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חלל נצר אחרון–ל "רוט מנחם ז



הגלעד ברמת נפתלי: 1מסמך 
.אתר יזכור: מקור

רוט מנחם  
לא ידוע חודש ויום1930שנת : תאריך לידה
15.1.1948:  תאריך עליה

10.06.1948: תאריך נפילה
חיפה, בית העלמין הצבאי: מקום קבורה

נפתלי יום לפני    -בקרב רמות10.6.1948–רוט מנחם נהרג ב 
.תחילת ההפוגה הראשונה

במקום היה קבר האחים של הנופלים בקרב רמות  –הגלעד ברמות נפתלי 
.נפתלי

,    של תנועת הנוער הציוני" להגשמה"חבריו של רוט מנחם לגרעין החלוצים 
.ידעו  שרוט מנחם קבור בקבר אחים הנמצא בבסיס הצבאי ברמות נפתלי

רוט מנחם נטמן בקבר האחים תוך כדי הקרבות הקשים כשבני קבוצתו  
.אינם נוכחים בקבורתו



ל לפי עדות איוון ברקוביץ  "נסיבות גיוסו ונפילתו של מנחם רוט ז
:2002בשנת ( יצחק אבן)ו שטיין 'ואיז( ברק-מרדכי בן)

אתעברעמם,הציוניהנוערתנועתשל"להגשמה"לקבוצתהשתייךמנחםרוט
"להגשמה"קבוצתחברי.לקפריסיןוהגירושההעפלה,"הבריחה"בדרכיאירופה

הכשרהתקופתואחרי,בקפריסיןהמעצרבמחנותשנהשלשהותאחריארצההגיעו
לקראתשיכשירם,הקבוצהבחייהעצמאותלפרקבנימיןלקריתעברואושהבקיבוץ
מארגוןחלקנחשבה"להגשמה"קבוצת.משלהםחדשיישובלהקמתלקרקעעלייתם

הקרבותהתחזקותעם.זבולוןבעמקהיישוביתבהגנהלסייעהיהותפקידה"הגנה"ה
,להתגייסשהוגרלואלוביןהיהלאמנחםרוט.ל"לצהלגיוסחברים5לנדבהתבקשו

.חתונתוערבוהיהשהוגרלאחרחברלהחליףהתנדבהואאולם

ברוך)י'ודיצ,(אבןיצחק)שטייןו'איז,(ברק-בןמרדכי)ברקוביץאיוון,רוטמנחם
,21גדוד,כרמלילחטיבתלצבאיחדיוגוייסו,"להגשמה"קבוצתבני,(דויטש

."ההצלהצבא"שלפשיטהכחמפניהגלילעללהגןנפתלי-לרמותנשלחהומחלקתם
.נפתלילרמותסמוךקטאקומבותדמוייחפירותבמיןשהוהם
,לבונקרלהתקרבהצליחווכשהסורים,מאחורנותרומנחםקדימהנשלחוי'ודיצו'איז

שזרקומרימוניםנהרגועמויחד.במקוםשנהרג,רוטמנחםשלבעינופגעסוריצלף
.בחורים28נהרגוהקרבימיבכלכ"סה.המחלקהמבני11עודהסורים

שבורובלבבהלםאותווהניחומנדיי'קיצשלגופתואתמשכוו'ואיזאיוואן,י'דיצ
.במקוםשהתחוללהקשהבקרבלהילחםלהמשיךונאלצוהגופותרוכזובובמקום
.נפתליברמותהאנדרטהעלחקוקיםהנופליםשמות



שםכשהוקמה,בכניסהמרוצפתלרחבהוהועתק,שורשמושבבמרכזתחילההוצבהגלעד:האנדרטהתיאור
מאבןלוחקבועבמרכזו,חומהכמעיןהמעוצבוגבוהרחבאבניםגלזהו.שנפלוהמושבלבניזיכרוןפינת

לחייםסמל,ענפיםגדועכעץשצורתושחורצבועמתכתפסלמוצבהגלעדלצד.הנופלפרטיועליומלוטשת
.העצמאותמלחמתלוחמיאתששימש,"סטן"רובהוכןקסדהתלויההעץעל.שנגדעו

http://www.izkor.gov.il/PageAndarta.aspx?pid=75090&Halal=920
66

רוטחברםלזכראנדרטההוקמה,שורשהמושבלייסודשנים25חגיגותבמסגרת1973בספטמבר
עליוהיישובאתלהקיםזכהלאאך,ובקפריסיןבאירופההנדודיםתלאותכלאתעמםשעבר,מנחם
.לקרקעהעליהלפניחדשים3שנפלכיוון,"להגשמה"קבוצתבניחלמו



