"פעלתי מתוך

צומת גיבור

אינסטינקט
כדי שאנחנו לא ניפגע,
ושלא יפגעו אזרחים"
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בשעות הצהריים יצא הסיור .סמ“ר )מיל‘( שמיר
זוכר כל שנייה מאותם רגעים .הוא מתאר אותם
באופן מנותק ,שונה מכפי שמתארים סיפור
מורשת קרב” .זה היה בשתיים עשרה וחצי,
אני זוכר כי בדיוק הסתכלתי על השעון .אני
והמפקד שהיה איתי עמדנו מחוץ לרכב ,הוא
ביקש ממני לחפות עליו בזמן שהלך לבדוק שני
אנשים חשודים“ ,אומר סמ“ר )מיל‘( שמיר” .הם
עמדו הרבה זמן והסתכלו עלינו ,כולם מסביב
הלכו והם עמדו במקום .נשארתי ליד הרכב,
הוא התקרב אליהם וביקש מהם להוציא את
כל מה שיש להם בכיסים“ ,הוא מוסיף .בדיעבד,
הבין סמ“ר )מיל‘( שמיר כי שני הגברים תצפתו
עליו ועל מפקדו על מנת להבין מהו הרגע הנכון
לתקוף אותם” .הם לא הקשיבו לו והמפקד שלי
התקרב אליהם יותר כשלפתע הם שלפו את
הסכינים“ ,אומר סמ“ר )מיל‘( שמיר.
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מ“ר )מיל‘( מתן שמיר התכונן לעוד פטרול
שגרתי ,חלק מעבודתו השוטפת של לוחם
בגזרת יהודה ושומרון .הוא הכין את הציוד
על גופו ועלה לרכב הסיור .באותם חודשים,
בסוף שנת  ,2015היה פזור גדוד רותם ,בו שירת
סמ“ר )מיל‘( שמיר ,במוצבים שונים בחטיבה
המרחבית )חטמ“ר( שומרון שבאזור יהודה
ושומרון .החודשים שלפני אותו סיור ,שיתברר
להיות גורלי ,הגיעו לאחר תקופה מתוחה ופעילה
בגזרה ,תקופה בה התבצעו כ 80-פיגועים בזמן
קצר של ארבעה חודשים .לסיור ,ב“מסדרון
חווארה“ הסמוך לשכם ,עלה סמ“ר )מיל‘( שמיר
ביחד עם מפקדו ושני חיילים נוספים” .זו הייתה
תקופה שבה הכל היה מתוח ,תקופת גל הטרור.
אמרו לנו לשים לב יותר מהרגיל ולהיות מוכנים
לכל תרחיש“ ,הוא נזכר” .יום לפני האירוע היה
פיגוע דריסה של חייל מהגדוד וכולם היו בדריכות
שיא“ ,מספר סמ“ר )מיל‘( שמיר.

"///עשיתי בדיוק את מה שציפו
ממני לעשות"

ברגעים אלו ,מתאר סמ"ר )מיל'( שמיר ,החל
מאבק בין המפקד למחבל שניסה לדקור אותם,
מרחק קטן ממנו" .המפקד שלי ניסה לבעוט
באחד מהם ונפל על הגב ,המחבל עלה עליו
וניסה לדקור אותו .המחבל השני התקרב אליי",
מוסיף" .כיוונתי את הנשק על המחבל שנאבק
במפקד שלי ותוך כדי ירי המחבל שהיה קרוב אלי
החל לדקור אותי ונפצעתי בעין" ,משתף סמ"ר

)מיל'( שמיר .בו בזמן ,החלה הפרת סדר )הפס"ד(
בכפר הסמוך ובתוך כמה רגעים נזרקו על סמ"ר
)מיל'( שמיר ועל מפקדו אבנים מכיוון תושבי
הכפר ,דבר שהקשה עוד יותר על ההתנהלות
במצב הסבוך" .הייתי חייב לנטרל את שני
המחבלים ,יריתי במחבל שהיה מעל המפקד
שלי כי ידעתי שאני חייב לעזור לו ,עד היום אני
חושב לעצמי איזה מזל שלא פספסתי" ,אומר
סמ"ר )מיל'( שמיר" .פעלתי מתוך אינסטינקט
כדי שאנחנו לא ניפגע ,ושלא יפגעו אזרחים.
אבנים החלו להיזרק עלינו ,יריתי באוויר כדי
שמיידי האבנים יתרחקו" ,מוסיף .עד אותו רגע,
לא מבין סמ"ר )מיל'( שמיר שעזרה לא הוזעקה
למקום .הוא עולה בקשר וקורא לתגבור ,מודיע
שיש פצוע ושהוא בעצמו נדקר והם זקוקים
לסיוע .למעשה ,עד רגע הקריאה לעזרה סמ“ר
)מיל‘( שמיר בכלל לא שם לב שהמחבל הצליח
לפגוע גם בו .על אף הפציעה ,הוא תפעל את
האירוע וחיסל את שני המחבלים .כל האירוע
ערך שניות ספורות ,מרגע התקיפה ועד רגע
הקריאה לתגבורת” .לא שמתי לב שנדקרתי
עד שהחל לטפטף עלי דם בכמויות אדירות“,
משתף סמ“ר )מיל‘( שמיר” .התגבורת הגיעה תוך
שבע דקות בערך .המפקד שלי נפצע מרסיס,
כנראה שאחד הכדורים שיריתי עף עליו חזרה
מהכביש“ .מהאירוע יצא סמ“ר )מיל‘( שמיר
כשהוא מוגדר כפצוע קל ,עם פצע דקירה בפניו.
לאחר תקופת ההחלמה ,חזר סמ“ר )מיל‘( שמיר
לשירות בצה“ל.
כשנה לאחר גל הטרור ,כאשר סמ“ר )מיל‘( שמיר
עוד היה בשירותו הסדיר ,קיבל את צל“ש מפקד
חטיבת השומרון בזכות הדבקות במטרה שהפגין
בעת האירוע ,החתירה לניצחון והמקצועיות.
”נודע לי על הצל“ש בשיחת טלפון מהמג“ד,
שמחתי כשקיבלתי אותו למרות שלא ציפיתי
לקבל ציון לשבח על האירוע הזה“ ,אומר סמ“ר
)מיל‘( שמיר” .היום ,אני מרגיש שעשיתי בדיוק
את מה שציפו ממני לעשות כלוחם .אני חושב
שתפקדתי טוב בסיטואציה .החברים והמשפחה
היו מאוד בלחץ בכל התקופה שאחרי האירוע,
מהצל“ש הם מאוד התלהבו ,אפילו יותר ממני“,
מוסיף .
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