
1 
 

והעברתי אותה  2020אוקטובר ב אמיהביוגרפיה של את כתבתי 

הוא בנה של בלנקה אחותה של אדם להגהה לבן דודי אדם הלר. 

 ,הייתי בן יחידשאני והוא מבוגר ממני בשבע עשרה שנה.  ,אמי

  .אחי הבכורכותו אתמיד ראיתי 

עם הוריו ועם הורי כשהיה בן ואה הש עבר את ונולד בהונגריה אדם 

  .שמונה

נעורי הוא ומשפחתו היו בארץ ואחר כך הם עברו בשנות ילדותי ו

 . ומאז הם שם לארצות הברית

הוא עבר על כאמור עשה מחקר מעמיק על תולדות המשפחה. אדם 

ות ואת ההערות שלו באנגלית שיבצתי במקומ ,הביוגרפיה שכתבתי

 המתאימים.

 עלה שלבאצ'י ו חותוא Anny ,בנם  פריםא ,שתואה אילנ ,םאד

Anny באזורים ששם חיה ברומניה טיול שורשים  1999 -ב עשו

חיו  הוריו של אדםו וריהשבקלוז' היכן   המשפחה. הם טיילו

, לנו שסבתא הוסבא הגרו בה שהעיר ושמשם הם גורשו, באורדיה 

 .הם גורשו לאושוויץ מנהמהיה בית החרושת של סבא ובה 

 . ונולד שאמי ושני האחים שלהטולגש היכן עיירה ביקרו בם גם ה 

 הטיול אפי צילם תמונות ששיבצתי בביוגרפיה. במהלך

 הלר בויקיפדיהאדם 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Heller 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Heller
https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Heller
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This Family tree was built by Adam Heller 
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)"שלנו" הכוונה שלי ושל  הלןנו אברהם סטרול הסבא של הסבתא של

-כנראה שבערך ב בקרפטים שבאוקראינה.  1810 -נולד בערך ב ,אדם(

 . נולד בנם הרשקו 1838 -הוא התחתן עם פרידה שמילוביץ וב  1835

Adam: I think that this is so but have no evidence. The Schmilovits  

family lived in nearby Borszek , an important spa  at the time, and 

owned much of the property there, including the major hotel/inn. 

Borszek had its Jewish Congregation, Rabbi, and Jewish Cemetery.  

I think that Abraham Strul came from the Ukraine Catrpatorussia 

but I have no evidence for this.  

ים יהודים כדי לגייס אותם בכוח בזמן ההוא חיילי הצאר נהגו לחטוף ילד

וכדי לנסות למנוע את הסכנה הזאת הוריו של הרשקו  ,לצבא הרוסי

   סטרול הוסיפו לשמו גם את השם סגל. זה ההסבר של אדם:

They left the oldest son with his parents. So if Hersko Strul would 

have been the second or third son, they would have taken him. 

My guess is that by calling him Hersko Segal they made him look 

on the papers as the first son of a Segal family. 

אדם מספר שהמשפחה עסקה בענף העצים לתעשייה כאן בהמשך 

ובמסגרת הפעילויות שלהם הם סיפקו שבבי עצים לפרויקט הקמת קו 

 סוריה. לפיכך הם היו נוסעים לחלב שבהרכבת איסטנבול דמשק

לנסיעות עסקים. בחלב הם הכירו את המשפחה של הנקה רבקה 

נישאה להרשקו. יש אפשרות שההחלטה של יותר  מאוחרשאברהם 

המשפחה של הנקה רבקה לעבור להונגריה הייתה קשורה לפרעות 

 דמשק שהיו באותו הזמן בסוריה.

The Strul Segal family settled in Tolgyes . However, the district 

(Gyergyo) was a major timber producer and Tolgyes also had 

water-mill driven sawmills where the timber was cut into 

constriction material. It was this cut timber that was sold to and 
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shipped to the Ottoman Empire. The sales required travel and on 

his trips to Aleppo  Hersko Strul-Segal may have met the family of 

Henka Rebecca Rivka Abraham. Perhaps in the 1840 Damascus 

blood libel the family felt that it would be safer for her to be 

married in Tolgyes and sent her for her safety and to be married 

to Tolgyes .   
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 הונגריה/ רומניה

. בשם קורנליה ניסל בעיירה טולגש בטרנסילבניה 1/1/1914 -בנלי נולדה 

עצמה הייתה חלק  כאשר הונגריההייתה אז חלק מהונגריה טרנסילבניה 

בסוף מלחמת העולם הראשונה בעקבות  מהאימפריה האוסטרו הונגרית. 

ורסאי, האימפריה האוסטרו הונגרית פורקה וטרנסילבניה סופחה  הסכם

 לרומניה.
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 והאחים שלה מטיאש ובלנקהמוריץ והלן  ההורים של נלי 

  

ייתה הבת הקטנה של הוריה מוריץ והלן ניסל. אחיה הבכור היה ה נלי 

 מטיאש ואחותה הגדולה הייתה בלנקה.