להגשמה"צילום מתוך יומן מסעות 



,לשורששנה25לכבודשהוצאהבחוברת
הקימו"להגשמה"לגרעיןשחבריוהישוב

נמצא,נפילתולאחרחודשיםשלושה
י"עשנכתבשהתברר,הקבוצההמנון
י'קיצ"חבריוי"עשכונה,ל"זרוטמנחם
."מנדי



! קדימה לבנות, קדימה לארץ"
, שניאותבשביל ' להגשמה'השם 

, הגולהחובותינו לעזוב נדע 
, חדשהבארצנו ארץ לבנות 

מכשולים  בדרכנו יהיו ואם 
, נריםכאיש אחד ידינו כולנו 

וגבורה  בדמנו בעוז ואז 
".  ' להגשמה'קבוצת , קבוצתנונקים 

(י מנדי'קיצ)מנחם רוט : כתב

.פניה ברגשטיין–לפי האוטו שלנו גדול וירוק לחן

,  האחווה, התקומה, מילים שהינן תמצית הציונות
.האובדן והטרגדיה, ההקרבה

"להגשמה"קבוצתהמנון



ולאנפתליברמותאחיםבקברקבורמנחםשרוטידעומנחםרוטשלחבריו
מקברהנופליםאתלהעבירישראלמדינתהחליטה50-השבשנותידעו

.בחיפההצבאיהעלמיןבביתעולםלמנוחתנפתלי-ברמותהאחים
.כמשפחהלושהיו,חבריונוכחותללאמנדיי'קיצנקברשוב

בעת2002בשנתרקקבוצתולחברינודעמנדי-י'קיצשלקבורתומקום
."להגשמהקבוצת"לתיעודשנעשהמחקר
בביתנמצאמנחםרוטשלשקברו,נודע2002בשנתיזכורבאתרמעיון

.נפתלירמותקרבנופליבחלקת,בחיפההצבאיהעלמין





י"עבחיפההצבאיהעלמיןבביתמנחםרוטשלקברונמצא2002בשנת
מחבריואחדכשאףנטמןמנחםרוט."להגשמה"'קבחברבת,כרמלנאוה

.בסיסייםאישייםפרטיםחסריםקברוכריתעל.הקבורהבטקסנכחלא
.הצבאלרשויותידועהיהלאגילוואףהההוריםשמותרשומיםלא



הדף המקורי של רוט מנחם
2002בשנת –באתר יזכור 

מידע מוטעה לגבי שנת הלידה ושנת  -בדף המקורי 
,  ואין שום פרטים ביוגרפיים לגבי מקום הולדתו, עלייתו

.שמות הוריו וסיפור חייו
לפי דף זה נודע לחבריו שרוט מנחם קבור בבית העלמין  

ולא כפי שידעו שהוא נטמן בקבר אחים , הצבאי בחיפה
.נפתלי-ברמות



מספר חבריו 
"  להגשמה"מגרעין 

ולרוט  , נתנו עדות
מנחם נכתב סיפור  

.חיים לאתר יזכור
גם תמונתו הוספה  

לאתר וכן הכינוי  
שנתנו  , מנדי-י'קיצ

.לו חבריו
תמונתו נמצאה 

שנה 25בחוברת 
.שורשלמושב 
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לדף סיפור חייו של רוט מנחם באתר יזכור של משרד הביטחון ניתן להיכנס באמצעות העתקת הלינק  
:הבא

ועדיין חסרים  
באתר יזכור פרטים 

כשם הוריו ואחיו  
,  שניספו באושוויץ

תאריך הלידה  
.  ותאריך העליה



(מנדיי'קיצ)רוטמנחם
"(להגשמה"'לקבחבריועדותלפי,חייוסיפורתמצית)

אחרוןנצר.רומניה',בקלוז1930-בנולד
חברהיה.בשואהשהושמדהלמשפחתו

,"הציוניהנוער"תנועתשל"להגשמה"גרעין
הבריחהנתיביתלאותאתעברועמם

עםעלייתםעדהעקוריםבמחנותוהשהות
.פולדברכההמעפיליםאוניית
למחנותגורשהבריטיםבידיהאונייהתפיסתלאחר

.1947בסוףארצהעלייתועדכשנהשההשם,בקפריסיןהמעצר

לוחמיםחמישהלנדב"להגשמה"'קבנדרשההמדינההכרזתאחריקצרזמן
חברואתלהחליףהתנדבהואאך,בגורלעלהלאמנחםשלשמו.ל"לצהלגיוס
.הארץצפוןעללהגנהונשלחכרמלילחטיבתגוייסמנחם.נישואיוערבשהיה

