




מפגש בישול לזכר

ל"דניאל שירן ז



ילדות

.  1986במארס 5-נולד בירושלים ב דניאל 

.והנכד הראשון במשפחתו, הוא היה הילד הראשון

אני לא זוכרת איך נראו חיי לפני  : "זמן קצר לאחר לידתו במילים אלהאימואת החוויה תיארה 

".  דניאלשנולד 

,  בעיות במתמטיקהקיבל . 'גהיה ילד מוכשר שהוכנס לתוכניות העשרה החל מכיתה הוא 

.לידעאת כל זה בצמא גדול לוגיים ולקח חידות ואתגרים 



ילדות

.  בעקבות המשרה של אביו, למשך שנתיים, דניאל ומשפחתו עברו לוושינגטון', כיתה דבסוף 

לאחר שנתיים . למד אנגלית והתמודד עם אתגרים אקדמיים חדשים, דניאל הסתגל במהירות

. לחיפה-חזרה המשפחה לישראל 







תחביבים ותחומי עניין

מעריץ הוא היה ". מכבי חיפה"דניאל אהב את כל מה שקשור לקבוצת הכדורגל , כנער

ואהב כל דבר , הוא קרא את מדור הספורט בעיתון. עם צעיפים ודגלים על כל חדרו, מסור

.צבע הקבוצה-שהיה בצבע ירוק 



ל"לפני הגיוס לצה

. אבל בעיה קרסולית מולדת הורידה את הפרופיל הרפואי שלו, רצה להיות חייל קרבידניאל 

על ידי ביצוע שיחות לאנשים הפרופיל להעלות את לעזור , בעיקר על אביו, דניאל לחץ על הוריו

לא יהיו אחראים להעלאת  שהם החליטו , כאשר הוריו התמודדו עם דילמה זו". הנכונים"

דניאל התעקש ולבסוף  . הם לא מנעו ממנו לעשות זאת בעצמו, עם זאת. הפרופיל של דניאל

.  הוא היה מאושר מאוד. לחטיבת גולני היוקרתיתהתגייס אבל , הוא לא התקבל כצנחן. הצליח



ל"הגיוס לצה

.  2004בשנת ל "החל את שירותו בצהדניאל 

". הלוחמיםתרבות"ולביחידה הוא התחבר מהר מאוד לחיים 

סמלים של , מדבקות גולני על המכונית: הגולניגם היא בבאג משפחתו נדבקה מאוד מהר 

.  ובסוף כל שלבבאימונים , בטקסיםנוכחות קבועה , גולני בבית

.שירן הצטרפה לגולני והייתה מאוד גאה בהישגיו של דניאלמשפחת 



השירות הצבאי

אביו למד בבית הספר לרפואה וניסה לשלב בין משפחתו ללימודים הקשים , נולדכשדניאל 

המתמחים הרפואיים נדרשו למתוח את היכולות . והדרישות בהכשרה על מנת להפוך לרופא

. שלהם למקסימום

.  היתה התשובה"? אז למה לא אני, מישהו צריך להיות רופא. "שאל חבר"? איך תצליח"

והשתרע  , היו אותן מילים שדניאל אמר לעצמו במהלך האימונים הבסיסיים בגולני, אולי, אלה

"?אז למה לא אני, מישהו צריך להיות לוחם. "עד קצה גבול היכולת



השירות הצבאי

. של היחידה בסוף האימון" הנגב"נבחר לשאת את המקלע מצטיין והוא היה חייל דניאל 

. עזה וגבול הצפון, נין'ג, קו פילדלפיה בדרום: שירת בכל החזיתותקשים ודניאל אלה היו זמנים 

, המודאגתכמה מילים מרגיעות לאמו , בשיחות טלפון קצרותמחוויותיו שיתף רק מעט הוא 

אמר  , "בסדראני אהיה "-שלו ללא תלונות וללכת על אף הבעיה הרפואית והתאמץ להמשיך 

.תמיד



השירות הצבאי

. סביב שכונת המשפחה בחיפהחיזבאללה יולי נפלו טילי בסוף 

ודניאל עדכן את הוריו בטלפון שמפקדיו מאפשרים ביקורי משפחה , נקרא לצפון13גדוד 

. ביחידה המוצבת בסמוך לגבול

של וארגזשתתה וציידה את דניאל בדברים טובים , אכלה המשפחה, ביער ליד הר שיפונה

. הם השאירו אותו עם תפילה בלבם. קוקה קולה

.  כעבור שישה ימים עמד אביו של דניאל על קברו הטרי של בנו הבכור



השירות הצבאי

ביד אחת ואת שקית האוכל שהשארנו לו באחרת וחזר  , הוא החזיק את הארגז של הקולה"

בשלב מסוים זה נעשה כבד . עמדתי שם והתבוננתי בו. "נזכר אביו של דניאל, "לבסיס

התבוננתי  . שיפר את אחיזתו ואחר כך המשיך ללכת, הניח את התיק, הוא עצר לרגע. בשבילו

שזו אולי הפעם  , אבל מחשבה מטרידה עלתה במוחי, אני לא יודע למה. בו עד שנעלם מעיני

".האחרונה שאני רואה אותו





מועד הנפילה

.  מרקבהכפר של דניאל חצתה את הגבול ונקטה עמדה בבית נטוש בפאתי יחידתו 

המתינו למשימתם במשך שלושה ימים עד שהגיע צו לפשיטה על בית כדי לחפש כלי הם 

.  נשק וחומרי מודיעין

וכולם הבינו  , לא הגיב כאשר נדרש להצטרףדניאל . המחבלים החלו לירות מאחד מבתי הכפר

אבל  ל בא לקראתם "זרוטשטייןאיגור ר "ד!". נפצעדניאל ! דניאל נפצע", צעקחברו . שנפגע

