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 מחתרת תנועות הנוער הציוניות בבודפשט .1

 :האתר בשם זה העלה עוד שם ואנו ממשיכים להעלות אותם בעלון שלנו

  (Rakhiv) בראחוב 22.5.1926-נולד ב: ((Farkas Viktorאביגדור בן זאב 

 ".מכבי הצעיר"חבר . בהרצליה 31.7.2004-נפטר ב

שירת בפלוגה לעבודת כפייה, הצליח לברוח ולהגיע לבודפשט, לרחוב 

(, שהיה סניף של הצירות השווייצרית ואחד Wekerle Sándor) 17וקרלה 

המרכזים של הפעילות התנועתית המחתרתית. הצטרף לעבודת 

 Vilmosהמחתרת והיה בין מקימי ׳בית חולים׳ בשד' ווילמוש צ׳סר )

császár körút במרתף ,)( של בית הקולנוע זיצ׳יZichy),  כדי ליצור מקום

מסתור לחברים. בעזרת מראהו הארי )שערות בהירות ועיניים כחולות(, 

וכשהוא לבוש סרבל ועליו הסמל הנאצי, ניגש מידי בוקר לתיאטרון ויג 

(Vigszinházכדי לקבל את הס )סמה היומית, שהייתה נחוצה להבטחת התנועה החופשית ברחובות י

 ר. את הסיסמה מסר לחבריו ברחוב וקרלה.העי

אחר השחרור המשיך את פעילותו בתנועה ועסק בהשגת מזון עבור בתי הילדים. במאמציו לעלות 

בה התארגנה פלוגת הכשרה. מרומניה עבר  ,לארץ, עבר את הגבול לרומניה והגיע לבוקרשט

את בבודפשט. חזר לבירת הונגריה ליוגוסלביה. בבלגרד נודע לו, שאחותו, לאה, חזרה מאושוויץ ונמצ

 ומצא את אחותו במצב פיסי קשה. עזר לה להשתקם וצירף אותה לתנועה.

  לאחר עלייתו השתקע בהרצליה.

 ;ויקי הוא דודי, אני הבן של לאה אחותו, תושב כפר תבור לכתבה בפייסבוק: "תגובתו של יורם ברזל* 

 ."מכבי הצעיר -גורדוניה " תהכירו בתנוע ,)וש( אמנון ברזל ,מא ואבאיא

 אחיינים נספו באושוויץ.וגיסים  ,אחים 5עוד והורים  ,כל המשפחה -מא יאמויקי ווחוץ מ

 "שם אני נולדתי. ,לכפר החורש ותרייש ,מא הייתה בהריון איתייכשא ,1949 -ההורים עלו ארצה ב

 

 מלחמת העצמאותלירושלים הנצורה ב פרויקט שחזור השיירות שפרצו את הדרך: מן העיתונות .2

 YNET 5.7.2021 – אלכסנדרה לוקש, ניר )שוקו( כהן -

( פרויקט שחזור השיירות שפרצו את הדרך לירושלים הנצורה 4.7.2021בחאן שער הגיא נחנך אתמול )"

שי  ynetבמלחמת העצמאות. "זה פרויקט שעבדו עליו שנתיים, האירוע היה מרגש", אמר לאולפן 

 שנמנה עם פורצי הדרך לירושלים.  ,השואה אברהם לבנת )"בונדי"( ז"לבנו של ניצול , לבנת

שמוכרים לעולים לירושלים, אלא על אנדרטאות  ,לא מדובר על תצוגת שלדי כלי הרכב המשוריינים

 - שהונחתה על היישוב העברי בארץ ישראל ,את הדרך במלחמה ,כאמור ,שפרצו ,הנצחת השיירות

הקרן "ו "רשות הטבע והגנים"קבלה בעצרת האו"ם. את הפרויקט יזמו מיד לאחר שתוכנית החלוקה הת

