
נולד מי שעתיד להיות מנהיג  , בעיר סטולין שבפולין1917–ב 
מי שעתיד להקים , אלפי ניצולי שואה בדרך לארץ המובטחת

סבא שלנו מרדכי–משפחה מדהימה לתפארת 



ילדות
נולד לאמא שרה , הילד מרדכי הקטן•

אשר  , ציפורה, אח לדבורה. ואבא דב

המשפחה הייתה שומרת . ופייגלה

.  שהתפרנסה מחנות קטנה, מצוות

שכבר אז ראו הוריו כי צפוי  , מרדכי

". חיידר"למד ב, לו עתיד מזהיר

,  עיקר לימודיו היה בשפה העברית

וכך מגיל צעיר ידע עברית ברמת  

.שפת אם

כיתה א התחיל ללמוד בתלמוד  

וקיים מצוות קלה  " יבנה"תורה 

.כחמורה

. התייתם מרדכי מאבא דב10בגיל •

אמא שרה נשאה על כתפיה את עול  

וכל הילדים עזרו כמיטב , הפרנסה

מרדכי מצא עבודה בחנות  . יכולתם

כבר אז הוא ידע  )משקאות חריפים 

....(מה זה טוב



חזק חזק ונתחזק–" התנועה"

הצטרף לתנועת  , מרדכי הצעיר•

בה התבלט מיד  , השומר הצעיר

בזכות אישיותו הכובשת והפך  

ומאוחר יותר  , למדריך אהוב

למרכז קן השומר הצעיר  

.בסטולין

יצא להכשרה  1936בשנת 

,  לקראת העליה לארץ ישראל

, אמא שרה לא תמכה בצעד זה

והעדיפה שיישאר בבית לעזור  

אבל כבר אז הראה  –למשפחה 

ועבר  , מרדכי נחישות רבה

.להכשרה



כמה אנרגיות ואידיאולוגיה באדם אחד

קיבל מרדכי אישור  1939בשנת •

אולם נשאר  , לעלות לארץ ישראל

שומר "בפולין לפעילות בתנועת ה

בין היתר הדרכת קיבוצים  ". הצעיר

.צעירים

הוא היה כל כך עסוק במילוי  •

שלא יכול היה  , משימות התנועה

.  להתפנות לעליה לארץ

בפרוץ המלחמה נקלע למצור •

עם כניסת  , הגרמני על וורשה

הצבא האדום למזרח פולין חזר  

למשפחה לתקופה קצרה ובמצוות  

התנועה עבר לוילנה לריכוז 

נבחר להנהגה הצעירה  , השומרי

חייקה  , של התנועה עם אבא קובנר 

.פנחס שטרן ומשה בלש, גרוסמן



המחתרת בברית המועצות

-מ ב "עם התקפת גרמניה על ברה•

עבר עם קבוצה גדולה של  1941

שם היה פעיל  , מ"התנועה לברה

ובעקבות זאת נעצר , במחתרת

.1942בטשקנט בשנת 

השתחרר  1943בתחילת שנת •

מרדכי הצעיר מהכלא ובזהות 

מ עד סוף "שאולה שהה בברה

והצליח לחזור לפולין עם 1944

הרעיון . קבוצת פעילים מהתנועה

,  לצבא הפולני" הצטרף"היה ל

בפועל החל מרדכי האמיץ לפעול  

".בריחה"בריכוז תנועת ה



תנועת הבריחה
תנועת הבריחה היתה ארגון  •

מחתרתי שפעל להעלאת יהודים 
מגיא ההריגה האירופאי אל ארץ  

בפעילותו זו פעל תחת  . ישראל
שמות שונים ומשונים בכל רחבי 

,  בודפשט, בוקרשט, אירופה
פראג וברטיסלבה ומשם למינכן  

והיה מעורב בהרבה פעולות  
נועזות שעד היום לא ניתן לדבר 

.על חלקן

במינכן עם קבוצת חברים הניח  •
את היסוד לפעילות התנועה 
.במחנות העקורים בגרמניה



יחסי ציבור
כנציג תנועת השומר  , השתתף בקונגרס הציוני בבאזל שבשוויץ1946בשנת 

.הצעיר

משה שרת וגם מרדכי  , דוד בן גוריון, בקונגרס נכחו שועי עולם כמו חיים וייצמן

.רוזמן בכבודו ובעצמו

אותה הכיר מרדכי עוד קודם ממינכן  , בקונגרס הציוני הייתה גם  סבתא רחל

