




לזכרבישולמפגש

ל"מתן גוטליב ז



ילדות

. בראשון לציון( 21.5.1993)ג "בסיוון תשנ' נולד ביום א. בן רוחמה ושמואל, מתן גוטליב

.אחיהם הצעיר של עומר וניצן

למד  ' ו-'בראשון לציון ובכיתות ה" שלמון"בבית הספר היסודי ' מתן למד והתחנך עד כיתה ד

ובתיכון " המעיין"הוא המשיך בלימודיו בחטיבת הביניים . בעירו" יסוד המעלה"בבית הספר 

.במגמה פיזיקלית" עמית עמל"' מקיף ג

ובבית כינו  , הוא היה ילד יפה תואר עם גומות חן. מתן נולד בערב חג מתן תורה ומכאן שמו

מתנה  ", אמרה אימו, "תכול עיניים, ילד קטן ובלונדיני, פרצת לחיינו". "מתנוש"אותו בחיבה 

".אמיתית שלצערנו ניתנה לנו לתקופה קצרה מאוד



שהיההילדעל

ואף זכה עם קבוצתו , שיחק כדוריד וכדורגל, לצד לימודיו בבית הספר הצטיין מתן בספורט

.בגביע המדינה לילדים בכדורגל" עירוני ראשון לציון"

ב יצא בהתנדבות  "ובכיתה י" שורק"הדריך בשבט ', הוא הצטרף לתנועת הצופים בכיתה ה

הוא ". רעם"להדרכה בשבט , למשימה אתגרית בשכונת מצוקה במערב ראשון לציון

היה לו חשוב להעשיר את חניכיו בחוויות חדשות ולהקנות להם את , השקיע בהדרכה

.אהבת הארץ והמדינה



שהיההילדעל

הוא ידע למצות כל רגע בצורה מעוררת  . תוסס ומלא שמחת חיים, מתן היה חייכן ואופטימי

נגינה בגיטרה , בגד טוב, אוכל: השראה ונהנה מהדברים הקטנים והפשוטים של החיים

.חיוך וחיבוק, האזנה למוזיקה ישראלית, בס

מתן תמיד היה מוקף בחברים רבים וביתו היווה נקודת נק׳ מפגש . מתן היה חבר טוב

.הבית תמיד היה מלא בחברים, וכינוס לכל חבריו



ההתבגרותגיל

" דילר"מתן הצטרף לשתי משלחות של חילופי נוער ומנהיגות אחת של עמותת 

מוכרת כיום כתוכנית  " דילר"תוכנית עמותת . בגרמניה והשנייה בארצות הברית

זו זכות "היה חשוב לו לייצג את המדינה ואמר . מובילה בפיתוח מנהיגות נוער יהודי

".גדולה שנבחרתי ושליחות עבורי





ענייןותחומיתחביבים

כבעל ידי  . יפים'והשלושה אף יצאו יחד לטיולי ג, כחברים קרובים, עם שני אחיו בילה רבות