כשהייתי בת ארבע אבא שלי אמר:  :כשאמי הייתה בת שמונים היא סיפרה 

הם   !מזל כי היא כבר לא תדע מה זאת מלחמה בתהילדה הזאת היא 

אמינו שאחרי "המלחמה הגדולה" כך הם קראו למלחמת העולם ה

 בני האדם ילמדו לקח ולא יפתחו יותר במלחמות. , הראשונה

בלי  עברתי את כל חיי הארוכים כשלא היה אפילו יום אחד ,ומאז היא אמרה

 מלחמה.
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 נלי על הכסא עם מטיאש ובלנקה
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 1935החתונה של מטיאש עם אדית 

משמאלו בלנקה ואמי ואבי  בתמונה מימינואחרי מטיאש עומד סבא מוריץ 

 מטיאשבתמונה מימין לסבתא הלן יושבת  .ופרי
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 12נלי בת 

 

רומנית שפה השפת האם שלה הייתה הונגרית, אבל בבית הספר היא למדה ב

שהיא שלטה בשתי השפות האלה. בהמשך היא גם למדה גרמנית  כך

 וצרפתית .

היה הולך  האבי שדומה לרפורמים.שייכת לזרם הניאולוגי המשפחה הייתה 

  ורים והם היו חוגגים את ליל הסדר.לבית הכנסת בראש השנה וביום הכיפ
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שהוצאו מהן לפסח אמי סיפרה שהקהילה הניאולוגית הוציאה הגדות 

של שנאת הגויים כמו שפוך חמתך על הגויים או זכור את אשר  הקטעים

 עשה לך עמלק.

Adam: The Neológ Judaism of our grandparents did not resemble today’s Reform Judaism. 
The kitchen of our grandparents was strictly Kosher; whenever our grandmother bought on 
the market a live goose or chicken, she took it to a Shochet to be ritually slaughtered. The 
prayerbooks were identical to those of today’s US Orthodox synagogues, except that their 
translations were in Hungarian, not in English. 

 

הוריה ראו את עצמם כהונגרים נאמנים והזדהו לחלוטין עם הונגריה ועם  

השם העברי של סבא היה משה ניסן והוא שינה אותו  התרבות ההונגרית.

 למוריץ ניסל.  אני לא יודע מה היה השם המקורי של סבתא הלן.
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אמינו אבל הם לא ה ,אמי סיפרה שהוריה תמכו בתנועה הציונית ותרמו לה

 שיש סיכוי שהערבים יסכימו למדינה יהודית.

לאורדיה ושם הם גרו עד ששלושת הילדים עזבו  המשפחה עברה מטולגש 

 את הבית ועד שסבא וסבתא גורשו משם לאושוויץ. 
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 בדירה של סבא וסבתא סלומון אני אחותו והלר בתמונה אדם 
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ולשני הגיסים שלו היה בהונגריה בתחילת המאה בית מסחר  לסבא מוריץ

סיטונאי גדול. כשאמי סיפרה לי על כך היא לא ידעה את המילה 'סיטונאי' 

ואמרה 'אנגרו'. העסק הלך מצוין והם הרוויחו הרבה כסף, אבל היתה להם 

בעיה כי היה ברור שמוריץ לא ידע להיות סוחר. הוא שנא את המסחר 

מים, אחד כזה שקל לסדר אותו, ללא ספק תכונה גרועה וכנראה שהיה ת

ביותר לסוחר. את המסחר הוא כאמור שנא, אבל היתה לו אהבה גדולה 

לברזל. יום אחד הוא ראה מסגריה שמוצעת למכירה, ובלי לחשוב הרבה 

הוא קנה אותה, ומאז, בכל רגע פנוי הוא ייצר שם להנאתו מוצרים מברזל. 

 במסגרייהב שהוא משחק עם השטויות שלו שם הגיסים שמחו ואמרו שטו

 במקום לעשות נזקים בבית המסחר.

והעסק פשט את הרגל. שלושת הגיסים  1929ואז הגיע המשבר הגדול של 

טיכסו עצה איך להמשיך, ואחד מהם שאל את מוריץ: תגיד מה קורה עם 

 המסגריהוכך קרה ששלך? אולי אפשר לעשות עם זה משהו?  המסגרייה

הפכה לבית מלאכה ומבית מלאכה לבית חרושת, ותוך כמה שנים עבדו שם 

פועלים בהחלט מפעל גדול במונחים של הזמן ההוא. מוריץ היה המנכ"ל  300

 ואלה היו השנים המאושרות של חייו.

אמי סיפרה שמוריץ היה עוזר לכל פועל שפנה אליו כי כאמור הוא היה איש 

כלומר אבא בהונגרית. אבל כל זה נגמר טוב ורך, ןהם קראו לו 'אופו' 

כשהגרמנים פלשו להונגריה והחרימו את בית החרושת. הפועלים גויסו 

לז'נדרמריה ההונגרית הפשיסטית ותוך זמן קצר סבא מוריץ וסבתי הלן 

 גורשו לאושויץ ונרצחו שם.

אמי בכתה כשסיפרה איך אף אחד משלוש מאות הפועלים לא נקף אצבע 

 לעזור לאופו.

