
 משפחת וולנר

 שם המייסדת שם המייסד 

 שרה וולנר צבי וולנר שם

 16.7.1917 14.6.1909 תאריך לידה

 כוסלובקיה'צ הונגריה מקום הלידה

 1949 1949 שנת העלייה

 1947 שנת הנשואים

 1949 שנת הגעה לישוב

כפי שנרשם ע"י האחיינית עירית פסקל**   

 

 



 

ורוניקה וילדיו בנימין . צבי וולנר איבד בשואה את אשתו בניםהיו חשוכי צבי ושרה וולנר 

 ופרייזע.

 

 

קבורים בבית העלמין של כרם  הם. 2002בשנת נפטרה ושרה  1993צבי נפטר בשנת 

 מהר"ל.

  



 

 שרה וולנרתקציר ספור חיי     

התייתמה בגיל שנה . היא Tallósצ'כוסלובקיה בכפר נולדה בבפי מכריה( שרי שרה )

וחצי. ילדותה ונערותה היו רצופים בקשיי בריאות והישרדות בהיותה בת חורגת על כל 

בודפשט שם הייתה עוזרת מבשלת בבנערותה חייתה אצל משפחה מה שהשתמע מכך. 

נשלחה למחנה עבודה. במחנה הייתה חולה מאוד בטיפוס וכמעט  1944-בומטפלת. 

ועבדה במטבח שהאכיל את  GALANTAמתה מתת משקל. אחרי המלחמה חזרה לעיר 

 .1947 החוזרים מהתופת. שם הכירה את צבי וולנר והם נישאו בשנת

 

 

  



  חיי צבי וולנרספור תקציר 

 GALANTAחי בעיירה ומגיל צעיר הונגריה -שהייתה באוסטרו   Jóka -צבי נולד ב

למחנה עבודה בהונגריה. ברח  םבזמן המלחמה גויס כמו מרבית היהודי .שבצ'כוסלובקיה

 מהמחנה ומצא מקלט בשגרירות שבדיה בבודפשט עד לסיום המלחמה.

התפרנס ממסחר והיה פעיל בחיי הקהילה. עוד ו GALANTA -לאחרי המלחמה חזר 

 תרם למוסדות שונים בארץ. GALANTA -בבהיותו 

 למען צבא ההגנה של מדינת ישראל   23.6.1948מ  התרומ

 

 באמצעות קק"לבטחון" -למפעל "נגב 21.8.1948מ תרומה 

 

  



 ח' ניסן תש"ט –קק"ל בצ'כוסלובקיה מהמלצה 

 

 

  



 החיים בכרם מהר"ל:

ולאחר מספר חודשים במחנות העולים התיישבו בכרם  לישראלעלו צבי ושרה  1949בשנת 

פרה אחת לשתי משפחות )בשותפות עם משפחת  ,עופות 60קבלו  מהר"ל. מהסוכנות

 קולמן( וכן זרעים של בצל לתחילת בניית משק חקלאי.

 הפרה הראשונה בבית הזמני: 

 

 

 בבית הקבע:המשותף עם משפחת קולמן המשק 

 

 



 

 

 

 

נאלץ צבי לצאת והתמורה הנמוכה לעבודה הקשה, בגלל הקושי להתפרנס מחקלאות 

תקופה ארוכה עבד בצרכנייה של תנובה בחיפה. כשנסגרה הצרכנייה לעבודה מחוץ למשק. 

את הפעילות במשק  המשיכהבכל אותו הזמן  ל ואחר כך חזר למשק."עבד כאזרח עובד צה

 אשתו שרי.

 

  



:מחיי החקלאות דוגמאות  

 

 



בשנותיו האחרונות היה גבאי בית הכנסת  . פעילות ציבורית מגוונתזמנו ומרצו למתרם צבי 

 של כרם מהר"ל.

   4.7.51 המנוי למועצה הראשונה לחוף הכרמל מ         

 

 



 
 המנוי למועצה הדתית                                                                 

 


