חברים יקרים
מצורפת הזמנה מאיציק שגב ל  15.30 12.6.2011בכוכב הירדן
הפרטים בהזמנה
היתיצבות חובה
בברכה :אבישי פופליגר

העמותה להנצחת זכרו של רא"ל דן שומרון ז"ל.
חברים לוחמים-
לאחר עבודה משותפת של כ 3-שנים השלימה העמותה להנצחת זכרו של רא"ל דן שומרון ז"ל את כל
מטרותיה.
העמותה מזמינה אתכם להשתתף באירועי ההנצחה שיתקיימו בחודשיים הקרובים.

חנוכת מצפור כוכב הירדן -בשיתוף פעולה עם רשות שמורות הטבע והגנים
ביום א' ה 12/06/2011 -תתקיים חנוכת מצפה דן שומרון בכוכב הירדן ,בתוכנית:
 15:30כנס לוחמים ותיקים באתר.
 17:00טקס חנוכת המצפה בהשתתפות נציגי המשפחה ,שר הביטחון ,הרמטכ"ל ,רשות הטבע
והגנים וותיקי הלוחמים.

חנוכת האנדרטה בלטרון -בשיתוף פעולה עם עמותת השריון בלטרון
ביום ה' ה 23/06/2011 -בשעה  18:00יתקיים טקס הסרת הלוט מהאנדרטה לזכרו של דן בלטרון.
האנדרטה שהקימה העמותה מחברת בין חטיבה  401לאוגדה  162שדן ז"ל היה מפקדם.

בסיס צאלים
משרד הביטחון וצה"ל אישרו שבסיס צאלים יקרא על שמו של רא"ל דן שומרון ז"ל ובקרוב תוזמנו
לאירוע ההנצחה.

מכון "כנרת" למחקר קשרי חברה ביטחון ושלום ע"ש רא"ל דן שומרון ז"ל
במקביל ,ממשיך מכון "כנרת" למחקר קשרי חברה ,בטחון ושלום ע"ש דן שומרון את פועלו המחקרי-
אקדמי להנצחת מורשתו של דן .בסוף השנה הנוכחית יארח המכון במכללה האקדמית כנרת כנס
השקת אגודת חוקרי צבא-חברה בישראל ,מדובר בכנס ראשון מסוגו הכולל מרצים בינלאומיים
מובילים בתחום.
בחודש יולי הקרוב נסגור משפטית את העמותה והמכללה האקדמית "כנרת" תמשיך בפעולות
הנצחה עתידיות.
לקבלת פרטים נוספים ולאישורי השתתפות באירועים ניתן לפנות ללשכת מנכ"ל המכללה האקדמית
כנרת בטלפון) 04-6653711 -הילה/שולה(
או בדוא"ל – mankal@kinneret.ac.il
נשמח לראותכם עימנו

תא"ל )מיל'( איציק שגב ,יו"ר העמותה להנצחת זכרו של דן שומרון ז"ל  -בשם העמותה
והמשפחה
0544-519697
חברי העמותה -נציגי המשפחה ענת בוקאי )בתו של דן( שימרון שלומית )אחותו של דן(
שימרון מירי .שימרון אסתר.
חברים לנשק  -תא"ל )מיל'( אפרים חירם )פיחוטקה( .תא"ל )מיל'( יהודה בר .טירה עודד
דרורי .גברת כרמי שלומית .תא"ל )מיל'( יהודה דנון .תא"ל )מיל'( חייקה גיורא .תא"ל

.
עו"ד רוני שמואל .רו"ח גיורא בורשטיין.