מא שלי היתה אומרת שהיא בטוחה שהוא היה אוהב אותי, ומאוד כאב לה א

  ו.שהוא לא זכה לראות אותי. לפי דעתה הייתי דומה ל
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Adam: As far as I know, the partners in Fulger (Villám in Hungarian) Iron Foundry in Oradea were 

not our Grandfather’s brothers-in-law, but his brother Lörintz Nissel and a person by the name 

Faragó. The managing partner was our 

Grandfather. .
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 סבא מוריץ במשרד שלו בבית החרושת

 

היה לה מקצוע ומעולם היא לא עבדה לא , סבתא הלן הייתה עקרת בית 

 מחוץ לבית.
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הייתה לה אהבה גדולה לבחור בשם  18אמי סיפרה שכאשר היא הייתה בת 

 לקשר הזההוריה מאוד התנגדו  היה נוצרי בן לדיפלומטים בולגרים.ש בוריס

 היה נוצרי ואמי סיפרה לי את הסיפור העצוב הבא: בוריסכי 

הוא הבטיח , וההורים שלו חזרו לבולגריהבוריס נאלץ להיפרד ממנה כי 

היא הייתה  אבל מעולם לא הגיע ממנו מכתב מה ששבר את ליבה.,שיכתוב 

לה עם מי היא  אכפתאומללה ואמרה להוריה שאם אין בוריס אז לא 

, שמתעניין בה ומסודר גוטליב איש נחמד  איזהואז הם אמרו שיש , תתחתן 

כשהיא  .כלומר עם אבא שלי ואתלה והתחתנה  אכפתהיא אמרה שלא ו

ברחובות, ואז יום אחד היא קיבלה  נולגור על ידי היא עברה  75הייתה בת 

 מכתב מבוריס.

הפך במשך שנים הוא הוא כתב שבשואה הוא יצא מדעתו מדאגה לגורלה ו

 עולמות עד שבסופו של דבר הוא מצא את כתובתה .

והוא אמר שהוא כתב המון מכתבים אבל , כתב להא היא שאלה למה הוא ל

 אמא שלה החזירה לו אותם .

הוא שאל אם היא , ורוצה את המכתבים והיא אמרה שלאהיא הוא שאל אם 

רוצה שהם ייפגשו וגם על כך היא אמרה שלא כי אי אפשר להחזיר את הזמן 

 אחורנית.

 לכעוס עלאמרה שהיא מסרבת הידיעה הזאת מאוד הכאיבה לה , אבל היא 

 .באושוויץשנרצחה האומללה  אימה
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אבל לאחר נפילת  , גדלה בתרבות שבה מה שקבע היו תוארי אצולה אמי

 תאריםעלו  מםהאוסטרו הונגרית תוארי האצולה נעלמו ובמקו האימפריה

 "לא חשוב מה"הוריה עמדו על כך שהיא תלמד  .אקדמיים ובעיקראחרים 

שכלל לא עניינו  אז היא למדה משפטים ,ר דוקטוראהעיקר שיהיה לה תו

 זאת מחברת הלימודים שלה ותעודת  אותה ושמעולם היא לא עסקה בהם.

 שלה הדוקטורט
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והיא סיפרה  ,1934 -כשהייתה בערך בת עשרים ב יהתחתנה עם אב יאמ

כל כך הייתי רוצה שיהיה לי נכד ממך אבל עכשיו זה  שאבא שלה אמר לה: 

 לא הזמן..

 לא עבדה.אמי עבד בבנק ו אביגרו בעיר קלוז', למיטב ידיעתי  הורי

 Adam: Lajcsi and your uncle József had an electrical goods business in Cluj/Kolozsvar –my 

recollection is that it was a prospering business. 

 היה לויצ'יי שאדם מציין כאן פכהכינוי של אבי  :ערהה

 הכתובת של הורי בקלוז' מצוינתבמסמך הזה 
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 מתוך ספר הטלפונים של קלוז'  מסמך ששלח לי אדם 

Source: Kolozsvári telefonkönyv, 1941. 

Sorce: Kolozsvári Lak- és Címjegyzék 1943. Hivatalos adatok alapján összeállították: Boga Ödön 

főszámvevő helyettes, városi adóhivatali főnök, Zámbó Aurél adótiszt és Gál Ernő 

adótiszt. Kvár, 1943. február. 

  אבא שלי 

Gottlieb Lajos,  Merkantil cég, Berde Mózes u. 2. sz., Tel. 12-46 (9. old.)  

Gottlieb Lajos kereskedő, Petőfi u. 3. sz. (311. old.) 

  אמא שלי 

Gottlieb Nelly dr., Petőfi Sándor u. 1/a, Tel. 32-20 (9. old.) 

 אח של אבא שלי  

Gottlieb József,  Erzsébet út 49. sz., Tel. 27-49 (9. old.) 

 Gottlieb József háztartésbeli (sic!) Erzsébet út 49. sz (311. old) 

 אח של אבא שלי 

Gottlieb Mendel  tisztviselő, Petőfi u. 3. sz. (311. old.) 

 אח של אמא שלי

Nissel Mátyás,   Kornis u. 11. sz. Tel. 25-08 (19. old.) 

Nissel Mátyás  drogista, Kornis u. 11. sz. (485. old.) 