והשניים , ל"עם עומר אחיו הבכור טייל בחו. לתקן ולבנות, יפ'ידע מתן לטפל בג, זהב

.יפים'את אחיו ניצן שיתף בהתלבטויות וטייל עימו רבות בטיולי ג. נקשרו מאוד זה לזה



ל"לצההגיוסלפני

והאמין , "הכי קרבית שיש", בתקופת לימודיו בתיכון החליט להתגייס ליחידה קרבית

.שעליו לתרום למדינה את הטוב ביותר שיש לו

. לפיכך החליט גם לשפר את כושרו הגופני בקורס אימונים

ניסה המדריך לערער על סיכויו  , "מגלן"כשסיפר למדריך בקורס שהוא רוצה לשרת ב

בזמן  , צלם עליי סרט לפני הגיוס: "ומתן הציע, להתקבל ולהתמיד במסלול המאתגר

".האימונים בתקופת השירות ובסיום השירות



ל"לצההגיוס

24.11.2011מתן התגייס לצבא בתאריך 

לחטיבת הצנחנים במלוא המרץ והמוטיבציה לאחר גיוסו יצא למיוני סיירות והתקבל  

.תוכניתו התגשמה" מגלן"לסיירת 

כמי שערך החברות היה . שעוזר לכולם, בתקופת שירותו הצבאי בלט כחייל רגוע ותומך

בד בבד לא הזניח כמובן גם  . דאג לגבש סביבו את חבריו לצוות, החשוב ביותר בעיניו

.את משפחתו הגרעינית והמורחבת



הצבאיהשירות

. בשיחה האחרונה עם אימו סיפר מתן שהוא נכנס כעת לרצועת עזה ולא יהיה זמין

סיפרו בני  , "הוא היה באדרנלין להיכנס פנימה ולבצע את המשימות שהוטלו עליו"

רק רציתי להגיד שהכול בסדר ואני  : "במהלך הלחימה בעזה כתב למשפחתו. משפחתו

אני מתגעגע לנוף של השולחן המרובע שכל צלעותיו מלאות בימי . חושב עליכם המון

אוהב . קשה לי לרשום משהו עמוק כי אני חנוק בדמעות כשאני חושב עליכם. שישי

שהתקיימה יומיים לפני , בשיחת הטלפון שלו עם אחיו עומר". מתן, המון ומתגעגע

".אני כבר בא, אל תדאג: "הוא אמר, מותו



הצבאיהשירות

כל שק , לפני שאני מתחיל לכתוב לך בכלל, המלאך שלי: "במכתבו לליהי חברתו כתב

ברגע שקראתי שישבת עם אלון  . לאטהדמעות שלי מפוצץ בדמעות שזולגות לאט 

המכתב שלך שמור לי בווסט שלי וקראתי אותו איזה . ונמרוד התפרקתי כמו ילדה קטנה

. לריח המקסים שלך ולשינה האינסופית איתך, מחכה כבר לחיבוק שלך. פעמים15

אוהב אותך כל כך 

".שלך ורק שלך. חזק ומתגעגע עד סוף העולם





הנפילהמועד

במהלך סריקות לאיתור מנהרה בחאן יונס בדרום  , "צוק איתן"של מבצע 23-ביום ה

המבנה התפוצץ  . א"אונרלמבנה ממולכד של מרפאת " מגלן"נכנס כוח , הרצועה

" צוק איתן"ראשון מתן גוטליב נפל בקרב במבצע -סמל". עפרון"והתמוטט על אנשי צוות 

.  בן עשרים ואחת היה בנפלו(. 30.7.2014)ד "באב תשע' ביום ג

על . הותיר הורים ושני אחים. מתן הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בראשון לציון

.  כולנו עשויים אבק של אהבה: "מצבתו כתבו בני משפחתו את מילות שירו של אביב גפן

".רושם בתוך יומן מסע



הספדים

: אימו רוחמה ספדה לו. ל"מתן נהרג ארבעה חודשים לפני מועד שחרורו המיוחל מצה

מי ייכנס כמו רוח  . אני רוצה לחבק אותך עוד פעם אחת… הזיכרונות מציפים אותנו "