 . ושחזור כלי הרכב התאפשר הודות לתרומת משפחת לבנת, "לשמירת הטבע והמורשת



שאני  97בראשות אלוף עמוס חורב, איש מדהים בן  ,זו יוזמה של החבר'ה הוותיקים מדור הפלמ"ח

של בחור בשם  ,בעיניי ,ה מלאכת רסטורציה מדהימהלהישמע כמוהו. הייתה פ 30מאחל לאנשים בני 

תקופה  ,ביחד עם צוות של חברת "תעבורה" )שאותה הקים "בונדי"( ,שעשה את העבודה ,אורי בן ארצי

שנתרם  ,ואפילו הוכנסו המספרים האותנטיים של הבריטים על אוטובוס ,יש פה דיוק בפרטים ארוכה.

טובוס, הייתה עבודה מדהימה וכמובן שהגיעו מנופים . הצוות שיפץ את האו"אגד"על ידי חברת 

 ענקיים של חברת 'תעבורה' שהניחו את זה במקום בצורה מושלמת".

 ?אביך לחם באותן שיירות תובלה -

שהגיע אחרי בריחה הרואית ממחנה עבודה של הנאצים בהונגריה. הוא  ,כן, אבי היה פליט שואה

הצטרף לשורות האצ"ל, אבל בעניין של ירושלים הנצורה הוא מהר מאוד הצטרף לכוחות של הפלמ"ח. 

שהייתה בלי מזון, מים, תרופות ותחמושת. זה היה מבצע יוצא  ,הם ניסו לתחזק את העיר הנצורה

 "ישר לתוך קרבות ומלחמות. דופן של דור שהגיע מהשואה

 
 Shay365זכויות: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .1924-2017אברהם )בונדי( לבנת )וייס( הייה יליד סיילש, 

במלחמת העצמאות נמנה עם הנהגים שהביאו אספקה לירושלים הנצורה 
 ממייסדי חברת "תעבורה". דרך שער הגיא ואחר כך בדרך בורמה.

 אישים – CARPATI.ORG.ILראו את הכתבה עליו באתר שלנו: 



 לזכרה של ליאורה לייבוביץ .3
לאור הישגיה  תכננתי לערוך כתבה , בת הדור השני,על ליאורה

אך לחיים יש, לעתים, חוקים אחרים... עוד טרם . הנאים
 הושלמה התוכנית, שמעתי, בצער, על פטירתה בטרם עת. 

, 1944ריטנברגר, יליד יוסף -ליאורה היא בתו של חברנו, גבריאל
 גורר בפתח תקווה. המתק, ֹומוויל

 ליאה. –ובתה  אחותה היא סופי
/ מזל טלבי לוי.  מתוך המקומון "מלבס", היוצא בפתח תקווה

  26.5.2021פורסם בתאריך: 
"אבל והלם בפתח תקוה: תושבת העיר והפעילה החברתית, ליאורה ליבוביץ', נפטרה היום ממחלה 

. היא השאירה אחריה בת, ליאה, בת 47קשה. בחודש הבא אמורה הייתה ליאורה ז"ל לציין יום הולדת 
בלבד. מותה היכה בתדהמה את חבריה ומכריה הרבים בעיר, שחלקם כלל לא ידעו על מחלתה,  19

 , שדאגה להפיץ המון טוב סביבה.פעילה בתחום החברתי, אשת עשייהר סיפרו על ואש
דוברת " ולאחר מכן שימשה כתבת ברשת "ידיעות תקשורתכליבוביץ ז"ל החלה את דרכה המקצועית 

". בעשור האחרון ניהלה ליבוביץ דוברת "מוזיאון פתח תקוה לאמנותו מחוז המרכז של משרד החינוך
מרצה באוניברסיטת אריאל , שנמצא בבעלותה, וכן שמשה וקשרי ממשלהמשרד יחסי ציבור 

דוברת חטיבת החדשות של מונתה לתפקיד  2019. באפריל ואוניברסיטת חיפה במחלקות לתקשורת
 "כאן", תאגיד השידור הישראלי.

