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 שלום לכולם
 , נקיים מפגש רעים וכנסי מחזורים במסגרת האסיפה הכללית של העמותה.2018דצמבר  20ביום ה' 

 רמת גן )לא שד' רוקח בתל אביב(. 121האירוע יתקיים בבית הצנחן, רחוב רוקח 
 בתכנית:

 התכנסות
18:00 – 19:00  

 הרשמה; •
 מפגש רעים וכיבוד קל; •

 חלק א'
19:00 – 19:30  

 בחירת יו"ר האסיפה; •
 וועדת ביקורת;-( ו2017הצגת דו"ח כספים ) •

 ;2019ותכנית עבודה לשנת  –פעילות העמותה בשנה החולפת  •

 במקום מספר חברים שפרשו, הצטרפו אל הוועד: –שינויים בוועד העמותה  •
o משפטן. 1971 – 1969שרת בסיירת חרוב בין השנים            -     דייויד זילברג .

. ניהל בית השקעות אמריקאי שםכיהן בתפקיד בכיר ר שמערכת הביטחון לאח גמלאי
 . כיום איש עסקים ומייצג גורם פיננסי אמריקאי בישראל. הנדל"ןועסק בתחום 

o עי ישראל. בעל ניסיון רב בעבר מנהל בכיר במינהל מקרק           -    אהוד גבריאלי
        ארים אוניברסיטאיים.ות 2בהתנהלות מול גופים ממשלתיים וציבוריים. משפטן ובעל 

o ראש אגף . 1973 – 1972שרת בסיירת חרוב בין השנים            -  דר' צביקה צוק
      .ארכאולוגיה של רשות הטבע והגנים

o 2010 - 2004וב. שרת בגדוד חרוב בין השנים נציג גדוד חר           -      אריק פאניש 
 וסיים שירותו בתפקיד מ"פ. כיום מנהל יח' אבטחה בנתב"ג.
לתקופת כהונה שתימשך  –הצטרפות החברים החדשים בוועד תובא לאישור האסיפה הכללית 

 .2020עד הבחירות הבאות באביב 
 חלק ב'
 מפקד היחידה, סא"ל אורן צבר.סקירת  -חרוב ופעילותה -על סיירת 19:45 – 19:30
יו"ר כנס הרצליה במרכז הבינתחומי ולשעבר ראש  הרצאת אלוף )מיל.( עמוס גלעד, 21:00 – 19:45

מדיני במשרד הביטחון, ראש חטיבת המחקר באמ"ן ומתאם פעולות הממשלה -האגף הביטחוני
 בשטחים.: 

 סקירת המצב המדיני/בטחוני כיום; •

 רח התיכון;תמורות והערכה עתידית במז •
 
 

 חברים יקרים, המפגש הוא של כולנו, יוצאי סיירת חרוב. השתתפותנו במפגש חשובה להצלחתו.
 סייעו לנו בהכנות וארגון ושגרו אישורי השתתפות.

 
  -לאישור השתתפות

 באמצעות אתר העמותה 
  :'09-7494201פקס מס 
  :דוא"לshisr1@bezeqint.net 

 
 

 להתראות
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