מיד זיהיתי אותו . "דניאל נהרג במקום. אל דניאלמפצצת מטען בטרם הספיק להגיע נהרג 

.שטיפל בדניאל לאחר התקריתהרופא אמר , "הכחולותבעיניו 





הנצחה

פתחה את משחק , נבחרת הכדורגל המובילה בישראל, מכבי חיפה, 2006בחודש ספטמבר 

,  דניאל ביניהם, האוהדים14-ללפני המשחק התקיים טקס זיכרון . הפתיחה בקרית אליעזר

הקהל עמד  , נשא דברים לזכרםנשיא מועדון הכדורגל . במלחמת לבנון השנייהשנהרגו 

. חוברת זיכרון מיוחדתאחת וקיבל בדממה במשך דקה 

.הכדורגלמועדון הגיעו למשחק כאורחי הנופלים משפחות 



הנצחה

בוצעה תצפית מאזור  . ארח הגדוד בבירנית את משפחות הנופלים12/10/2006בתאריך 

שם יכולנו לצפות בטווח של כקילומטר וחצי בבית בו שהה  , עם לכוון פאתי מרכבה-משגב

.דניאל עם מחלקתו במשך כשלושה ימים לפני ליל הקרב





הנצחה

יום דניאל

נערך מדי , בית הספר היסודי של דניאל', יצחק אשל רמות ' ויום מדע לתלמידי כיתה 

במרכז לפעילויות  מבקרים ' ותלמידי כיתה . סביב יום ההולדת של דניאל, במארסשנה 

מקבלים  לפני יום דניאל . לשם התנסות מדעית במעבדות מדע מיוחדות, נוער בטכניון

.המדעמכתב עם סיפורו של דניאל המתאר את זיקתו לעולם התלמידים 



הנצחה

נפל במרכבה  , ל"הנגב של דניאל שירן ז: הנגב של דניאל ביקשה המשפחה לחרוט את המילים הבאותעל 

4.8.2006.

.מכתב המספר על דניאלשיחתום עליו יקבלנגביסטוכל יישאר בגדוד הנגב 

:הבאהאימייל את והמשפחה קיבלה ממנו 14/12/06-ב. הראשון שחתם על הנגב של דניאל היה אסף

. קיבלתי את הנגב של דניאלואני ', גפלוגה מבצעית 13משרת בגדוד 05מחזור נובמבר , מעפרהשמי אסף "

. מי הוא דניאללזה ולא ידעתי להתייחס בהתחלה כשחתמתי על הנגב וראיתי את החריטה לא ידעתי איך 

שלי ראה את הנגב הוא אמר לי שדניאל היה גם בפלוגה שלי ושאני אצטרך להמשיך ולעמוד מ "כשהמ

...של דניאלבסטנדרטים הגבוהים ובמצוינות 



הנצחה

שהיה בן מחזור וחבר קרוב , המסייעתשל ל "החופמכן הוא אירגן לנו שיחה עם לאחר "...

רק אז הבנתי באמת  . ואת סיפורו של דניאלעל הקרב לי ולכל המחלקה סיפר ש, דניאלשל 

לוחם ומה גודל המורשת שאני  מה המשמעות של להיות ובעיקר , והקרבהחברות מה הם 

ולחברים עד כדי לצבא , למדינהאני גאה להיות חלק ממורשת של הקרבה ונתינה . ממשיך

לפני שבועיים קיבלתי דף מחבר של דניאל שמספר את סיפור  (. חס ושלום)נתינת חיים 

שתדעו שאני מרגיש שנפלה בחיקי אחריות וזכות  רציתי . האתר שהקמתם לזיכרוחייו ועל 

".ועוד רבים הנחילו ליהמורשת שדניאל גדולים ואני גאה על כך ומקווה שאמשיך את 





הנצחה

2006בספטמבר : 2007האגודה הרפואית בישראל על שם דניאל שירן לשנת מלגת 

ערכה האגודה הרפואית בישראל מחווה לרופאים בצפון על עבודתם במלחמת לבנון  

. וכן מלגה בשם דניאל שירן, הוכרזהרוטשטייןר איגור "קרן מלגות על שם ד. השנייה

. ל"לרופאים מצטיינים למלגות בחו2007המלגות ניתנו בשנת 



הנצחה

במהלך הפגישה  : הצטיינות השנתי של חברת הלב של ישראל בשמו של דניאלפרס 

, השנתית של אגודת הלב בישראל והחברה הישראלית לכירורגיה של הלב וכלי הדם

.  לזיכרו של דניאל$ 2000ישראלית פרס הצטיינות שנתי בסך -הקימה החברה הלבנונית

הפרס ניתן . הפרס ניתן  לקרדיולוגיה מצטיינת או לבדיקת ניתוח קרדיולוגים שהצטיינה

. כתרומה מחברת מדטרוניק ישראל



הנצחה

ל"לשמיעת שיר שנכתב לזכרו של דניאל שירן ז

ל"לאתר האינטרנט לזכרו של דניאל שירן ז

https://www.youtube.com/watch?v=UaYOLWu_Mkg
http://www.danielshiran.co.il/en/index.asp