. עד לפני עשייה חברתית ומוניציפלית בעיר פתח תקווהלבשנים האחרונות הקדישה חלק גדול מזמנה 
. הובילה מאבק ציבורי לקידום השידור הציבורי בעירו עמדה בראש עמותת "מדיה תקשורת"שנתיים 

הקימה את פורום "נשות עסקים  קידום קורס מנהיגות נשים במסגרת "נעמת",בבעשור החולף עסקה 
 . חברת הנהלת "נעמת"... ובנוסף שמשה ליבוביץ בפתח תקווה"

 ומדעי המדינה, ומינהל עסקים. לליבוביץ תארים בתקשורת
השנים האחרונות ליאורה תמיד הייתה שם", אומר בכאב חבר המועצה אורי אהד. "ליאורה  25-"ב

התחילה במועצת הנוער והייתה פעילה מאוד דומיננטית. היא תמיד הייתה רגישה ולקחה דברים ללב. 
ת, גם כשהיא כעסה עליך וגם שום דבר לא עבר לידה והיא תמיד הייתה מאוד אמיתית. תמיד ידע

כשהיא חיבקה, שזה אמיתי. מותה הוא הלם גדול. היא בדיוק סיימה לימודי משפטים והתחילה 
 התמחות ולכל דבר שהיא הגיעה אליו זה היה בעבודה קשה ומכל הלב. זו אבידה גדולה מאוד".

מחלתה הקשה. היא  הפעיל החברתי ירון קדושים הוסיף: "הייתי בקשר עם ליאורה ז"ל בכל תקופת
התמודדה בגבורה רבה עם סבל גדול מאוד אבל עודדה את עצמה, יותר משאני עודדתי אותה. היא 
נלחמה בגבורה והיו רגעים שהיה נראה שזהו, היא מנצחת ואלוקים שולח לה רפואה. אבל, לצערנו 

למטה המאבק  לא. אלוקים רצה אחרת. ביום שישי האחרון, ליאורה הספיקה לשלוח תרומה מכובדת
היה חשוב לה מאוד לתרום וזו הייתה השיחה האחרונה שלנו.  40שלנו נגד סגירת הצמתים בכביש 

 לפני הסוף. היא הייתה אישה טובה. כואב לי עליה מאוד". לאיכות הסביבה והעיר
ראש העירייה רמי גרינברג כתב: "בצער רב התבשרתי היום על פטירתה של ליאורה ליבוביץ' לאחר 

פעלה למען הציבור והקהילה רבות ובתחומים שונים ק במחלה קשה. ליאורה תושבת העיר, מאב
 . אני משתתף בצער המשפחה בשעתם הקשה ושולח תנחומים על האובדן הגדול".ומגוונים

"את ליאורה אני מכירה ממפלגת העבודה ורצנו יחד גם פוליטית, גם בהסתדרות וגם בראשות 
חברתית זיו כהן. "בתקופה האחרונה נותק בינינו הקשר וביום ההולדת המקומית", מספרת הפעילה ה

האחרון שלי, היא התקשרה אלי לאחל לי מזל טוב ואמרה לי 'שגם אם עבר חתול שחור בינינו, אנחנו 
תמיד נשאר חברות טובות'. אני יודעת כבר המון זמן שהיא חולה והלב שלי נקרע. שאלוהים ישמור 

 על הילדה שלה".
 יכרה ברוך!יהי ז



ניידע בהמשך לגבי העלות לארגון קבוצה ליידישיאדה באילת.  אנו נערכים: היידישיאדה באילת .4
 וסדרי ההרשמה.

 

 
 תשלומים, כולל הסעה, הופעות ואירוח מלא. 10-לזוג, אפשרות ל ₪ 4598העלות 

 יוצאי זאקרפטיה.זו הקבוצה של שנא לציין . 5424724-03הרישום אצל פנינה, תיאטרון היידישפיל 

 

 הודעות שוטפות .5

: נודה לכל אחד מכם על עדכון המידע האישי )כתובת, מספר טלפון, כתובת עדכון דפי הקשר א.