.בלבד18בןכשהוא10.6.1948,ח"תשבסיוון'בגנפתליברמותבקרבנפל

את"להגשמה"קבוצתחבריהקימומנחםשלנפילתולאחרחודשיםשלושה
.ירושליםבפרוזדורשורשלמושבהיההימיםברבותאשר,"להגשמה"קיבוץ
לזכרגלעדהוקם,הקרקעעללעלייהשנה25חגיגותבמסגרת,1973בשנת
.למושבבכניסהלרחבהכ"אחשהועתק,המושבבמרכזמנחם



:של תנועת הנוער הציוני" להגשמה"הצטרפותו של רוט מנחם לקבוצת 
,  במטרה לאסוף בני נוער שורדי מחנות ההשמדה1945הוקמה בשנת " להגשמה"קבוצת 

לגבשם לקבוצת חלוצים ולעלות לארץ ישראל להקים ישוב המבוסס על עקרונות השיתוף  
כל פלוגה שהתגבשה בחוות  . פלוגות4-חברים שנחלקו ל120-הקבוצה מנתה כ. והשיוויון

ההכשרה בקולנטינה שליד בוקרשט החלה לנוע מערבה בדרכי הבריחה כדי להגיע לנמלים  
. מהם יעפילו עם אניות המעפילים לארץ ישראל

.מדריכים להקמת הפלוגה הבאה3-2כל קבוצה השאירה 
אםלראותבמטרה'קלוזהולדתולעירחזרהוהגיע15בגילמהמחנותהשתחררמנחםרוט

כשהואיתומיםשואהניצוליעםיחד"פאל"בבניןשהה'בקלוז.שרדמשפחתומבנימישהו
בבנייןנוספותאחיותנערותושתירוטמנחםאתמצאשטייןו'איז.לעשותמהיודעואינומיואש

להכשרהלצאתשעמדה,"להגשמה"קבוצתשל'גלפלוגהלהצטרףלהםוהציע"פאל"
פלוגהעםלהתגבשמיועדהיהרוטשמנחםלמרות.שבטרנסילבניה"גלאוצש"בכפרולגיבוש

מערבהלצאתשעמדה'בלפלוגההצטרףוהואאירופהאדמתאתלעזובהדרךלואצה',ג
רוטהשתלב,והגיבושההכשרהאתעמםעברשלאלמרות.ספוריםימיםתוךהבריחהבדרכי
אחרמנדיבקבוצההיהכברכי,הקטןמנדיכלומר,"מנדיי'קיצ"לכינויוזכהבקבוצהמנחם
.שאיבדלמשפחהתחליףמנדיי'לקיצהיוהקבוצהבני.(אדלרמנחם)ממנוהגדול
הקבוצהחבריהצליחויוגוסלביהדרךברגלהיהשרובובמסענדודיםחודשימספראחרי

האיטלקיהמגףבקצהקטןלכפרהגיעהשכבר'אלפלוגהוחברולאיטליההגבולאתלהבריח
מחכיםכשהם,שנהבמשךוקבוצתומנחםרוטשהוזהבכפר.לאוקה-דהמריהסנטה–

בהשלמתהנוערבניעסקוזהבכפר.ישראללארץשתביאמעפיליםאנייתעללעלותלתורם
כקבוצהוהתגבשוהבריטיםכנגדמחאהמצעדיערכו,ישראל-ארץושיריעבריתלמדו,השכלה

.הקבוצהחבריכלשאפושאליוחלום–ישראלבארץישובלהקיםשמטרתה



:והגירוש לקפריסין" ברכה פולד"העליה לאניית המעפילים 

בוילהשהושם.נאפולישלידבאקולילכפרלהגיעהוראההקבוצהקיבלו1946באוקטובר
מחוץמנועסירתעםובהמולהבשירהלצאתערבכלהצטווהקבוצהבני.המיםלקוסמוך
המעפיליםספינותאחריועקבובנמלששהובריטיםחיילים.בשקטלחצותסמוךולחזורלנמל

.נוספתחלוציםוקבוצתלהגשמהקבוצתבנישלזולשגרההתרגלויציאתםאתלמנועכדי
,לוילהחזרולאהפעםאולם,לשיטכהרגלםיצאוהבריטיםשללאפםמתחתאחדובלילה

המעפיליםלאנייתיםבלבחברוהפלגהשלימים'מסואחרי"אלברטינה"האניהעלעלואלא
."פולדברכה"