. בתמונה היא עומדת מעליו, במסגרת עבודתם בהנהגת התנועה



אקסודוס
אקסודוס היא הסיפור הכי גדול •

כמובן אחרי  )בחייו של סבא 

..(סיפור המשפחה

אישיותו הכובשת של מרדכי  •

4,500סחפה אחריה את 

המעפילים שהיו על סיפון  

,  הוא הנהיג אותם, "אקסודוס"ה

קישר בינם  , תמך בהם מורלית

לבין נציגי ההגנה שהיו על  

קישר בין העולים לבין  , הספינה

–שלטונות צרפת וגרמניה 
מרדכי רוזמן עלה על האוניה  

וירד ממנה  , כאחד מהמעפילים

.כמנהיג המעפילים



גבורה על האקסודוס

שמרוב היותו  , סיפור האקסודוס•

תורגם אף לסרט , נדיר ויחודי

היכה בתדהמה את  –הוליוודי 

האנגלים והצרפתים ואת דעת  

הקהל העולמית שראו יהודים  

.  י בכל דרך"הנחושים להגיע לא

שמשפחותיהם  , אנשים אמיצים

.  הושמדו בשואה וכוחם לא תש

עד טיפת הדם האחרונה הם היו  

.  נכונים להלחם על חלומם



דברי סבא למעפילים לפני שהורדו בכוח על אדמת  
גרמניה



העליה לארץ ישראל

ואכן לאחר שהיה ארוכה  •

יחד  , במחנה מעצר באירופה

עם מעפילי אקסודוס  

זכה סבא להגיע  , האחרים

1948לארץ בחודש מאי 

און  -והתיישב בקיבוץ גל

. שבנגב

,  בקיבוץ פגש שוב את רחל•

הם נישאו  1948ולקראת סוף 

,  בטקס צנוע בחצר הקיבוץ

.מוקפים בחברים רבים
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הניצחון האמיתי על כל אלו –המשפחה 
שקמו להשמידנו

זמן קצר לאחר החתונה  •

נולד בנם 1949בחודש מאי 

שנקרא על  , יצחק–הבכור 

.שם אביה של סבתא רחל

באותו רגע הרגישו גם סבא  •

וגם סבתא כי מי שהשמיד  

–את כל משפחתם באירופה 
הנה הם שני פליטים  . הובס

מקימים משפחה בארץ  

.ישראל



הגדלת השושלת

לאחר שיצחק נולד וראו כי  •

הביאו לעולם בשנת  , טוב

שנקרא על  , את אשר1955

.שם אחיו של סבא

שני הבנים גדלו בחיק הלינה  •

,  און-המשותפת בקיבוץ גל

כשבבית סבא הקדישו את  

מירב הזמן להתישבות  

.הקיבוצית ולחלוציות



הבנים לבית רוזמן

זהוב  , תינוק מקסים, הגיע הינוקא לבית רוזמן1960ואז בשנת •

.גדעון, שיער

.וכך הושלם הדור השני של משפחת רוזמן הישראלית•



חיי הקיבוץ

סבתא רחל למדה חינוך  •

בסמינר הקיבוצים והוכשרה  

ועבדה בחינוך הדור  , כגננת

סבא  . הראשון של הקיבוץ

עסק בחקלאות ופעילות  

. ם"מפלגתית במפ

מאוחר יותר יצאה סבתא  •

,  ללימודי ספרנות בתל אביב

וסבא חיכה לה כל יום עד  

.שהגיעה בשלום הביתה



מעבר מגל און להעוגן

עברה 1962בשנת •

משפחת רוזמן התוססת  

בו היא גרה  , לקיבוץ העוגן

.עד עצם היום הזה

אין ספק כי קיבוץ העוגן  •

התברך במשפחה  

שכל קיבוץ היה  , מהסרטים

.גאה אם הייתה שלו



מקצועות ותעסוקות במהלך השנים

הקליטה בקיבוץ העוגן החלה  •

תחילה כפרדסן  , בפרדס

מהשורה ומאוחר יותר כמרכז  

.ענף הפרדס

היו למקצוע ולתפקיד הרבה •

כמו מיץ תפוזים  , יתרונות

ויטמין  –סחוט טרי כל העונה 

C היה בשפע
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איש מעשה בלתי נלאה–מרדכי 

