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 זמר  
 מתמודד/ת לתפקיד (  3)

 וועד מנהל 

 פרופיל אישי (  4)

 התעשייה האווירית במפעל מטוסי מנהלים בתפקיד רכז תפ"י גמלאי של 
 בתחום לוגיסטיקה.  ( יצור , פיקוח תכנון, )

 שר בזמרי גלרון בניצוחו של אבי פיינטוך 
 וועד המנהל היוצא. החבר 

 להלן חלק מפעילותי בעמותה: .משמש בתפקיד יו"ר ועדת מנהלי הרכבים 
ירושלים ומיניתי לכל   הארץ עד דרומה כוללפעלתי להקמת עשרה מחוזות במיל"ה מצפון   .1

בגיבוש ההרכבים, לסייע  ע"מ  וחיבור הרכבים   מחוז מנהל/ת  פרויקטים מחוזיים  בניית 

  חלק מהמחוזות ניתן לראות שהשיטה מצליחה למרות הקשיים אולםב.  חדשים לעמותה

 מחייבת התמדה, יצירתיות ואמונה בדרך.

אשר יאפשרו להם   ההרכבים כלים מקצועיים  פעלתי לתת בידי מנהלי המחוזות ומנהלי .2

ייחודיים סמינרים  קיימתי  כך  ולשם  נכון  מרצים    להתנהל  עם  שבוע  בסופי  מלון  בבתי 

 להמשיך בכך. מקצועיים ובכוונתי בקדנציה זו

מיל"ה יבקר אצלם כדי    עת לעת אני מתבקש לבקר במקהלות שונות המבקשות שנציגמ .3

להשיב לשאלותיהם וגם כדי ללמוד    ליבם,  רחשילהקשיב ל  לספר על הפעילות בעמותה,

ביקורים אלו מתקיימים בימי החזרה   הציפייה שלהם מאיתנו,  ולשמוע מהם מהי רמת

 הערב בצפון במרכז ובדרום ואני מייחס להם חשיבות רבה. בשעות

התחמושת, גן החיות    משתתף באופן פעיל בתכנון פרויקטים כגון אחוזת דוברובין, גבעת .4

במטרה להנגיש את הרכבי מיל"ה לאתרים   ר אדר, אתר החרמון ועוד וזאתהתנכ"י, ה

 וחשיפתם לקהל יעד חיצוני.  השונים והמעניינים בארץ

 להצלחת הפקות אלו. משתתף באופן פעיל ברוב ההפקות של מיל"ה ומסייע ככל יכולתי .5

 פעול ולעשות בתקופת כהונתי, אם אבחר:מבטיח/ה ל (  5)
 

 אמונכם להמשיך בתפקידי הר"מ מתוך אמונה ביכולתי המוכחתמבקש את 
כזה שישרת את כל ההרכבים הרשומים    בעמותה,  לבצע את תפקידי באופן 

להעצים את    לפעול במרץ לצרף הרכבים חדשים, לייצר פעילויות מחוזיות ובכך
 מיל"ה על כל המשתמע מכך. 

 במטרות העמותה ואשמחעבורי לשרת את מיל"ה זה דרך חיים ואמונה 
 לקבל את אמונכם מחדש. 
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