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     אלכסנדר בן פרידה טסלר ז"לשל  אזכרה   

 

  -  טכנולוגי אשקלון ספר אמ"ית-לצוות בית מקרב לב הודותלנבקש , ת אבל ראשונהבחלוף שנ

ארבג' יצחק  למנהל  גואטה,  שחר  העובדים  ל,  ללרב  תמיכתכם,  היקרים  תלמידיםהוכל   על 

 . ובמהלך שנה זו בפרט ךורך כל הדרלא והמשמעותית,רגשת המ

  פרישתולעד    ,שנים  עשרבמשך  לצידכם  הוא עבד כאן  .  בית ספר אמי"ת היה בבת עינו של אבא

הואלפורשים  שערכתם  מכובדהטקס  בשנתיים.  כ לפני    לגמלאות ח  הדליק  ,  בפעם   נוכהנר 

 . האחרונה

הוא נהג להתייצב לעבודה   .אופן מיוחד ב  החברות עימכם, היו יקרים לליבו  -  ויותר מכך,  העבודה

הוא התעקש  ,  זאת  מנועינו לאף שניס  .ה"סבהשכים לצאת לחזרתו מאשפוז,  למחרת  .  בכל מצב

מעטים ידעו שהיה חולה לב ועבר   .בשמחהואנו הבנו שאתם מקור הכוח שלו. כך הלך לעבודה  

 .  גבורהאומץ וב מאוד ניתוחים קשים 

אותו על    יםמוצאנו  היי  , בעבודהותו  לבקר אשל אלכס,    נכדוהבן,  עם  כשהייתי מגיעה  מידי פעם  

  הוא היה   ., אופטימיות והומורעשייה  ומלא  נמרץ  תמיד,  אחת הכיתותבקודח בקיר  או    סולם

נלהב מהפעילות כה  היה    אבא  .בו  פינהכל  ולהאיר  בח  לפאר, לשנהג  ו  סיור בבה"ס  עורך לנו

 . שהוענקו לבה"סהמרשימים  פרסי החינוך    עלה  בגאווסיפר לנו  ו  השונותגמות  במ  המתקיימת

ביניהם אפילו נדנדה  קן,  סידר ותיוכן דברים ש  רחבי הכיתותב  ועבודות התאורה שלראינו את  

 נדרש ההן את  ו   העבודות המורכבות ביותראת    הןתמיד עשה הכל,    בביתכפי ש  בדיוק.  בחצר

   !שאין כמוהוידענו  - , בחוכמה וביעילותבזריזות .סבבה"  –שלו , כך גם בבית השני  ביומיום

אין מילים לתאר כמה ריגשתם בהלוויה. היה   איתכםהמפגש הבא שלנו , טקס הפרישהלאחר 

שערכתם לעילוי  והתפילות  הלימוד  ספדתם לו.    בההמרגשת  ובדרך    במילים ,  אותנו בנוכחות

זמן    איתנושישבה  חן,  הימה  המדשל הרכזת  , ביקורה  ביקורי הניחומים של צוות בה"ס,  נשמתו

כל מילה הייתה חשובה   .על אבאשלכם  שתינו בצמא את הסיפורים  וכאבה את כאבנו.    רב

  בלב.אצלנו ונחקקה 

ברגישות ובאהבה. זוהי אהבה שאינה  אבא,  הכבוד שחלקתם לאנו מלאי הערכה והוקרה על  

מה  את כל    ,היה יודערק  אם    ,נרגש מאודהיה  הוא  אין ספק ש  עולם ומלואו.תלויה בדבר והיא  

   ורנו. ועב   עשיתם והייתם עבורוש

הכי  אתם רואים  .  אתם הרבה מעבר לכךו  "חינוך שרואה רחוק" טה על דגלה  חררשת אמי"ת  

 אשריכם.   .נדירים ומופלאיםאנשי חינוך, תורה ועשייה  .ביותר קרובולא שוכחים את הרחוק 

 

 . משפחה, אור ואמונהלתודה שהייתם לנו 

 לינה, הבת של אלכס 

 הנכדיםו ארתורבן האשתו,   רעיה –טסלר משפחת וכל 

 



 

   , תשע"ט. לפורשיםדליק נר חנוכה בטקס מ סאלכ

 , בבה"ס. בטקס הפרישהדייב אהרון. נכד שתו רעיה, הבת לינה והא, הרב שחר גואטה, אלכס משמאל לימין:



  

 ללא מילים. אהבה  –זו פשוט  ההייתמילים נעתקו מפיו. ד כי עמעמד נרגש מאוד מהאלכס היה טקס הפורשים. 

 בחצר בה"ס אמית. , שבא לבקר את סבא נכדם הע