והמעפיליםישראלארץשלהטריטריאלייםלמיםסמוךנתפסה"פולדברכה"המעפיליםאניית
.בקפריסיןההסגרלמחנותגורשו
ואחריבקפריסיןהמעצרבמחנותשנהשלשהותאחריארצההגיעו,"להגשמה"קבוצתחברי

עלייתםלקראתשיכשירם,הקבוצהבחייהעצמאותלפרקעברואושהבקיבוץהכשרהתקופת
"הגנה"המארגוןחלקנחשבה"להגשמה"קבוצת.משלהםחדשיישובלהקמתלקרקע

רוטשללגביוהעצמאותפרק,כאמור.זבולוןבעמקהיישוביתבהגנהלסייעהיהותפקידה
.לצבאגיוסועםנקטעמנחם

חודשיםשלושהשנהרגכיווןישראלבארץהיישובהקמתחלוםלהגשמתזכהלאמנחםרוט
.לקרקעהעליהלפני



" להגשמה"של קבוצת ' י מנדי ובני פלוגה ב'מסלול נדודיהם של קיצ
.  בנתיבי הבריחה מקולנטינה שברומניה ועד לאיטליה לדרום המגף

.י אברמוביץ אביעד'יומן מסעות להגשמה מאת רוז: מקור המפה



מנמל באקולי באיטליה  " להגשמה"העבירה את חברי קבוצת –אלברטינה

.ים-המעבר מספינה לספינה נעשה בלב. אל ספינת המעפילים ברכה פולד



ועליה רוט מנחם " פולד-ברכה"אנית המעפילים 
. 'ב-ו' מפלוגה א" להגשמה"וחברי קבוצת 



פולד-על ברכה" להגשמה"חברי 
רוט מנחם וחבריו  

עלו  " להגשמה"לקבוצת 
בחופי איטליה על אניית  

החופים אלברטינה  
ובלב ים עברו לאניית  

ברכה  "המעפילים 
".פולד

הבריטים גילו את 
השתלטו , "ברכה פולד"

והמעפילים גורשו , עליה
למחנות הגירוש  

.בקפריסין
רוט מנחם שהה  

בקפריסין כשנה עד  
-עלייתו ארצה  ב

15.1.1948

חוברת  : מקור הצילום
".שורש"שנה ל25



.  של תנועת הנוער הציוני שמנחם רוט נמנה עמם בדרכי הנדודים בעליה ארצה" להגשמה"הווי קבוצת 
(.שנה לשורש25מתוך חוברת )



מנחםרוטוביניהם"להגשמה"'קבחברי
הגירושבמחנהמצעדיםלערוךנהגו

.בקפריסין
גולד-גלסברגרותהינההדגלנושאת
ושניהםרוטלמנחםקרובהידידהשהיתה

.הקבוצהמצעיריהמלחמהיתומיהיו



"  להגשמה"' הווי קב
.בקפריסין62במחנה 





רוט מנחם  
'  וחבריו לקב

"  להגשמה"
62במחנה 

:בקפריסין
למטה באמצע  

(אוחז בדג)

.י אברמוביץ אביעד'יומן מסעות להגשמה מאת רוז: מקור התמונה



רשימות –הארכיון הציוני 
י מקפריסין  "עולים שבאו לא
1948יוני -בחודשים ינואר

–י "הסוכנות היהודית לא
מחלקת העליה

(15492/9-גל : זיהוי תיק)

הגיע , 1928רוט מנדי יליד 
מרומניה על אניית מעפילים  

פולד ונשלח לקרית בנימין  .ב
' שם שהו חברי קב–

להגשמה שהגיעו בחודשים 
-קודמים מקפריסין לארץ

.ישראל



:איתור שמות הוריו של מנחם רוט

שלהוריושמותמופיעיםבהםמסמכיםשוםנמצאולארבותשניםבמשך
.רוטמנחם

העליהמחלקתשלמקפריסיןעוליםברשימותנמצאאמנםרוטמנחםשלשמו
ושנתהעליהארץרקצויינומנחםרוטשלשמולידאולם,היהודיתהסוכנותשל

רוטשלחבריושכן,מוטעהכמידעהתבררההמצויינתהלידהשנת.1928לידה
לזכרושהוקמההאנדרטהעלשנרשםמהוזה,בנופלו18בןשהואידעומנחם

כהעדנמצאהלאאולם1928בשנתשנולדדיווחמנחםרוט.שורשבמושב
עליהםעברהשילדותם,רביםשנעריםידוע.רשמימסמךאולידהתעודת