Heller Erik dr., egyetemi nyilvános rendes tanár, Horthy út 5. sz. Tel. 18-41 (11. old.) 

 דוד שלי הגיס של אימי

Heller Ferenc kereskedő, Kuun Géza u. 8. szám, Tel. 12-92 (11. old.) 

 האח של הגיס

Heller József dr. orvos, Nagyboldogasszony u. 38. sz., Tel. 12-92 (11. old.) 

Heller József dr. szülész-nőgyógyász szakorvos rendelője, Szetegyház u. 26. sz., Tel. 12-26, 

Lakása: Jászai-u. 14. sz. Tel. 31-56 (11. old.) 

Heller Károly kereskedelmi tisztviselő, Kismester u. 13. sz. Tel. 33-18 (11. old.) 
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 האח של הגיס

Heller és Molnár női divatház, Wesselényi u. 18. sz., Tel. 26-63 (11. old.) 

Heller Sándor dr. mérnök, Erzsébet út 38. sz. Tel. 32-56 (11. old.) 

Heller Erik dr., egyetemi tanár, Horthy út 5. szám (330. old.) 

Heller Ferenc kereskedő, Kuun Géza u. 8. szám (330. old.) 

Heller József dr. orvos, Jászai u. 1. sz. (330. old.) 

Heller Károly tisztviselő, Kismester u. 4. sz (sic!) (330. old.) 

Heller Sándor dr. vegyészmérnök, Apácai Csere János u. 26. sz. (a Péter és Pál villák, L.D.) (330. 

old.) 

Heller Sándorné dr., háztartésbeli, Apácai Csere János u. 26. sz. (330. old.) 

Heller és Molnár női divatház, Wesselényi u. 18. sz. 

Niszel Samu volt kereskedő, Donáth út 7. sz. (485. old.) 

The following Gottliebs are also listed in the Címjegyzék: 

Aladár – kelmefestő, vegytisztító, Antal – volt fakereskedő, Antal – kereskedő, Aranka – 

tisztviselő, Aranka – famegmunkáló, Erzsébet – varrólány, Ferenc – napszámos, Jenő – alkalmi 

munkás,  Lajos – napszámos, Lajos – kárpitos, Lajos – hittanító, Lili – gyári munkás, Margit – 

háztartásbeli, Márton – kereskedő, Salamon – kereskedő, Simon – nyomdász 

The following Hellers are also listed in the Címjegyzék: 

Izsák – munkás, Izsákné – kereskedő, János – tejtermelő, Lipót – napszámos, Sámuelné – 

varrónő, Simon – kőműves 
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היטלר כפה על אירופה לבטל את הסכמי ורסאי וכך יצא  1940 -ב

 שוב להונגריה. חזרהשטרנסילבניה 

מסגרת הגיוס וב, הונגריה הצטרפה אליהם, הגרמנים פלשו לרוסיה  1941 -ב

 .הרוסית כל הגברים היהודים נאלצו להתגייס ולצאת לחזית ,הכללי שהוכרז

מהגיוס כי הוא היה  אביהצליחה לחלץ את  אמיאבל , אני לא יודע איך

 אסתמטי וחלש ולא היה סיכוי שהוא יחזיק מעמד.

פרי הגיס שלה מתוך כמה עשרות אלפי יהודים רק מעטים שרדו וביניהם 

  .ןיהודה מרטו לאיקובעלה של בלנקה והחבר שלה 

אבל לחוסר  ,שרד את הזוועהשגם הוא היה מגוייס למיטב ידיעתי מטיאש 

מזלו הוא נפל בשבי של הרוסים והם היו אכזריים ביותר לשבויים שהם 

 מנים לשבויים שלהם.תפסו כנקמה על היחס של הגר

ף יהודי אפרי ולאיקו סיפרו שבכל הדרך הארוכה בערבות רוסיה הם לא ראו 

 והבינו מכך שהגרמנים מחסלים את היהודים.

היה יחסית  של המשפחההמצב הבוטה אני יודע שלמרות האנטישמיות 

שנאנקה תחת  אביעד כדי כך שהם ניסו להשפיע על המשפחה של  ,בסדר

למזלם ומנית שיעשו כל מאמץ לעבור את הגבול להונגריה, האנטישמיות הרו

 הם לא קיבלו את ההצעה..

 כשהגרמנים פלשו להונגריה. 19/3/1944-הכל התהפך ב

ניסתה  אמי מצב היהודים התדרדר במהירות עצומה וברגע מסויים 

לאושוויץ, סבא  גורשו מביתם באורדיה סבא מוריץ וסבתא הלן להתאבד.

 שהיה חולה סכרת לא החזיק מעמד ומת ברכבת, וסבתא נרצחה באושוויץ.
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וכל יהודי קלוז' גורשו לבית חרושת ללבנים  ,שאר המשפחה ,ההורים שלי

 שהיה ליד העיר והפך לגטו.
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כשסבא וסבתא שלי גורשו לאושוויץ מהעיר אורדיה שבהונגריה הם שלחו את הגלויה הזאת 

לאמא שלי וכתבו : אנחנו עוברים מכאן ועדיין לא יודעים לאן. תשמרו על עצמכם אוהבים 

אתכם מאוד אבא ואמא. בחלק התחתון אמא שלי כותבת שזו הגלויה האחרונה שהיא קיבלה 

מההורים שלה הדוור מסר לה את הגלויה כשהיא ואבי חיכו בעיר קלוז' בפתח ביתם לגרוש 

 שלהם.

