם על התכנית
עמותת חיל האוויר פותחת מחזור נוסף של מרחב החדשנות  ,iSpaceתכנית ״בוטיק״ של כ 3חודשים
לקבוצת סטארטאפים נבחרים.
מה כוללת התכנית?
חיבורים למומחי תוכן מקצועיים בתעשייה הרלוונטית ,קשר לחיל האוויר ולגופים ביטוחניים וביניהם
מפא”ת ,חיבור למשקיעים פוטנציאלים.
ליווי אישי על ידי “מאסטר” – בוגר/ת חיל האוויר ,בעל/ת ניסיון רב בתחום.
 4מפגשי זום  /פיזיים קבוצתיים הכוללים תכנים רלוונטיים ומשמעותיים שיועברו על ידי בוגרי חיל
האוויר מומחים בתחומם.
תמיכה וייעוץ משפטי.

לפרטים נוספים והרשמה <<
ברכות לחברינו היזמים
עמותת חיל האוויר מאחלת הצלחה רבה לחבר העמותה אסף גז )במרכז התמונה( ,שביחד עם שני
השותפים שלו התקבל עם  Jigaלמחזור הנוכחי של  , Y Combinatorשנחשב האקסלרטור הטוב בעולם.
חברות כמו  Airbnb, Dropbox, Doordash, Stripeו  Redditהתחילו את דרכן ב .YCombinator
” – האקסלרטור לסטארטאפיםTAKE OFFאסף הוא בוגר תכנית המנטורינג של העמותה ,השתתף ב “
של העמותה וניהל בהתנדבות את התכנית "שעות ייעוץ" בעמותה.

לחצו כאן לכתבה <<

טיול מיוחד לנהריים במתכונת קצת שונה
הטיול שכולנו מחכים לו!
ביום שישי  19.3ניפגש ב  09:00באתר גשר הישנה לכוס קפה/תה ועוגיות ונצא לסיור באתר ,בגשרים
הסמוכים ובשחזור הסיפור של תחנת נהריים .בהמשך ניסע לתצפית מיוחדת שתיפתח על ידי הצבא
עבורנו הכי קרוב שאפשר למפעל...נבקר באתר הנצחת הבנות ליד סכרי הירמוך,
ובקיצור בוקר עמוס ...צפי לסיום .13:30
הסיור הפעם במתכונת טיפה שונה.
מוזמנים!

להרשמה לטיול <<
הזדמנות לותיקים בשוק התעסוקה
במסגרת שיתוף הפעולה של העמותה בתחומי הקריירה עם "דרוש ניסיון" אשר מטרתו לייצר הזדמנויות
לותיקים בשוק התעסוקה ,מצורפת משרת מהנדס/ת מכונות/אווירונאוטיקה.
באם המשרה רלוונטית עבורך ויש לך רקע מתאים ,אנא עדכן/י את העמותה.
דרוש/ה מהנדס/ת מכונות /אווירונאוטיקה לחברה ביטחונית
משרה מלאה בין השעות  7:0016:00בנתב"ג.
דרישות התפקיד:
ניסיון  בתכן מכני ו/או בתהליכי הייצור  חובה.
היכרות מעמיקה עם תוכנות תכנון בעזרת מחשב  Unigraphics NX / catia
ניסיון בתכנון מבנים תעופתיים  יתרון.
B.Sc. in Aeronautical/Mechanical Engineering
יישומי מחשב נדרשים Unigraphics NX / catia :
שליטה מלאה בעברית ואנגלית
ותיקים ומעוניינים בסיוע בתחום התעסוקה?
amuta@amutaiaf.org.ilשלחו קורות חיים למייל העמותה

נבחרת היועצים מתרחבת!
” “Open Hoursמאפשר לבוגרי החיל להפגש )פגישה אישית באורך של  45דקות( לשעות ייעוץ עם
נבחרת היועצים  מומחים מקצועיים ומנהלים בכירים בתחומים שונים הרלוונטיים עבורם.
לצורך עזרה לחברי עמותה בניסוח מכתבים כגון בקשת מלגות סטודנטיאליות ,בקשות לרשויות ועוד אנו
מזמינים אותך להצטרף לנבחרת היועצים.
אנו מחפשים חבר עמותה בעל ניסיון חיים מתאים ויכולת התנסחות מעולה.
במידה ואת/ה מוכן/ה לסייע מעת לעת ,אנא השיבו למייל זה וספרו בפסקה קצרה אודות ניסיון רלונטי.
תודה מראש בשם החברים.

אנו מחפשים חבר עמותה בעל ניסיון חיים מתאים ויכולת התנסחות מעולה.
במידה ואת/ה מוכן/ה לסייע מעת לעת ,אנא השיבו למייל זה וספרו בפסקה קצרה אודות ניסיון רלונטי.
תודה מראש בשם החברים.

סיפור חייו של עודד ארז ז"ל
מצורף סיפור חייו של עודד ארז ז"ל ,לשעבר חבר הנהלת עמותת חיל האוויר,
החושף חלקים מעניינים ביותר של מורשת החיל .כתב :מאיר אמיתי.
אנו מודים למאיר על המחווה המרגשת.

לחצו כאן <<
ערבות הדדית היא דרכנו
עמותת חיל האוויר קיימה מפגש עם מובילי הקרן לערבות הדדית,
רב אלוף )מיל( גדי איזנקוט ומר חמי פרס.
המפגש כלל שיחה על אתגרי החברה הישראלית ,התמודדות לאומית ודוגמא אישית.

לצפייה במפגש למי שהחמיץ <<
הראל סקעת ואמנים נוספים מדברים על ערבות הדדית...
לחצו על התמונה ⬇

שימו

 ,במסגרת הקמפיין שהושק היום ,כל שקל שיתרם יוכפל ע"י הקרן לידידות!

לחצו כאן לתרומה <<

יום האישה 2021
הערכים שמובילים אותנו כבוגרי ובוגרות החיל הם מצוינות ,אחריות ורוח המשפח״א ואנו גאים ומוקירים
אתכן ,הבוגרות שלנו שמאמצות את הערכים האלה בכל יום!

הערכים שמובילים אותנו כבוגרי ובוגרות החיל הם מצוינות ,אחריות ורוח המשפח״א ואנו גאים ומוקירים
אתכן ,הבוגרות שלנו שמאמצות את הערכים האלה בכל יום!
אנו מודים לעשרות מתנדבות שלוקחות חלק על בסיס יומיומי בעשייה של עמותת חיל האוויר :המושכים
בחוטים ,נבחרת היועצים ,אחיות גדולות ,שעות ייעוץ ,רכזות קהילה ,מנטוריות ומאסטריות ב .iSpaceלא
היינו מצליחים להיות בתנופה כל כך גדולה ללא השותפות שלכן.

לפוסט המלא בפייסבוק <<

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...