לזכותכדיהאמיתימגילםמבוגרגילעללדווחהורגלו.השואהבתקופת
היהיותרמבוגרוגילהגזיםלתאימיידיתכ"בדנשלחוילדיםשכן,בחייהם

.יתרון



:איתור שמות הוריו של מנחם רוט

הסוכנותשל"ולקרובלקרוב"בעיתוןשפורסמה,פולדברכהעולישלברשימה
."להגשמה"'קבחבריויתרמנחםרוטשלשמותיהםחסרו,היהודית

כרמלנאוהי"ע2018באוגוסטהיתהרוטמנחםשלהוריושמותלמציאתדרךפריצת
בעיתוןפנימיבדףפולדברכהעולי200שלוהמשלימההנפרדתהרשימהכשנמצאה

קפריסיןגולי":המשניתהכותרתתחת27.11.1946מתאריך'סגיליוןולרחוקלקרוב
ראו).ושימהמשההיושהוזכרומנחםרוטשלהוריושמות."62במחנההנמצאים

.(ולרחוקלקרובעיתוןדפיאתלהלן
.מנדי-י'קיצשלהמשפחהעץלבנייתחוטקצההיוומנדימנחםרוטשלהוריושמות
סימהאשתוששםזיבנברגן-'מקלוגרוטינקל-משה:עד-דפישנינמצאוושםידבאתר
נרשםכן-כמו.ינקל-משהבעלהששםזיבנברגן-'מקלוגוויגלביתרוטוסימה,וויגלבית
שלהגרמנישמההינוזיבנברגן.(העדדפיאתלהלןראו)ילדים2ישמהםאחדשלכל

.רומניה,טרנסילבניהחבל
ClujוהעירRothהשמותהצלבתשלושם-ידשלהנתוניםבבסיסחיפוש,כן-כמ

שוניםממקומותשגורשויהודיםשלשמותברשימתמנדלרוטש"ערשומההעלה
.VoghלביתS.בן'מקלוזמנדלרוטרשום.ידועאינווגורלם,1945משנת,ברומניה

SאמוהנראהככלהיאSimaרוטמנדלש"עהרשומהאתלהלןראו).וויגלבית
.('מקלוז



מצאתי  2018באוגוסט 
את  " לקרוב ולרחוק"בעיתון 

הרשימה הנעלמה של חברי 
שלא , "להגשמה"קבוצת 

נמצאו ברשימה המקורית 
, פולד-של מעפילי ברכה

ובאמצעות רשימה זו אותרו  
שמות הוריו של רוט מנחם 

.ל"ז



רוט מנחם בן  
משה ושימה  

(.סימה)





ד"היסימה ומשה : עד של הוריו של רוט מנחם-נמצאו דפי



העלהClujוהעירRotהשמותהצלבתשלושם-ידשלהנתוניםבבסיסחיפוש
שוניםממקומותשגורשויהודיםשלשמותברשימתמנדלרוטש"ערשומה

לביתS.בן'מקלוזמנדלכרוטרשום.ידועאינווגורלם,1945משנת,ברומניה
Vogh.SאמוהנראהככלהיאSimaוויגלבית.





.שיוביץ-ורשציפי'הגבי"עמולאואלועדדפי
לפירביםמשפחהבניעלרביםעד-דפימלאהשהיאומסתברציפיעםקשריצרתי

.אמהמפישרשמהופרטיםאמהשלזכרונה
-חיה,ואמה,וויגלביתרוטסימהשלאחותהיתה,וויגלביתליבוביץאסתר,סבתה

ענפהמשפחההיוהם.מנחםרוטשלדודה-בתהיתה,ליבוביץלביתשיוביץרחל
.ובטרזיינשטאטבאושוויץנספושרובם

.גורלועלולאמנחםרוטשלקיומועלכללידעהלאשיוביץ-ורשציפי
הרשי)זכרהאמהשמםשאת,מנחםשלאחיולשניעד-דפימילאהורששציפימסתבר

מנחםשלשמואתגם.שמםאתזכרהלאאךאחיםמספרעודשהיוידעהציפי.(וזיסל
ועלקיומועלידעוולאשרדמנחםשרוטידעולאשניצלוהמשפחהובני,זכרהלא

.גורלו

רוטמנחםשללהחזרתוהובילה2018באוגוסטשיחתנו
.נפתלי-רמותבקרבנפילתולאחרשנים70למשפחתול"ז