בחרת … ? מי יחבק ותמיד תמיד יבטיח לדאוג לי ולאבא'? הגעתי, רוחי, 'הביתה ויצעק

אתה  , תמיד סיפרת שהכול סבבה ואתה מרוצה ולא קשה לך… ללכת לשירות מאתגר 

היית שלם עם  . תמכנו וליווינו אותך בכל ההחלטות שלך… אנחנו מרוצים וגאים –מרוצה 

,  רגיש, היית ילד מקסים. תמיד השתדלנו לַרצות אותך ולשמח אותך… . הבחירה שלך

מהחיּות , אי אפשר היה להתעלם ממך. מאיר כל מקום שהגעת אליו, משפחתי ואכפתי

".  פיזרת שמחת חיים בכל מקום. מהכריזמה שלך, שלך



הספדים

מי שמכיר אותנו יודע כמה  . חלק ממני, אחי הקטן, מתן: "ניצן אחיו נפרד ממנו בכאב

…  שלא היינו בו ביחד–… או חשוב… טיפשי–אני לא יכול לחשוב על רגע . היינו קשורים

, אופטימיסט, ניצן גוטליב, אני… אני מרגיש שנלקח ממני חלק שלא אוכל לחיות בלעדיו

עם חיוך כל כך גדול . יפה לאין שיעור, זהוב שיער, מתן היה ילד תכול עיניים… מרוסק

במציאות אחרת היה יכול להיות . כמעט לא אנושי, חזק. שהיה יכול להקיף את העולם

אני יכול כמעט להישבע שברגע שהיה –אותו ילד היה כמו אור . מלוהק לסרט של סופרמן

…נכנס לחדר היה הכול בהיר יותר



הספדים

אני שיניתי פה סדרי עולם והערצתי .. ?פעם על אח גדול שהעריץ את אחיו הקטןשמעתם 

הכול נרשם בתוך  ': אני רוצה לצטט קטע של אביב גפן! ?אבל איך אפשר שלא, את אחי

.  'הכול נרשם בתוך יומן// יומן מסע / הכול נרשם בתוך יומן / דפים של זמן / יומן 

הוא סיפר שבמשך … בשיחה האחרונה שלנו התכתבנו והוא רשם לי את המילים האלה 

".כל השבוע הוא שר אותן לעצמו



הנצחה

".  מתנה שקופה"כתב לו שיר בשם , חברו הטוב של מתן, אלון נקש

יפים וטיולים והותיר  'שאהב ג, בין המילים הוא מספר על ילד שקוף עם עיניים כחולות

"הוא היה מתנה שקופה, הוא ניצל כל רגע בחיים. "אחריו דף שחור וכאב

:קישור לשיר

https://www.youtube.com/watch?v=4pA9kLeqvLg



הנצחה

מתן התקשר וחיפש את חברו  . במהלך יציאתו של מתן להתרעננות יומיים לפני נפילתו

ארוכה שבה  ווצאפלאחר שלא מצא אותו שלח לו הודעת . אמיר אליאב שלחם בעזה

PEACE YA MAN-בסוף ההודעה חתם מתן לאמיר , הביע את דאגתו אליו

.לאחר הלוויה, ימים שיצא מאזור הלחימה' אמיר ראה את ההודעה רק לאחר מס

.בזמן השבעה אמיר הראה לחבריו ולאחיו של מתן את ההודעה שמתן שלח

ניסינו לחשוב על משפט , כאשר עלה הרעיון להכין סטיקרים עם תמונתו של מתן

כ אופייני למתן שגם חתם את ההודעה ששלח  "אותו משפט כ, כך, שמאפיין את מתן

.נבחר ברגע, לאמיר



הנצחה

כל אחד מחבריו שנוסע לטייל ברחבי העולם . הרעיון הוא להנציח את מתן בכל העולם

מספר את הסיפור של , מדביק את הסטיקר במקום היפה והמושלם ביותר עבור מתן

מצלם את התמונה, מתן לסובבים אותו

להנצחת מתן " זוכרים את מתן"שנפתח במיוחד למטרה זו הפייסבוקומעלה אותה לדף 

.בעולם

:הפייסבוקדף 

https://www.facebook.com/groups

/1437756083179257/

https://www.facebook.com/groups


הנצחה

2018הזיכרון במותם ציוו״ בערב ביום ״ קטע מתוך 

פארק ראשל״צבאמפיהוקרן 

https://www.facebook.com/watch/?v=580767662293004



הנצחה

ל מאיר שפיגלר יחד עם הוריו ואחיו מתן וחבריו ליחידה ואורחים רבים נוספים חנכו "ל קק"מנכ

. חניון יער חדש לרווחת המטיילים ביער האילנות הסמוך לכפר סבא2016במאי 



הנצחה

שהיה פעיל מאוד , נקרא חדר מועצת תלמידים על שמו של מתן" העמית"בקריית החינוך 

.מבחינה חברתית



הנצחה

ל "אתר לזכרו של מתן גוטליב ז

https://www.matangotlib.com/