א וסבתא מאוד אהבו זה את זה ואמרו שהמשאלה שלה היא שהם ימותו אמי סיפרה לי  שסב

 ביחד וכמה טראגי היה שהמשאלה הזאת הוגשמה בדרך הזוועתית הזאת..

   :כותב לי בקשר לגלויה הזאתאדם 

The only copy I am attaching is not very good. The top part shows the address side with the word 

“censored” stamped on. The backside is the note of Grandfather telling of their “move”. The bottom is a 

comment written by your mother, saying that she received while she and your father were waiting already 

outside for their own “moving” (to the brick factory). 

 

 
 

https://1.bp.blogspot.com/-2HuG5-7foeE/XzpuL_HH7TI/AAAAAAALSkU/cKmGQSQjx8AiTih_HARMj7rPyYYNCnNUwCLcBGAsYHQ/s2048/20200817_095722.jpg
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https://1.bp.blogspot.com/-QNBpi2BmN2c/XzpuLCKxOrI/AAAAAAALSkM/tM71UlK7jx8bYexFhHdLsVg3DVAeofUGwCLcBGAsYHQ/s2048/20200817_095711.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-F0SXDPzhmdY/XzpuLR-SVjI/AAAAAAALSkQ/zqiqLuQK3VAZL9ojrWXb1y1sh_1g9SEOACLcBGAsYHQ/s2048/20200817_095612.jpg
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אדם ואני ילדיהם יהודי קלוז' נשלחו לאושוויץ אבל ההורים שלי בלנקה פרי 

את מה שידוע לי על פרשת  ועוד כמה בני משפחה ניצלו ברכבת של קסטנר.

 :הזהקסטנר אני מספר בקישור 

https://drive.google.com/file/d/1wUZOUV5STga2I261mzDu6Am

k6iVEqTlb/view?usp=sharing 

 

לאחר מספר חודשים הם רק למחנה הריכוז ברגן בלזן ו וגורש נוסעי הרכבת 

 וויץ.שוחררו לש

 

https://drive.google.com/file/d/1wUZOUV5STga2I261mzDu6Amk6iVEqTlb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wUZOUV5STga2I261mzDu6Amk6iVEqTlb/view?usp=sharing
https://1.bp.blogspot.com/-oTOgTa1xsdU/XzpuKqEqTbI/AAAAAAALSkI/hJycL_l1AE8ph3lkDjwlaBzuYNYVA0eaACLcBGAsYHQ/s2048/20200817_095601.jpg
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זאת תעודת האסיר של אמי במחנה הריכוז ברגן בלזן. את התמונה של אמי 

 .בערך מאותה התקופה צירפתי לתעודה

 לפני כמה שנים הייתי באושוויץ וצילמתי שם את התמונה הזאת.

 אני מעלה אותה כאן לזכר סבא וסבתא שלי  
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אמא שלי אמרה  ,הייתה אפשרות לבחור לאן להגיעשהגיעו לשוויץ לפליטים 

 .בפלשתינהוהוא בחר  "אתה תחליט: "לאבי 
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 ירושלים

מגדה למדה רפואה גרוס .מגדה ששמה נפש  חברתלאמי  הייתהבנעוריה 

כשהגרמנים פלשו  והייתה ספורטיבית עצמאית ורווקה. , )גניקולוגיה(

ומשם לפלשתינה. מגדה שכרה חדר  רומניהברחה ל היא להונגריה,

וכשהורי   50בירושלים אצל האינסטלטור משה טיקוצ'ינסקי באוסישקין 

הגיעו ארצה הם עברו לגור איתה בחדר הזה.
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 ירושלים 50מגדה גרוס אוסישקין  בתעודת העולה כתוב שהם מופנים לד"ר

 .הכתובת הזאת מצוינתובתעודת הזהות שהבריטים הנפיקו 
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 של יואל בנו של משה כתובת המייללפני כמה שנים מצאתי את 

 והתכתבתי איתו: יקוצ'ינסקיט

 ליואל טיקוצ'ינסקי שלום,

, ולמיטב 1945 -שמי מידד גוטליב. הורי נלי ואריה גוטליב עלו ארצה ב

, ולאחר 50ידיעתי בשנים הראשונות הם שכרו חדר אצל הוריך באוסישקין 

האם אתה יודע על כך משהו?   (. 1950ששם נולדתי ) 43מכן הם עברו למס' 

הורי כבר נפטרו מזמן ואני מנסה להשלים חלקים בפאזל של חיי משפחתי 

וב אוסישקין בירושלים של הימים ההם, וגם מאוד מענין אותי לשמוע על רח

 של שנות ילדותי.