וזיסלהרשי : נמצאו גם דפי העד של שני אחיו של רוט מנחם



רוט
(לבית וויג)סימה 

רוט
יענקל-משה

וויג
יהודית

וויג
הירש-מנדל

הירש
(הרשי)

מנחם 
(י מנדי'קיצ)

זיסל
ילדים  ' עוד מס

ששמם לא  
זכור

:עד-עץ המשפחה הגרעינית של רוט מנחם לפי דפי
.הוריו של רוט מנחם וכל אחיו נספו באושוויץ



המשפחהעץאתבניתיורשציפיי"עשמולאוהעדדפילפי
בנישלשמותזהמשפחהלעץוהוספו,מנחםרוטשלהמורחבת

.ורשציפישמסרהמידעלפישניצלומשפחה
משפחהלהיותוהפכובתיםהקימושניצלוהמשפחהבני

.בעולםמקומותובמספרישראלרחביבכלשנמצאתמורחבת
ענפיםאך,נספתהמנחםרוטשלהגרעיניתהמשפחהכל

.לתפארתמשפחותהקימושניצלובמשפחהאחרים



סימה רוט
(לבית וויג)

רוט
ינקעל-משה

וויג
יהודית

וויג
הירש-מנדל

(הרשי)הירש 

פרימט לייבוביץ
(לבית וויג)

משה לייבוביץ

לילי

שמשון

מרדכי  
לייבוביץ

פרל -מרים
(לבית זלמנוביץ)

ברל

הירש

דודי

פרידה שלומוביץ
(לבית וויג)

מנדל  
שלומוביץ

רוזה

שמשון-מלך

חנה קופלוביץ
(לבית וויג)

לייב קופלוביץ

חיה-חוה

הירש-מנדל

אסתר

לייבי

שם לא ידוע

שם לא ידוע

שם לא ידוע

שם לא ידוע

שם לא ידוע

שם לא ידוע

לייבוביץ
מיטל

לייבוביץ
מנדל-אברום

מוסקוביץ  
מלכה 

(לבית לייבוביץ)

מוסקוביץ  
בער-מאייר

רייזה בענדער
(לבית לייבוביץ)

גורשה לאוקראינה

זלמנוביץ
רחל-אסתר

זלמנוביץ
מרדכי

נספו בטרזיינשטאט

נהרג במלחמת  . חלל נצר אחרון–רוט מנחם 

10.6.1948-נפתלי ב -השחרור בקרב רמות

בענדער
גורש לאוקראינה

אלטער

אסתר לייבוביץ
(לבית וויג)

זיידע וייג  
גורש לאוקראינה  

1941-ב

פייגע
גורשה  

לאוקראינה 

שם לא ידוע

שם לא ידוע

שם לא ידוע

שם לא ידוע

שמשון וויג

ישראל

ניצול שואה:מקרא שם לא זכורנקבה-נספה זכר-נספה 

ילדים ' עוד מס
ששמם לא זכור

מנחם 
( י מנדי'קיצ)

זיסל

שיינדל

דודי

ו'איצ

אסתר

מגדה

רוזי

שמואל וייג  
ניצל ונישא בשנית  

, לאיטה
עלה ארצה ולא היו לו 

ילדים נוספים

מרגלית ומישל   
לבבי

חיה ויוסף שיוביץ-רחל

שמשון ואנליז לייבוביץ

חנה ושלמה וייג

צבי וסילוי לייבוביץ-הרשי

נפטר , תינוק)דוד -חיים
(לפני השואה

18לפני השואה בגיל ' נפ–וויייג חיים דוד

18לפני השואה בכיל ' נפ–וויייג רחל

נספו באושוויץ



לחיפושבמדורכתבותבשתינמצאמנחםרוטשלשלשמו
,1948באפרילוהארץהמשמר-עלעיתוניגליונותשלקרובים

.מנחםרוטשלנפילתולפניוחציחודש
מנחםרוטאתמחפשאפשהמהעירלייבוביץצבי:החיפושלשון

.(להלןראו).'מקלוז
.רוטמנחםשלדוד-בןהינו1931יליד,לייבוביץשצביהתברר

סימהשלאחותוהינהוויגלביתלייבוביץאסתר,צבישלאמו
.רוטמנחםשלאמו,רוט
שםעלנקראומנדל-מנדיומנחםהרשי-צביהדודיםבנישני

