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הענקת מילגה לסמ"ר יובל רענן
י .שי

מאי 2021

 15מאי 2021
מלגת העמותה ללוחם מצטיין של סיירת-חרוב הוענקה ליובל ב 7-אפריל  .2021שלא
כמנהג העמותה ,מפאת מגבלות מגיפת הקורונה לא התאפשרה הענקת המילגה
במסגרת אירוע השחרור למחזור אוגוסט  – 2018והטקס התקיים במסגרת
ישיבת וועד העמותה בבית אלי חסון בנתניה.
יובל רענן עלה עם משפחתו מצרפת בשנת  .2012בסמיכות למועד גיוסו
לצבא ומשום רצונו לבצע שירות משמעותי בצה"ל פנה יובל אל שורת המיונים
הנדרשים ומבדקי התאמה בהם עמד בהצלחה ,התקבל לסיירת-חרוב ואת
שירותו ביחידה עשה בצוות ייעודי.
במכתב ההמלצה להענקת מילגה ליובל ,מציין מפקד הסיירת סא"ל גל ריץ':
( )....יובל הנו לוחם מקצועי ,ממושמע וערכי אשר ביצע שירות משמעותי מאוד
ביחידה .התנהל בצורה מצוינת ,לוחם מקצועי ,מסור ואחראי ,יוזם ושואף למצוינות
שנרתם לדחיפת הסיירת ליחידה מובילה בצה"ל (.)....
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כאמור ,משום אילוץ שנכפה עלינו ,נציגות העמותה לא נכחה באירוע שחרור יובל ובני מחזורו (אוגוסט  )2018משירות החובה.
אולם דברי יו"ר העמותה ,תא"ל (מיל ).יהודה בר ,הובאו בפני המשתחררים ע"י מפקד הסיירת סא"ל גל ריץ':

למשתחררי מחזור אוגוסט 2018
עמותת יוצאי סיירת חרוב מברכת אתכם ומודה לכם על שירות ארוך קשה ומאתגר ועל
תרומתכם המשמעותית לביטחון המדינה.
גם בהמשך דרככם כאזרחים נמשיך ללוות אתכם ונמשיך להיות כתובת לתמיכה ועזרה.
הוספתם עוד פרק נכבד במורשת רבת השנים של סיירת חרוב .אנחנו פונים אליכם ומזמינים
אתכם להמשיך את דרככם אתנו כחברים וכפעילים בעמותה
כמידי מחזור משתחרר ,העמותה מעניקה מלגת לימודים לחייל משתחרר שהומלץ ע"י
מפקד היחידה כראוי להערכה מיוחדת על שירותו ותרומתו המשמעותית ליחידה.
אנחנו שמחים וגאים להעניק את המלגה לסמל ראשון יובל רענן.
אני מאחל לכם הצלחה בדרככם החדשה כאזרחים
יהודה בר
יו"ר עמותת יוצאי סיירת חרוב.

עתה ,עם תום שירות החובה בצה"ל ,בכוונת יובל לפנות ללימודים אקדמאים .יובל יחל לימודים לבחינה פסיכומטרית ברשת
"קידום" .עפ"י הסדר שבין העמותה לרשת יזכה ב"קידום" להנחה משמעותית בשכר הלימוד.

כולנו – וותיקי סיירת חרוב ,עמיתיו ומפקדיו של יובל
מאחלים לו הצלחה רבה באשר יפנה ויפעל.
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