 050-5643299רותי פיקסלר          050-9922217דוא"ל( למתנדבים: יוסי קוטונה   

ניצולי השואה, אשר נפטרו ב.    אנו מציינים בכל שנה בטקס האזכרה השנתי ב"יד ושם" את שמם של 

 ruthfixler@walla.co.il  5643299-050את המידע מרכזת רותי פיקסלר  בשנה האחרונה.

. אתר הארגון פתח לשונית בשפה האנגלית, carpati.org.il:  פתוח לשירותכם אתר הארגון ג.

ן, כך שהוא יהיה זמין וקריא גם לחברינו שבתפוצות. יש להיכנס ואנו מתחילים למלא אותו בתוכ

 http://www.en.carpati.org.il דרך או  /http://carpati.org.ilללשונית זו דרך כתובת האתר: 

 והחברים המתגוררים בחו"ל על אפשרות זו.אנא ידעו את בני המשפחה 

 

 

 

mailto:ruthfixler@walla.co.il
http://carpati.org.il/
http://www.en.carpati.org.il/


 משלנו: הטסלרים מקבוצת יבנה .6

הוקרן  2019ב"יום הזיכרון לשואה ולגבורה" בשנת 

. היה זה "27"האחיות מבלוק הסרט  13בערוץ 

סמדר פלד: מסע עם האחיות סרטה התיעודי של 

חנה ושרה טסלר, ניצולות אושוויץ, ובני משפחתן 

אחיות מחליטות לצאת אל התופת בפולין. ה

 למסע כדי להיפרד מקרוביהן שנספו במחנה

  [.1.5.2019פורסם ]

 התרגשתי לראות את האחיות לבית פיש,

וידעתי שאנסה לדעת מהיכן הן. לאחרונה נוצר 

                     הקשר עם בן אחד של כל אחת מהאחיות.                

 האחיות לבית פיש –חנה )משמאל( ושרה טסלר                                                                                    

 

(, 28.9.2019) ח אלול תשע"ט"כ ,בשבתלצערי, שרה טסלר, הצעירה מהאחיות, נפטרה לפני כשנתיים,  

נטמנה בבית העלמין בקבוצת יבנה בערב ראש השנה שרה  .בעת שקראה קריאת שמע של שחרית

מהמקום בו הופרדה באכזריות, עם  1996על קברה הונחו שלוש אבנים אשר הובאו בשנת  תש"פ.

 בירקנאו.-אחיותיהן במחנה המוות אושוויץמאחותה חנה, מהוריהן ו

 

 נקדיש את הכתבה לזכרה ולזכר הוריה ואחיותיה, אשר נרצחו בשואה.
 

 )דלגו על הפרסומות...(  "27"האחיות מבלוק  להלן הקישור לסרט
1036772-01/episodes/xa0al-https://13tv.co.il/item/documentary/season/ 

 
בקבוצת  , בדגש הכנסת ספר תורה2015, 10, ערוץ "ספר החיים"סרט תיעודי נוסף של סמדר פלד: 

 /https://www.saratessler.comיבנה:       
 

 30.5.2010 –ניה ּפקו-סיפורה של חנה טסלר על שואת יהודי מאלא
https://www.youtube.com/watch?v=JY9WL_iVUqM 

 
אבנים  6ברושים, שלמרגלותיהם הובאו  6": שמוליק טסלר, בנה של חנה, נטע ברושים ואבנים"

 , יום השואה הבינלאומי לשואה13מבירקנאו על ידי תלמידי ביה"ס "יבנה" ממרסיי, ערוץ 
http://www.kehilanet.co.il/viewpage_mobile.asp?pagesCatID=30364&siteName=shmulik 

 

 ממליצה בחום לצפות בכל הקישורים!
 