 מידד תודה וגמר חתימה טובה אשמח אם תתייחס לשאלתי

 זאת תשובתו:

שהזוג גוטליב הותיר אחריו צאצאים. הוריך   שמחתי לשמוע ,שלום מידד

לצערי  .50גרו יחד אתנו בצפיפות ,בשכירות משנה ,בחדר ברחוב אוסישקין 

נראה לי שאתה דומה מאד מן התמונה הקטנה שלך  .אינני זוכר פרטים 

 שנה טובה, יואל טיקוצינסקי .לאביך

הורי עברו מהחדר שבו הם גרו עם מגדה מגדה עברה לנתניה ולאחר כשנה 

 -ששם נולדתי ב 43לדירה קטנה בדמי מפתח באוסישקין  50באוסישקין 

1950.  

 

Adam: On Nelly’s pregnancy that let to your birth:  Nelly tried for many years to get pregnant 

but could not because unknown to her there was a large benign hairy object in her uterus. It was 

found, then removed, by Professor Bromberg of Hadassah Hospital’s Dept. of Gynecology and 

Obstetrics. After its removal she became promptly pregnant.   
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היחידה שצילמה. לפני כמה חודשים  המכל החברות של אמי מגדה היית

קיבלתי מאילנה הבת שלה את הסרטון הקצר הזה שבו רואים את הורי ואת 

 43 בפתח הבית שלנו באוסישקיןצוחקים ושמחים מגדה ומשה בעלה 

https://photos.app.goo.gl/WovNN6LBraF8PnYk7 

לילי  והיא ובעלה יונה פרידמן  -לאמי הייתה חברה מהונגריה ששמה ליביה

 היו בארץ כבר שנים רבות .

( נולד 1991-1902יונה פרידמן )על יונה פרידמן: ממאמר שנכתב הנה כמה שורות 

עלה ארצה, עבד בסלילת  1922-בגרוסורדיין, הונגריה )היום אורדאה ברומניה(. ב

שהה באלכסנדריה,  1937-1936כבישים אך חיש מהר התגלה כיזם נמרץ ונועז. בשנים 

נשא לאישה את בת עירו ליביה  1936-שם היה פעיל כמפיק סרטים דוברי ערבית. ב

אל ומיכאל. השותפות ב'רקס' הולידה עוד קולנוע יורם, רפ –ונולדו להם שלושה בנים 

הסרטים  .כיסאות בלבד )בשל כך כונה 'האוטובוס( 40-30-קטן בשם 'סטודיו' שהיו בו כ

הוקרנו מחדר המכונות של 'רקס' באמצעות שתי מראות בשיטת הפריסקופ אל אולם 

מכן, בבעלותו , ולאחר 1947עד  1944'סטודיו' ששכן מתחתיו. 'סטודיו' פעל מנובמבר 

. יונה פרידמן היה גם המפיק של 1963ועד מארס  1949הבלעדית של פרידמן, ממארס 

(, וניהל עשרות שנים גם את קולנוע 1952הסרט הישראלי העלילתי 'קריה נאמנה' )

 .הקים וניהל את מפעל נורות הניאון 'יזרום' שפעל באזור 60-'אדיסון'. בשנות ה

את קולנוע  שינהלועו ויונה לקח אותו אבי היה מנהל חשבונות במקצ

 אדיסון. בהמשך הוא גם נתן לאמי למכור כרטיסים בקולנוע סטודיו.

פתח משרד עצמאי להנהלת הוא ולאחר מכן  ,באדיסון םאבי עבד כמה שני

 תל אביב.ב 70רחוב הרצל חשבונות, בהתחלה בירושלים ובהמשך גם ב

 ם בשבוע.המשרד בתל אביב גדל ואבי עבד שם ארבעה ימי

יונה פרידמן ואיש עסקים נוסף בשם שלימוביץ הבעלים של חברת  אבי 

אזור את עיירה יזמו והקימו ב , בפלורנטין 17ברחוב מרחביה  און יפלנ

וגם  ,היום גםלמיטב ידיעתי המפעל קיים  המפעל "יזרום" לנורות ניאון . 

 ברחוב אבן גבירול בתל אביב. פלניאון קיימת בניהולו של בנו של שלימוביץ

https://photos.app.goo.gl/WovNN6LBraF8PnYk7
https://photos.app.goo.gl/WovNN6LBraF8PnYk7
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 היומן של אמי

 

 

אבל היא מעולם לא נתנה לי  אמי כתבה יומן בהונגרית שהיה מיועד לי, 

אותו. הוא היה מונח בערבוביה עם כל מיני מסמכים ומכתבים ובכלל לא 

ידעתי מה זה. כנראה שאיכשהו היא ידעה שיגיע יום שבו אמצא אותו 

 שיו כשמצאתי מישהי שתרגמה אני קורא:ואחפש מישהו שיתרגם לי. עכ

בני היקר! אני מגשימה את חלומי הישן ורושמת את החוויות והמשפטים 

שלך, כי אני לא יודעת איך עתידך יראה, מי תהיה, אבל אני בטוחה, שזה 

לך הרגשה טובה להסתכל אחורה על התקופה, בה היינו עוד  תמיד יתן

שלושתנו ביחד. כבר מזמן תכננתי להתחיל את הרשומות, אבל עצרה אותי 

העובדה שבעברית יהיה לי קשה מאד לכתוב, ושידעתי שבהונגרית אתה זה 

שלא יבין. הלילה גמלה בי ההחלטה שבכל זאת אכתוב בהונגרית, ושכבר לא 

ישהו לתרגם את השורות האלו. למרות שרשומות אלו הן אהיה, תיתן למ

כתב אמהי די אינטימי, ובסופו של דבר הן עניין לשנינו בלבד, נוכחות 
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המתרגם במחשבותיי לא מפריעה לי. אני לא מכירה אותו, הוא לא מכיר 

 אותי, ועד שהכתבים האלו מגיעים אליו, אני כבר לא אהיה בחיים.

