
 

 
 דניאל שירן סמ"ר לזכרו של 

 איבדנו את דניאל. 2006קיץ ב
, וככזה מצא עצמו לעיתים 8 דניאל היה נגביסט חוד במחלקה

במלחמת גם קרובות בראש הכוח בפעילות מבצעית. כך היה 
, אז נכנס 4.8.2006 -בלילה שבין יום ה' ליום ו' ה ההשניילבנון 

ה שבדרום לבנון. בראש כוח של הפלוגה המסייעת לכפר מרכב
דניאל הוביל את הכוח מימין למ"מ ובדרך חזרה מפשיטה על בית 
בכפר, נתקל הכוח במחבלים שהיו בהתארגנות למארב באחד 

נפתחה על הכוח מהבית, ומחבל שהגיח מדלת הבית ירה צרור מטווח אש הבתים שמשמאל לדרך. 
המ"פ חגי שרעבי. בקרב שהתפתח . דניאל נפגע בראשו ונהרג במקום. המחבל חוסל מיד ע"י קצר

נהרגו גם סמ"ר עומרי אלמקייס שהלך בחוד משמאל למ"מ, והרופא סרן ד"ר איגור רוטשטיין שנחלץ 
 לעזרת הנפגעים. יונתן המ"מ נפצע קשה. המחבלים חוסלו.

דניאל סיים את ביה"ס הריאלי בחיפה חיפה. נשר ובוגר רוב חייו ב 5.3.1986 -דניאל נולד בירושלים ב
דניאל רת ימסלול שהלאחר סיום  .13לגדוד לגולני  21.11.2004 -התגייס בבמגמת ביוטכנולוגיה ו

לאחר שסיים קורס גיל  –בפלוגה מבצעית ג' ובהמשך בפלוגה המסייעת במחלקת נ"ט (גיל) 
 בהצטיינות. 

ועות דניאל אהב ללכת עד הסוף עם מה שעניין אותו ולא להתפשר. זו יכולה להיות הסקרנות למקצ
לשרת ביחידה קרבית. העז המדעים, או אהבת הכדורגל וההערצה למכבי חיפה. זה היה גם הרצון 

לא ויתר,  אורטופדית באחת מרגליו. דניאל בתחילה פרופיל רפואי לא קרבי עקב בעיה לדניאל נקבע
הרגל במסעות הארוכים הייתה  .ולהתגייס לגולני סיונות חוזרים הצליח להעלות פרופיליואחרי נ

 לסחוב כמו כולם ויותר. ,מתנפחת והוא צלע, אך זה לא הפריע לו לסיים אותם עד המטר האחרון
  , עבורכם.  יום  שבו תוכלוהעשרה במדעיםכדי להנציח את מה שהיה חשוב לו, החלטנו להקדיש יום 

מדעים להתנסות בחוויה מיוחדת, בתחום ה שדניאל אהב, 13חיילי הפלוגה המסייעת של גדוד אתם, 
  שעניין את דניאל ומהווה גם חלק מעולמה של משפחתנו.

בצורה עולם המדעים  הכיר ולחוות אתתוכלו לבו  ,ו את היום הזהביחד עם סבתא וסבא של דניאל תכננ
כולל מדענים מהטכניון, הפועלים במסגרת המחלקה לחינוך ב"יום דניאל" צוות המרצים  קצת אחרת.
 ב"מדעטק" במתחם הטכניון הישן בחיפה. הפעילות תתקיים קדם אקדמי.

 . www.danielshiran.co.ilינטרנט שהקמנו להנצחתו של דניאלאתם מוזמנים לבקר באתר הא
אתר תוכלו לקרוא עליו, לראות תמונות שלו, וכך, אנו מקוים, תכירו ולו במעט, את דניאל המיוחד ב 

 .שלנו
 משפחת שירן

http://www.danielshiran.co.il/