 -, שרה 1925שנים: חנה הבכורה ילידת  3חנה ושרה טסלר, לבית פיש, נולדו באותו היום, בהפרש 

 :בהונגרית Mala Kopanya, באוקראינית:ה ]י  נֹוּפק -ציון, במאלה -. הן נולדו להוריהן, גולדה ובן1928

, Kiskopánya יהודים בלבד, שרק בשבתות היה בו מניין, הודות  46[, כפר קטן, שמנה מחוז וינוגרדוב

לאה. הן היו בגטו -בנות: דבורה, יהודית ורחל 3לגברים מכפרים קטנים בסביבה. אחריהן נולדו עוד 

 גם את צעדת המוות. ולאחר ששרד - ממחנה ברגן בלזן וחררהשת, נשלחו מחוסט לאושוויץ ו(Iza)איזה 

https://13tv.co.il/item/documentary/season-01/episodes/xa0al-1036772/
https://www.saratessler.com/
https://www.youtube.com/watch?v=JY9WL_iVUqM
http://www.kehilanet.co.il/viewpage_mobile.asp?pagesCatID=30364&siteName=shmulik


חנה בקבוצת יבנה.  והשתקע -באוניית מעפילים לארץ ישראל, ולאחר מעצר במחנה עתלית  ועלהן 

)מהצד הרומני של הטיסה(,  בני דודיםכששני הבעלים הם  - ליוסף טסלרושרה  -נישאה לאליעזר טסלר 

 . 2018-וכך, גם להבא, שם משפחתן היה זהה... שני הבעלים נפטרו ב

בנים. לשתיהן  4-בת ו –בנים ובת, אחד הבנים הינו מאומץ; לשרה וליוסף  5לחנה ולאליעזר יש 

 עשרות נכדים ונינים; אחד הנינים של שרה נשוי ובת נולדה לו כחודשיים לאחר פטירתה, כך ששרה

 ידעה שיש חימשית "בדרך"...

 מיהם ילדיה של חנה הבכורה?

 )ע"ש האבא בן ציון(: נלחם במלחמת יום הכיפורים, בחיל השריון, ונפצע קשה.  בנצי

 הוא חקלאי וחי בקיבוץ.

: היה קצין בנח"ל. הוא העלה את הרעיון לקעקע את מספרה של אימו על זרועו. הרעיון קיבל מאיר

 הם של שתי האחיות עונדים שרשרת, עם המספר האישי של האימא שלהן:פרשנות אחרת, כשילדי

 .A 9896 -; שרה A 9895 -חנה 

 
עם הצמיד על זרועם   –ילדיה של חנה  –שמוליק ואופירה 

 ומספרה של אימא חנה 
 

 

 

 

של הצנחנים ולחם במלחמות ישראל. שמוליק מתגורר גם הוא בקבוצת  202: היה רס"ן בגדוד שמוליק

. 4-יבנה, יוזם ופעיל בהנצחת המורשת המשפחתית, כולל פעילות של "זיכרון בסלון". הוא אב ל

 בקיבוץ. כיום אחראי על מערכת הטלוויזיה ואגף הסלולר : כתיבה, צילום, עריכה גרפית ועוד.ותחביבי

אלוף בצה"ל, מפקד אוגדת -: היה תתאריה

מילואים. אריה ידוע בצניעותו הרבה ולראייה: 

אחרי שחרורו התנדב למילואים כנהג משאית, 

ללא דרגותיו. רק כשירד מהמשאית זיהה אותו 

 אחד מפקודיו ונדהם לראותו בתפקיד זה...

