




לזכרבישולמפגש

ל"זבידרמןמתן



ילדות

,  לאריאלה ליצחק27/2/1881בתאריך מוצקיןקריתב נולד

.אח לאורן ויואב

.בכרמיאלכרמיםואורטפסגותבאורטלמד



שהיההילדעל

עשירה , עטופה בחום ובאהבההיתהילדותו . מתן היה ילד חברותי ומאושר

,  כבר בגיל צעיר הפגין עצמאות. טיולים ובילויים רבים בחוג המשפחה, בחוויות

' גירש, 'כשנכנס לראשונה לגן הילדים, בן שנתיים. ביטחון עצמי וכושר מנהיגות

'  סייע'הוא אף . ופטר אותה מחובת הנוכחות בימי הקליטה הראשוניםאמואת 

.לגננת בטיפול בילדים ובפעילויות בגן



ההתבגרותגיל

'  סם-אל'הצטרף מתן לארגון ', מחויבות אישית'פרוייקטבמסגרת , עשרה-בהיותו בן שש

עם הערכים החברתיים  , בשנים אלה התעצבה אישיותו המיוחדת. והיה לפעיל מצטיין

את לימודיו במחזור הבוגרים הראשון  . חברות אמת ואהבת אדם, צדק: שבהם דגל והאמין

'  אורט'כאות הערכה זכה במלגה מרשת . סיים בהצלחה רבה' אורט כרמים'של תיכון 

.ל"ונהנה ממנה בתקופה שלפני גיוסו לצה



ענייןותחומיתחביבים

כאשר עברה  , בגיל שש. יוצאת דופןהיתהמשיכתו של מתן לחברת ילדים 

פיתח  , קומות שהיה מאוכלס ילדים רבים בני גילו-המשפחה להתגורר בבניין רב

היה עובר בין הקומות ואוסף סביבו את  , הצהריים-אחר, מדי יום: מנהג קבוע

ומבלים עד שעות הערב במתקני השעשועים ובגינה ' נעלמים'יחד היו . הילדים

.הציבורית



ל"לצההגיוסלפני

קבוצת הנערים שהיה חלק ממנה  . בשנות התיכון יצר מתן קשרים חברתיים חדשים

.אשר נהגה לבלות יחד, התלכדה לחבורה

-אל'הצטרף מתן לארגון ', מחויבות אישית'פרוייקטבמסגרת , עשרה-בהיותו בן שש

.והיה לפעיל מצטיין' סם

.  סיים בהצלחה רבה' אורט כרמים'את לימודיו במחזור הבוגרים הראשון של תיכון 

כאות הערכה למנהיגותו הערכית וכהוקרה על הצטיינותו בתחום החברתי זכה 

.'אורט'במלגה מרשת 



ל"לצההגיוס

הוא ביקש לשרת ביחידה קרבית  . ל"התגייס מתן לצה1999בתחילת אוגוסט 

עליה , 188כבר בתחילת דרכו כחייל ביקש להצטרף לחטיבה , השריון-ובחר בחיל

.שמע רבות

,  מתן אהב את הווי הפלוגה. 'סופה'בגדוד ' גולן'סיים את האימון והצטרף לפלוגת 

במהלך שירותו . היה גאה בסמליה והיה מהמובילים בעידודה באירועים שונים

.ראשון-הגיע לדרגת סמל



הצבאיהשירות

הוא עבר קורס הדרכה בנהיגה  : קטן' חלום'הגשים , בתום תקופת שירות של כשנה ומחצה

בצוות הפיקוד הפלוגתי בין מטלותיו המבצעיות הספיק לטייל  ', קודקוד'יפ ומונה לתפקיד ב'בג

.אצבע הגליל-עם מפקדיו ברחבי הגזרה שבה שירתו 

לשרת כטנקיסט  , ביקש לחזור ולהצטרף אל חבריו' קודקוד'לאחר חצי שנה של שירות ב

הפלוגה של מתן שהתה באזור . ולעזור לחיילים צעירים בפלוגה שעברה למשימה בנצרים

.ש פיקוד הצפון"נצרים ופעילותה המוצלחת זיכתה אותה בצל





הנפילהמועד

ימים  . נצרים-נפל מתן בפעילות מבצעית בציר קרני( 14.3.2002)ב "בניסן תשס' ביום א

,  עם שחר. יצא עם הטנק וצוותו לפעילות מבצעית באזור, ספורים לאחר שחזר מחופשה

במהלך ביצוע המשימה עלה . הם המשיכו בדרכם לפתיחת ציר, בגמר הפעילות הלילית

ומתן  , שלושה מאנשי הצוות. עוצמה שהתפוצץ-טנק המרכבה שלהם על מטען רב

.נהרגו, ביניהם



הספדים

,  הוא היה מאוד קשור למזכירה של החטיבה העליונה"סיפרה , מורתו של בידרמן, מלי פלג

הוא בא לנחם אותי לאחר נפילתו של בני ובאותה הזדמנות סיפר על האירוע שהיה  . יין'ג

לפני הרבה שנים כשראיתי הלוויות של חיילים חשבתי שזה . הוא היה משהו מיוחד. בנצרים

.הפעם אני יודעת שזה כל כך לא ציני וכל כך אמיתי. ציני להגיד שהטובים נופלים

הוא לא הראה מעולם  "עוד סיפרה פלג כי ." תמיד חשבנו שאולי הוא יהיה ראש ממשלה

"סימני פחד



הנצחה

,  בין היתר, מופיעות', כרמים'הספר -שכתבה מורתו מבית', אדוני מתן ואדוני לקח'בשיר 

..."מכל תלמידיי השכלתי/ ,במיוחד עתה/ ,במיוחד ממך: השורות

-ספרית שבה תוענק מלגה מידי המשפחה לבוגר בית-הוחלט להנהיג לזכרו מסורת בית

.ל"במועד סמוך ליום הזיכרון לחללי צה, בטקס צנוע' אורט כרמים'הספר 

שכתבו לו  , ובו דברים שמתן כתב, לזיכרומשפחתו של מתן מוציאה לאור ספר הנצחה 

.ועליו



הנצחה