זכו  " העוגנפלסט"גם במפעל •

לחוות רגעים קסומים עם  

למכונת  " קלנדר"בין ה, סבא

היה הווי קיבוצי  , ההדבקה

כמיטב המסורת  , סוציאליסטי

הפולנית וההונגרית

במקביל מונה מרדכי איש  •

,  המעש למרכז ועדת תרבות

והיה אחראי להווי הקיבוצי  

באותה תקופה  



לא פעם להגיע  , יצא למרדכי, במסגרת תפקידו כמזכיר הקיבוץ
לפגישות עבודה עם אישי ציבור רמי דרג כמו לדוגמא ראש  

גולדה מאיר, הממשלה דאז

,  ש מרדכי אנילביץ"ע" בית מורשת"לקיבוץ החלה בעבודה בהקריירה מחוץ•

.בית שעסק באיסוף עדויות ניצולים ופרטיזנים מתקופת המלחמה



קיבוצניק במסדרונות השלטון

מבית מורשת הגיע מרדכי  •
,  הישר למסדרונות הממשלה

כעוזר אישי של שר הקליטה  
נתן פלד ואחר כך כעוזרו של  

במסגרת   . השר שלמה רוזן
התפקיד קיבל סבא קו טלפון  

דבר ייחודי  –אישי בבית 
וסבא בנתינה  , בקיבוץ של אז

העצומה שלו ידע לתת לכל  
.  חבר בצרה להשתמש בקו

שרק  , כמו כן היה רכב צמוד
לפני כחודש נודע לסבא שגם 

.הבנים שלו נהנו ממנו



...לא בבית ספרנו? יציאה לגמלאות 

נקרא מרדכי  70לקראת גיל •
לדגל למפעל האזורי  

שם שימש באדיקות  , "גרנות"
דבר . ומסירות כמבקר פנים

,  לא חמק מעיניו הבוחנות
והוא תמיד הקפיד על אמות  

מידה תקינות והוגנות  
.בארגון

שראה כי  , קיבוץ מעגן מיכאל•
פה מדובר בבחור רציני  

קרא לו לדגל ועד גיל  , והגון
עבד שם סבא כמבקר  80

גם פה . הפנים של הקיבוץ
.היושר היה נר לרגליו



תחביבים

סבא שלנו אף פעם לא היה  •
,  איש של מסעדות פאר

ל או מסיבות  "נסיעות לחו
אבל בשביל הכיף יש  , סוערות

כמה דברים עליהם הוא  
,  מוסיקה–מעולם לא ויתר 

,  קונצרטים של הפילהרמונית
קריאת כמה ספרים עבי כרס  

איסוף ופיצוח  , במקביל
,  עיתונים, בישול, פקאנים

והמון המון חברים שמקיפים  
אותו ואת סבתא באהבה 

רבה לאורך השנים



!!!החברים שלנו הם משהו מיוחד



צמיחת ענפי העץ המשפחתי
לאחר שהדור הראשון הישראלי  •

,  במשפחת רוזמן עמד על רגליו
:החלו טקסי הנישואין

1971–איציק ועופרה נישאו ב •

1988–אשר ויעל נישאו ב •

2000–גידי וקרן נישאו ב •

האושר של סבא וסבתא לא ידע  •
האמונה העזה בצדקת  , גבול

בהקמת  , הדרך והמעשים
משפחה רחבה וחזקה בישראל  

התגשמה



דור הנכדים

הבת הראשונה  -1972•

והנכדה הראשונה למשפחת  

מיכל בתם של  , רוזמן נולדה

עופרה ויצחק

לא רחק היום והגיח  –1976•

יוחאי בנם –לאוויר העולם 

הנכד עליו  , של איציק ועופרה

יוחאי מגשים את  , סבא חלם

החקר ההיסטורי על תקופת  

אקסודוס והשואה ועל כך 

.סבא גאה בכל מאודו



....מבול של נכדים

בנם של  , נולד גיא–1980•

החתיך  , איציק ועופרה

המושלם של המשפחה

הגיע נסיך מדהים  1990•