.הירש-מנדלהסבא
מנחםרוטשלישראלבארץלחיפושבקשהמגישלייבוביץצבי

.1948בשנת
אתלאתרמנסהלייבוביץלביתשיוביץרחל,צבישלאחותוגם

.1970בשנתמנחםרוט
.החיפושמסמכיאתלהלןראו



במדורים לחיפוש  -' צבי לייבוביץ מאפשה מחפש את רוט מנחם מקלוז
:קרובים

3' עמ; 1948, 19אפריל , יום שני, על המשמר

3' עמ; 1948, 26אפריל , יום שני, הארץ



י סטיבן  "מסמך שנמצא ע
:בארכיון הציוני

צבי לייבוביץ מגיש בשנת  
טופס בקשה לחיפוש 1948

דודו  -בארץ ישראל של בן
.'מנחם רוט מקלוז

מנחם רוט מתואר כתלמיד  
,17בן 

:  ובשנת העליה מצויין
".חודשים8לפני "

בעת מילוי הטופס מנחם 
, רוט כבר לא היה בן החיים

אך הצבא לא ידע למי  
להודיע על מותו של מנחם 

.רוט



י סטיבן  "מסמך שנמצא ע
:בארכיון הציוני

,  רחל שיוביץ לבית לייבוביץ
אחות של צבי ובת דודתו  
של מנחם רוט מנסה אף 

לאתר  8.11.1970-היא ב
את מנחם רוט במאגר  

המידע של המדור לחיפוש 
.קרובים

שני בני דודיו של רוט  
מנחם לא הצליחו  

למצוא כל קצה חוט על  
.דודם-בן

איש מבני המשפחה לא  
ידע על נפילתו בקרב  

.נפתלי-רמות



-נגבתה ב–( ו שטיין'איז)עדות יצחק אבן –ומנחם רוט " להגשמה"קבוצת 

.י נאוה כרמל"בקרית טבעון  ע39הנרקיסים ' רח, בביתו3.8.2018

:הקדמה

של"להגשמה"קבוצתשל'גפלוגהשלמהמדריכיםהיה9.05.1925ילידשטייןו'איז

עםשהתארגנהחלוצינוערשלקבוצההיתה"להגשמה"קבוצת.הציוניהנוערתנועת

.'בעליהבמסגרתוההעפלההבריחהבנתיביארצהלעלותכדיII-ההעולםמלחמתסיום

.שיתוףחייעקרונותעלהמבוססחדשישובולהקיםישראללארץלעלותהיתהמטרתם

לתורםוחיכוהבריחהבדרכילאיטליההגיעוכבר"להגשמה"קבוצתשל'וב'אפלוגות

'אלפלוגותלחבורהיתהמטרתנו.ישראל-לארץשתובילםמעפיליםספינתעללעלותכדי

ו'איז.חדשישובלהקיםהקרקעעליחדיושיעלוחלוציםשלגדולגרעיןליצורוביחד'ב-ו

.השלישיתהפלוגהאתלהקיםכדיכמדריךוהושאר'אלפלוגההשתייךשטיין

בשלביהיינו.הציוניתהנוערתנועתשל"להגשמה"קבוצתשל'גפלוגההיינואנחנו

עלייתנולקראתהפלוגהבנילגיבושלהכשרהלצאת,לפלוגהנוערבנילקלוטהתארגנות

.לגאליתהבלתיבעליהמעפיליםספינתבאמצעותישראללארץהבריחהבדרכי

לטארגומזרחיתצפון)שבטרנסילבניה(Gălăuțaș)ש'גלאוצבכפרהיתהההכשרה)

Târguמורש Mureş,בכבישE578)



:ו שטיין'מפי איז

נוערבניולגייסלאתרכדישבטרנסילבניה(-Cluj'קלוז)לקלאוזנבורגלהגיעעליהוטל

.החלוציתקבוצתנולרוחהמתאימיםנוספיםיהודים

קבוצתשל'גלפלוגהשיצטרפומתאימיםנוערבנילאתר'לקלוזנסעתי1945בסוף

.אושוויץניצוליושהוהתרכזובוהחלמהבית,פאללבניין'בקלוזהגעתי."להגשמה"