שירה, בנו של אריה, עמית, גם הוא קצין, ובתו 

מדריכת צניחה, המבצעת , היא נכדתה של חנה



גם צניחות חופשיות... לפני מספר חודשים הגיעה עיתונאית לביתה 

של חנה לראיון עבור יהדות התפוצות. היא חיפשה צמד של סבתא 

ניצולת שואה ונכדה חיילת. כך "גוייסה" חנה לצבא בכתבתו של מתן 

יום השואה  לקראת -. 23.1.2020-ב 13חודורוב, ששודרה בערוץ 

 . שנה לשחרור אושוויץ 75לציון  נלאומי"הבי
 מגוייסות...  -חנה ושירה טסלר: סבתא במדים ונכדתה 

 

 https://www.facebook.com/watch/?v=622429665192548להלן הקישור לכתבה:                        

 

 וף אריה טסלר מ"ויקיפדיה":אל-על תת

אליעזר  ,נולד וגדל בקבוצת יבנה, בנם של הורים ניצולי השואה

. התגייס לצה"ל ועבר קורס מפקדי חמישהואח ל ,וחנה טסלר

 טנקים וקורס קציני שריון. שימש כמפקד מחלקה ומפקד פלוגה. 

 פיקד על חטיבת הראל.  1997 – 1994בין השנים 

 . 1999עד מאי  188חטיבה מונה למפקד  1997ביוני 

 . 2004פיקד על עוצבת אתגר עד לשנת  2002בשנת 

עוצבת עמוד האש פורקה ושם האוגדה ומספרה  2004בשנת 

הועברו לעוצבת אתגר. טסלר המשיך לפקד על האוגדה תחת שמה 

 . 2005החדש עד שנת 

 .בהם החייל גיא חבר ,בצפון תעלמויוימונה לעמוד בראשות ועדה ביטחונית לחקירת ה 2004 -ב

  .החל לעבוד בחברת לוג'יק 2007לאחר שחרורו בשנת 

 אביב.-: הבת היחידה של חנה ואליעזר. היא ליוותה את אימה במסע לפולין; מתגוררת בתלאופירה

 ;13שרת בחיל הים, שייטת  1984-1980: בין השנים דוידי

 עסקי בקיבוץ;: חי ברמות מנשה, כשתפקידו האחרון היה מנהל 1986-2000

 : מנהל ביטחון "אל על" באפריקה ואירופה;2000-2005

 : סמנכ"ל בחברת תשתיות;2006-2014

 עובד כיועץ לתאגידי מים ויבואן של טכנולוגיות מים. –: עצמאי 2015-2021
 

 ילדיהם של חנה ואליעזר טסלר: )מימין( אריה, מאיר, אופירה, בנצי, שמוליק, חנה ודוידי

https://www.facebook.com/watch/?v=622429665192548


 של שרה?מיהם ילדיה 

 בנות.  4-אחות במקצועה, אימא ל זהבה:
, רעות גיאתאחת מבנותיה, נכדתה של שרה, היא 

שהיא טוענת רבנית. 
במשך מספר שנים 

ניהלה את האולפנית 
 "ישורון" בפתח תקווה.
" 7מתוך ראיון ל"ערוץ 

, עולה שהיא 2020במרץ 
ראש מחלקת סגנית  מתגוררת באפרת, אימא לשישה וסבתא, כיום

 . חינוך של ישיבות בני עקיבאה
מא יצאה כבר לפנסיה, יאומנם א'/ זהבה שרון, אחות במקצועה. מאיא"

אך למרות הפרישה לא ויתרו עליה והיא חזרה לעבוד במחלקת הלב 
 ."במרכז החירום באפרת"ו "עין כרם"ב

לאשת  / היא נכדתה הראשונה של שרה טסלר, ניצולת שואה שעברה את אושוויץ והפכהדור שלישי
עדות. "היא עברה ברחבי הארץ וסיפרה את סיפורה, שאותו היא חשפה כשאני נולדתי. באחת 
ההרצאות שלה ישבתי כילדה והיא הצביעה עליי ואמרה: 'פה יושבת הנקמה שלי'. בהתחלה לא הבנתי 

 במה מדובר, אבל מאז התחדד לי הצורך בחיים של משמעות.
 "/ "סבתא שרה טסלר ז"ל".דמות מופת

 https://www.inn.co.il/news/430940ישור לכתבה:  ק
 

  : היה סא"ל בצה"ל. מתגורר במושב מחולה.ברוך
מתוך אתר הפייסבוק של "המועצה האזורית בקעת הירדן", 