וב את אמא שלי מדברת אלי אחרי כל כך הרבה אני נורא מתרגש לשמוע ש 

  שנים שהיא כבר איננה.

החלטתי לצרף לכאן את היומן  שלהעכשיו כשאני כותב את הביוגרפיה 

 המתורגם, אני מאמין שאמי הייתה שמחה לדעת שכך עשיתי.

 זה הקישור

https://drive.google.com/file/d/1IW_gtQwDwxyt5w4lL8Sx07mWJ

zz2VJrX/view?usp=sharing 

 

 

 אמי הייתה אישה משכילה שכל חייה קראה ולמדה.

 בסגנון האירופאי שהיא ראתה בהונגריה שלנו הדירהאת  ריהטההיא 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1IW_gtQwDwxyt5w4lL8Sx07mWJzz2VJrX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IW_gtQwDwxyt5w4lL8Sx07mWJzz2VJrX/view?usp=sharing
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התמונה הזאת . קארה צייר אותה היא הייתה אישה יפה והצייר מיכאל 

 הייתה תלויה אצלנו וזה הביך אותי
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 בכל שנה היה חשוב לה לחגוג לי יום הולדת כשהייתי ילד קטן אז 
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 כך היא גם ארגנה את מסיבת הבר מצווה שלי בסוכה שבנינו בחצר שלנו 

 ברחוב אוסישקין

 

 

 וכאן היא מחכה לאורחי בר המצווה
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האחים נלי מטיאש ובלנקה בבר מצווה שלישלושת 

 

 היה חשוב לה שאלמד לנגן

 



46 
 

היא ניסתה לאחד את המשפחה של אבא שלי שרובם לא היו בקשר האחד 

 עם השני 

 בתמונה בני המשפחה של אבי בחצר שלנו באוסישקין
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בכל שנה היינו נוסעים בחופשת הקיץ לים בדרך כלל לנתניה ולפעמים 

 להרצליה

 

 

 

 



48 
 

הדירה הייתה  רשב"א.רחוב כשהייתי בן שש עשרה עברנו מאוסישקין ל

למשרד  הוהשנייעצמה גדולה והיו  אליה שתי כניסות האחת לדירה יחסית 

  , כמה שנים לאחר מכן הכניסה הזאת הייתה לחדר שלי.של אבי

שם , עברה עלינו מלחמת ששת הימים שם  ,למדתי בתיכון בתקופת רשב"א 

 שבהן הייתי בצבא ושם היינו במלחמת יום הכיפורים.עברו השנים 

 כשהשתחררתי מהצבא אבי חלה בפרקינסון. הוא לא היה יכול יותר לעבוד

אני טיפלתי בחלק מהלקוחות שלו כדי  והמצב הכלכלי שלנו היה קשה. 

 .1981 -אמי טיפלה באבי שנים רבות עד שהוא נפטר ב לעזור להורי.

אמי ביקרה אותי בדירת הסטודנטים שלי  ,את הביתעזבתי כש 1974-ב

והביאה לי שתיל קטן ופתק שבו היא כתבה: אם תתן לו פחות מדי מים הוא 

יתייבש, ואם תתן לו יותר מדי הוא יטבע. תן לו בדיוק את הכמות שלה הוא 

 זקוק ואז הוא יפרח. 

ברשב"א הייתה לנו שכנה שגרה בדלת ממול ששמה היה מתילדה מוצרי 

 איתה וראתה בה דמות אם. אנו לה גברת מוצרי. אמי התידדה .אנחנו קר

 אפשר לקרוא עליה כאן

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%9C_%D7%

9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99
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 עם גברת מוצרי בחתונה שלנו בביתנו ברשב"א
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ברחובות. לאחר מכן הורי עשו מסיבה בביתנו  1977 -חנה ואני התחתנו ב

 ברשב"א והזמינו כל החברים שלהם.

 האחרון ברשב"א.המשפחתי זה היה האירוע 
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 רחובות

ובמיטב כוחה. היא גרה עוד כמה שנים  67אבי נפטר אמי הייתה בת כש

 אם היא תעבור לגור על ידנו ברחובות. יהיהברשב"א ואז החלטנו שהכי נכון 

ברחובות  הראשונותמצאנו לה דירה ברחוב בנימין לא רחוק מאתנו והשנים 

 מוצלחות ונהדרות.היו 

ובכל יום שבת היא הייתה באה לאכול  , נטע ועמית היו באים אליה הרבה

 אתנו.