בנם של אשר  , יותם–נוסף 

ויעל הנכד הצעיר בשושלת  

יותם הצטרף  . הדור השני

למאיה ואסף ויחד היינו כבר 

.ממש שישיה לתפארת



הנסיכות מאמריקה

שתי יורשות עצר נוספות  •

, נולדו באמריקה הרחוקה

דנה , בנות לגידי וקרן

ומאיה  2001נולדה בשנת 

2005נולדה בשנת 

סיכמנו , לעת עתה, בכך•

הנכדים 8את רשימת 

.המופלאים



סבא מרדכי הבשלן הפרטי שלנו
כל מי שהגיע לבקר בבית סבא  •

וסבתא מיד זכה לכוס קפה  
מהביל מעשה ידי סבא עם  

עוגיות קצף ואגוזים של סבתא

,  שלא לדבר על הלפתן המהולל•
ועל הריבות המדהימות שכל  

–פעם טמנו בחובן הפתעות 
"  השתוללות"זכורה לנו בעיקר ה

נזכיר  . עם ריבה על בסיס וודקה
גם את הגזר המתוק והפירה  

.הייחודי נוסח רוזמן

בראש  , עיקר העיקרים–אבל•
"  בונדש"הובראשונה עומדים 

המקורי והקנידלעך המדהימים  
שדורות של , לה מרדכי–אה 

,  חברים ומשפחה גדלו לאורם
.וטעמם לא ישכח לעולם



ONE BIG HAPPY FAMILY



הנה הנה הם באים הנינים המדהימים

עוד לפני שנולד כל הדור  •
הנין  1995הגיע בשנת , השני

בנם של  , עומר–הראשון 
נכד לעופרה  , מיכל ודני

–נין לרחל ומרדכי , ויצחק
מה רבה הייתה השמחה עם  

.הרחבת המשפחה

1999לא הרבה אחריו בשנת •
,  מעיין, נולדה אחותו החמודה

הנסיכה הראשונה של דור  
הנינות המושלם של משפחת  

רוזמן  



...יפות יפות שבא לבכות

דור הנינות התברך בריבוי  •

מה שללא ספק מעלה  , בנות

את מפלס היופי והחן  

.  במשפחה

נולדה ארבל  2003בשנת •

בתם של יוחאי  , המתוקה

נכדה לעופרה ויצחק, ורותי

וכמה חודשים אחריה נולדה  •

בתם של  , גם שחף המדליקה

נכדה לאשר ויעל, מאיה ובועז



!  חודשים בדיוק 3נולדו בהפרש של , הצמד חמד יהונתן ורותם
אוהבים  –בתם של מיכל ודני , בנם של רותי ויוחאי ורותם, יהונתן

אחד את השני אהבת נפש



שנולד בשנת  , סוגר אורי המתוק, את רשימת הנינים לעת עתה
כן ירבו הנינים  ....נכד של אשר ויעל, בנם של מאיה ובועז2006

...והנינות וימלאו את הארץ



כשאנחנו אומרים סבא מרדכי למה  
????אנחנו מתכוונים 

לפעמים  )נאמנות ויושר אינסופיים , נתינה, אהבה ללא סייג•

..(קצת מוגזמים



עוגת  , חבילות ארוזות היטב לצבא עם שוקולד, ריבות תות
ומצהברייט" בונדאש", מרק עם קניידלעאך, גבינה חלומית



לפעמים  )צניעות , אנרגיות בלתי נלאות, נאומים חוצבי להבות
,...(יותר מדי צנוע



זיכרון פנומנאלי לפרטי פרטים של אנשים  , חוכמה וידע
,מקומות ותאריכים מדויקים



תמיכה  , טוב לב, זוגיות לדוגמא ומופת, רעות ארוכת שנים
ועזרה בכל דבר



ולסיום

סבא רבא שלנו עוד הרבה שנים , סבא, אנחנו מאחלים לאבא•
בריאות ושמחה אנחנו גאים בך ואוהבים  , ארוכות של אושר
אותך אהבת נפש