ברוך הגיע למחולה כקצין בקבע. הוא  1984בשנת : "2014נובמבר 
בתחילת השירות,  את דרכו בצבא בחטיבת הצנחנים.התחיל 

במלחמת יום הכיפורים, ברוך לחם בחווה הסינית ונפצע בברך 
מרסיס. ברוך המשיך להילחם, צמח בסולם הדרגות ובמשך 

 ,כמובן ,שנתיים וחצי הוא אפילו שימש כסמח"ט הבקעה, וזה
תוך כדי היותו תושב הבקעה. עם השנים הרגל שלו נתנה את 

אבל המשיך לעלות בסולם הדרגות  ,ברוך נאלץ להפסיק עם התפקוד הקרבי 1992תיה ובשנת אותו
 והתפקידים.

לפני שבע שנים ברוך השתחרר סופית והתמנה למזכיר של מחולה. לפני חודשיים הוא סיים את 
 התפקיד ועכשיו הוא מתאושש מניתוח נוסף בברך הפצועה.

עם שפם. פעם אחת השפם הזה ירד: בתחילת מלחמת  ברוך מספר שמאז שהוא זוכר את עצמו הוא
יום הכיפורים, כחלק מההוראות של הצבא ללבישת מסיכות אב"כ ברוך הוריד את השפם. תוך כדי 
המלחמה השפם גדל )וגם הזקן( ואחרי זה כבר לא גילח את השפם והשאיר אותו עד עצם היום הזה." 

ד העורף. הצטרף לאימו בסיור הפרידה באושוויץ; : שרת בסיירת צנחנים כקצין. פעיל בפיקואבשלום
 ילדים. מתגורר בקבוצת יבנה והינו אחראי תשתיות בקיבוץ.  4למשפחה 

בנות ומתגורר בהוד השרון. ממשיך בתחביב הקליעה בחץ  2-: שרת בצנחנים והיה צלף. אבא למיכאל
 וקשת.

https://www.inn.co.il/news/430940


 
 אבשלום )מימין(

 ומיכאל )משמאל(

 עם האימא,

 שרה טסלר
 

 

 

 

 
 
 

 : בן הזקונים של שרה  ויוסף. צבי )צביקי(
 על תת אלוף צבי )צביקי( טסלר מ"ויקיפדיה":

נולד וגדל בקבוצת יבנה, בנם של הורים ניצולי השואה, יוסף "

ושירת בחיל  1982-. הוא התגייס לצה"ל בארבעהואח ל ,ושרה

 האוויר הישראלי כטייס מסוקי אנפה, יסעור ועטלף. 

, לאחר שמפקדה הקודם נהרג 193מונה למפקד טייסת  1996-ב

בתאונה יחד עם שני קצינים נוספים. הוא פיקד על הטייסת עד 

 , טייסת מטוסי יסעור. 118, פיקד על טייסת 1998

 מונה לראש מחלקת הגנה במטה חיל האוויר.  2004-ב

 ,במקביל ,מונה למפקד מחוז דן בפיקוד העורף ושימש 2006-ב

 קורס מפקדי גדודים.  מפקד

 . 2013מונה לראש מטה הפיקוד ושירת בתפקיד עד  2009-ב

 לאחר שחרורו שירת במילואים כמסביר מטעם פיקוד העורף. 

, אולם בינואר 2016הוא נבחר לתפקיד מזכ"ל הקיבוץ הדתי והיה מתוכנן להיכנס לתפקידו בתחילת 

ה לראש אגף תכנון וארגון. שירת בתפקיד עד התגייס לשורות משטרת ישראל בדרגת ניצב ומונ 2016

 .2019פברואר 

 "טסלר הוא בן קבוצת יבנה ומתגורר בה עד היום. הוא נשוי ואב לחמישה ילדים.
 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=376823423.0, SA -CC BYדובר צה"ל, צילום: 

 

 מתוך אתר "הקריה האקדמית אונו":

בלימוד תואר שני במנהל  ,קורס מבוא", בהתמחות חוסן לאומי וארגוני - מרצה בקורס "חוסן לאומי

 עסקים.