 מאושרת.היא רכשה שם חברים וחברות והייתה 

רגע השיא היה כשעשינו לה מסיבת יום הולדת שמונים והזמנו את כל 

 החברים שלה.
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של אמי םדברים שאסתר תשבי נשאה במסיבת יום ההולדת שמוני  
 

 
 

https://1.bp.blogspot.com/-7a3GqN7C5_c/Xzt_K5TRrlI/AAAAAAALSwM/-iSMfhndzvsbBGle2-tldf1YcZ9qq-1igCLcBGAsYHQ/s2048/20200817_103339.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-7a3GqN7C5_c/Xzt_K5TRrlI/AAAAAAALSwM/-iSMfhndzvsbBGle2-tldf1YcZ9qq-1igCLcBGAsYHQ/s2048/20200817_103339.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-7a3GqN7C5_c/Xzt_K5TRrlI/AAAAAAALSwM/-iSMfhndzvsbBGle2-tldf1YcZ9qq-1igCLcBGAsYHQ/s2048/20200817_103339.jpg


53 
 

 
 

https://1.bp.blogspot.com/-DVNQFBJJqAo/Xzt_LcKYWPI/AAAAAAALSwU/_HAPcTuZ__UxDZvxZK-MkZEpqH4bkhrlQCLcBGAsYHQ/s2048/20200817_103358.jpg


54 
 

 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-e0GVNGM3yz0/Xzt_LHCpAdI/AAAAAAALSwQ/GOdM0WdhWVAncFDZMvsIZ5C0kmPh03OGQCLcBGAsYHQ/s1998/20200817_103412.jpg
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נלי קיבלה ליום הולדתה את התמונה המשפחתית הזאת הזאת שמאוד 

 ריגשה אותה

 
 

מימין למטה:  למטה משמאל: בונדי אולגי זלדה , רובי באמצע האחות של סבתא הלן ,משפחות שרבו ומרמור

 נה ולידה פיטיויר

 ההורים שלי ושל מלכה ויעל טייכמן אמרו שאנחנו בני דודים ולא הבנו איך 

 זה העץ של הקירבה שלנו
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לכה המרגש הזה באו שנים קשות ורעות. הראיה שלה ה עלאחר האירו

והתדרדרה עד שהיא התעוורה לחלוטין. הלכנו לכל המומחים היא עברה כל 

היא הייתה מאוד אומללה  מיני טיפולים וניתוחים אבל כלום לא עזר.

 וביקשה למות.

המסורה  ההרומניי, מצד אחד המטפלת  התמונה הזאת היא בביתה של אמי

בכל שבוע אליה ויקי ומהצד השני פאני החברה הכי טובה שלה שהייתה באה 

 מירושלים להיות איתה.
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 יש לי זיכרון על סיפור שאמי סיפרה לי

 ההם מרצה מבוגר ידען מופלג וטרחן נוראי. לאף אחד לא הייתכשהיא הייתה סטודנטית היה ל

סבלנות אליו אבל היא דווקא אהבה להקשיב לו. יום אחד הוא תפס אותה במסדרון ודיבר 

 בלי סוף כשהיא מקשיבה ושותקת. כשסוף סוף הוא סיים הוא אמר: ודיבר

עלמתי הצעירה אני חייב להחמיא לך! בחיי הארוכים פגשתי המון אנשים מעניינים אבל אני 

 לא זוכר שאי פעם פגשתי אישה מעניינת כמוך!

 

י אמא הייתה אשת שיחה נפלאה ובעיקר ידעה להקשיב. מאוד אהבתי לשוחח איתה גם כשהיית

 ילד גם כשהייתי נער וגם כאיש מבוגר.

והיה לה חוש הומור! אחרי שעברו שלוש שנים מאז שהתחתנו  שיחות איתה מאוד חסרות ליה

ואכן כמה הקדשה  וכתבה   The Joy of Sexועדין לא היה לנו ילד היא קנתה לנו את הספר  

 חודשים לאחר מכן נטע נולדה!
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 נקברה בגבעת שאול בירושלים על יד אבא ו 14/5/1999 -אמא נפטרה ב

 ועל יד פאני ולאיקו
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 הערות:

Adam: How wonderful it was to read your biography of Nelly ---it is so accurate, so well done, so 

descriptive! 

There are a few items that you might consider adding or changing. 

 :קישורים

  My Heritage –באתר   של המשפחה שלי ושל אמי שהקמתי עץ המשפחה 

-https://www.myheritage.co.il/site

796741791/%D7%92%D7%95%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%91 

 

 My –באתר   עץ המשפחה שהקים אילן לביא  של משפחתו של אבי

Heritage  

hp?s=172344531https://www.myheritage.co.il/FP/entry.p 

 

 יש קישורים שקשורים להורי ולמשפחות שלהן אתר שליב

https://medadgottliebwrites.blogspot.com/?zx=44b0796bb97682

56 

https://www.myheritage.co.il/site-796741791/%D7%92%D7%95%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%91
https://www.myheritage.co.il/site-796741791/%D7%92%D7%95%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%91
https://www.myheritage.co.il/FP/entry.php?s=172344531
https://www.myheritage.co.il/FP/entry.php?s=172344531