,קלינברג-ענבלרחל)לאופריקה'רוזהיאהאחת,נערותשתיועודמנחםרוטאתפגשתי

רוט.ואבודיםבודדיםוהסתובבו16-15בניהיוהם.אחותההיתהוהשניה(נישואיהלאחר

היחידיהניצולוהואענפהחרדיתלמשפחהבןוהיה'קלוזילידשהואסיפר(מנדי)מנחם

לבשמתי.לעשותמהיודעואינוחזרהואועכשיו,באושוויץשנספתהמשפחתומכל

.מנחםרוטשלזרועועלהמוטבעהכחוללמספר

.הזהמהילדמאודהתרשמתי

שראויחושבושאנישמצאתיהנוערבניעלדיווחתי,קבוצהחבריהתרכזובולמקוםחזרתי

'בקלוזהיתהתקופהבאותה.עמנויחדהיהדותלחיקולהחזירםלקבוצתנוולצרפםלאמצם

והיהלשירותיהיהודינוערבניהרבהשסחפההקומוניסטיתהמפלגהשלמסיביתפעילות

בניכל.היהדותלחיקולהחזירםאלונוערבניבקרבהציוניהרעיוןאתלקדםחשוב

.לאופרי'ורוזמנחםרוטעםחזרתיוהפעם'לקלוזשובונסעתיהסכימוהקבוצה



ששמואחרחברהיההקודמותבפלוגותכימנדיי'קיצהחיבהכינוידבקמנחםלרוט

כנערוהתגלהבקבוצהמיידהשתלבמנדי.(אדלרמנחם)ממנוגדולהיהוהואמנחם

בדרכייציאתואתלהקדיםבחרמנחםרוט.התנדבותרוחומלאחרוץ,סקרן,אינטליגנטי

',בלפלוגההצטרףאלא',גפלוגהבניעםלהכשרהיצאולאישראל-לארץהבריחה

.יוגוסלביהדרךלאיטליההבריחהבדרכילצאתכבראמורהשהיתה

מנחםרוטהצטרףכןלפניימים6.מרומניה'בפלוגהשליציאתהיום–27.2.1946

חשעמםרביםהונגריתדובריהיוזוובקבוצההיות,לדרךלצאתבחרעמם',בלקבוצה

מחבריםהורכבה,חבריםואיסוףההתארגנותבשלבשהיתה',גקבוצה.נוחיותר

.הונגריתולארומניתדברובהםרומניהבערישמקורם



ועודאביעדאברמוביץרוזיי"עשנכתבלהגשמהמסעותביומן
הנדודיםבמהלךרוטמנחםשלקבוצתובני,חבריםמספר

:מנחםרוטעלנרשםבקפריסיןובשהותהבריחהבנתיבי

:117עמוד
איש מבטיח   , 2שישה ימים לפני היציאה נקלט בפלוגה מנדי 

.בתכונותיו שהוצא מקרב הפלוגה השלישית

:119עמוד
ושוב לא בזבזנו זמן וקיימנו  , את הדרך לקלביה עשינו בקרון סחורות

".ההרגשה הלאומית"הרצה על 2מנדי . ישיבה של החוג הרעיוני

:132עמוד
כגון פסיכולוגיה    , במהלך שעות היום קיימנו חוגים בנושאים שונים

אולם החוגים הללו. ואפילו מתמטיקה ופיזיקה, אוטופיות, פי אדלר-על
מרטין ואוסקר ניסו לדבר  2מנדי . לא החזיקו מעמד בתנאים הקיימים

.אך רבים כעסו על ניסיונם זה וראו בו נוהג טרם עת, עברית בלבד



:164עמוד
,   תרבות והתלהבות, עוצמה, שופע רעיונות–(  2מנדי )מנחם רוט  

עליו להרגיש יותר בעל בית  . ובעל ביטחון עצמי מושלם כמעט
.ולקחת אחריות גדולה יותר בהתקדמותה, בפלוגה

:172עמוד
חמשת     . ל"במהלך ההכשרה נדרשנו לנדב חמישה חברים לגיוס לצה

,  "כרמלי"של חטיבת 21המתגייסים נבחרו בהגרלה והתגייסו לגדוד 
שמו של מנחם רוט לא עלה  ". הגנה"של ה2חטיבה מספר 

אך הוא התנדב להחליף חבר אחר שנבחר והיה ערב , בהגרלה
.נישואיו

שריד אחרון למשפחתו שנספתה כולה , חבר הקבוצה, מנחם רוט
.1948ביוני -10נהרג בקרב ברמות נפתלי ב , בשואה



' חברי קב, בני הזוג חנה ומרדכי ליבר
קראו לבנם בכורם מנחם  , "להגשמה"

.על שמו של מנחם רוט

חודשים אחרי  ' שנולד מס, מנחם ליבר
היה התינוק , ל"נפילתו של מנחם רוט ז

בסריס " להגשמה"הראשון של קבוצת 
(.השם הקדום של שורש)

כשחנה ליבר היתה בחודש הששי  
מנחם רוט שם את ידו על  , להריונה

שיקראו , שאם יוולד בן, בטנה ובקש
.לתינוק על שמו

. וכנראה ידע, אמר