 ברות.מנהל מיזם פילנתרופי של הקמת "בתים לחיים" לבעלי מוגבלויות, ודירקטור בשתי ח

 בניהול משאבי אנוש, אוניברסיטת בן גוריון - בהצטיינות - תואר ראשוןהשכלתו: 

 במדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה - בהצטיינות - תואר שני

 בארה"ב[תאגיד ייעוץ אסטרטגי גלובלי שבסיסו " ]מקינזי"בוגר קורס ניהול כלכלי מטעם חברת 

 נותבהצטיי -בוגר המכללה לביטחון לאומי, צה"ל 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37682342


 
 ברוך, אבשלום, מיכאל, צביקי וזהבהילדיהם של שרה ויוסף טסלר: )מימין( 

 
 )!( נסיעות לפולין, עם הצבא, במסגרת "עדים במדים";  34 -שרה הייתה אשת עדות והצטרפה ל

 .2019-שליחויות כאלה. הנסיעה האחרונה של האחיות הייתה, כאמור, ב 5-חנה יצאה ל

 י"ב, במחלבה וכמחסנאית.-בקיבוץ כמבשלת, כאם בית של תלמידי י"אחנה עבדה במשך השנים 

שרה עבדה במטבח, באולפן "בני עקיבא" בהכשרת נוער חו"ל ובאולפן גיור. היא כתבה ספר "שני 

 .משתפת בקורות חייהחיי שרה", בו היא 
 

 

 תעודת הוקרה לחנה על מסע "עדות במדים"



 2011עדים במדים, אפריל 

 י, שרה, חנה ואריה טסלרמימין: צביק



 מימין: צביקי, שרה, חנה ואריה טסלר

 

 אושוויץ -חנה )מימין( ושרה טסלר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



חנה, עם שמוליק בנה, באחד 
 מהמפגשים עם חיילי צה"ל

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 חנה ושרה, 
 עם שמוליק, 

באחד המפגשים 
 עם בני נוער

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שנה( 25)לפני  1996בשנת 
נסעו כמה מבני משפחת טסלר 

קופניה. -לכפר הולדתן, מאלה
מי שליווה אותן בכפר היה נכדו 
של יהודי בשם מרדכי סולומון. 
יהודי זה חזר אחרי המלחמה 

לאחר שירות בפלוגות  ,לכפר
העבודה, אך לא מצא אף אחד 
מיהודי הכפר. הוא נישא לגויה 
מקומית. אישה זו סיפרה לבני 

היה קורא  המשפחה, שבעלה
מן החומש, שנותר בביתו. 
האישה תרמה חומש זה 

למשפחת טסלר והוא נמצא 
 ברשותו של צביקי טסלר...



 שבט טסלר )חלקי...(

 

 גינת הפרחים אותה מטפחת חנה, יחד עם בנה בנצי

 וקיר פרפרי הקרמיקה, שאת רובם יצרה חנה



 
 

 . ספרה של שרה טסלר

 הצמיד עם המספר האישי 
 .מופיע על כריכת הספרשלה 

 !ספר עוצמתי ומרגש עד מאוד
 

 

 

למרות מגבלת ההליכה, חנה עדיין רוכבת על קלנועית 

 ברחבי הקיבוץ. 

נאחל לה ולכל בני משפחתה בריאות איתנה והמשך 

 ברוכה תהיי! עשייה פורייה לשנים רבות. 

יש לכן, חנה ושרה ז"ל, על מה להיות גאות כל כך 

 שקוממתן מן ההריסות! ,בשבט היפה

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

תעודת ההוקרה מבני 
דור שני לבני דור ראשון 
ניתנה לחנה שתבלח"א 

 ולשרה ז"ל
 

 


