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שמואל זימוריי נולד בקישינב שבברית המועצות להוריו שרה ואהרון בשם שמיל זמורי או זמורה. היגר לארצות 
15. למחיתו חיפש דרכים שונות והשכיל לראות קדימה עסקאות שאחרים לא ראו. בהיותו  הברית כשהיה בן 
בבוסטון ראה כיצד מלחי אניות הפרי משליכים למים בננות שאינן מתאימות ליבוא, שלה אותם מהמים ומכר 

לכל דכפין במחירים נמוכים ביותר.

כך עשה בין היתר את הונו הראשון.

כשנכנס זימוריי לתחום הבננות עסקיו התרחבו לכמעט כל מדינות אמריקה הלטינית מהן ייבא את הפרי.
הוא ייצר לעצמו שם של סוחר הגון בעל השפעה יוצאת דופן על שליטיהן של מרבית המדינות מגדלות הבננות 

ליצוא במרכז ודרום אמריקה הלטינית. התמודד בהצלחה מול הבנקים בארה"ב בתחום המיסוי.

זימוריי היה יהודי חם, עשיר מופלג, נדיב ותורם גדול, נחבא אל הכלים ומבקש תמיד להישאר בצל ולא לפרסמו.
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בין היתר הוא תרם להצלת פליטי השואה, למוסד לעליה ב' ובהשפעתו של זאב שינד שלם מכספו לרכוש אניות 
ואף לממן חלק מהשיפוץ/שדרוג שנדרשו לאניות שנקנו  על מנת לאפשר הפלגתן באוקיאנוס.

וויזות ממדינות אמריקה הלטינית לשאת את דגלן על תרניי  ביוזמתו האישית  הצליח זימוריי להשיג רישיונות 
אניות המעפילים. במיוחד הונדורס ופנמה.

אניות  ללואיזיאנה לשלם עבור שתי  ב' שנסעו  בין אנשי עליה  והיה  נפגש אתו לפחות פעמיים  בוקסנבאום  ג'ו 
הפאנים. חיים וייצמן, לימים נשיא המדינה הראשון , היה מבקר אצל שמואל זימוריי בכל הזדמנות שהייתו בארה"ב.

באמצעות  זימוריי  הצליח  בהצבעה,  שעות   72 של  הדחיה  ובעקבות   47 לנובמבר  ב-29  באו"מ  ההצבעה  ערב 
קשריו האישיים, לשנות החלטה של מספר מדינות דרום אמריקאיות לטובת הקמתה של מדינת ישראל. 

ארצות  ויהדות  הציונות  של  ההיסטוריה  בדפי  לטובה  ייזכר  הרבות  ותרומותיו  הטובים  במעשיו  זימוריי  שמואל 
הברית.

מתוך כתבות בעיתונות חוץ

But Zemurray also used his power to save thousands of lives - especially Jewish ones. He 
convinced the Dominican Republic dictator Rafael Trujillo to allow in some 5,000 Jewish 
refugees escaping Nazi Europe. He paid for dozens of ships to help Jews in D.P. camps after 
the war break the British blockade, which barred Jews from entering Palestine. And when 
the initial vote to create the Jewish state failed at the United Nations in 1948 - but was 
close enough to allow for a re-vote within 72 hours - Zemurray went to work.

From his mansion in New Orleans (later donated to Tulane, and now the university 
president’s house), he called several Latin American leaders and got enough of them 
to switch their votes. “Knowing about the work of Zemurray,” Cohen writes in his book, 
“certain yes votes that might otherwise seem mysterious - Costa Rica, Guatemala, 
Ecuador, Panama - suddenly makes perfect sense. Behind them, behind the creation of the 
Jewish state, was the Gringo pushing his cart piled high with stinking bananas.”
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Even the most charmed lives eventually crash against something they can’t manipulate. 
Sam lost his son, a fighter pilot, during the opening battles of the Second World War. 
It changed him. He became determined to help create the Israeli state and he used his 
incredible pull and power in Latin America to change votes that were crucial to the United 
Nations vote that established the Jewish state. He worked directly with Ze’ev Schind, who 
took command of the Mossad in 1947, by helping him secure the ships and visas Schind 
needed to smuggle almost 40,000 Holocaust survivors out of Europe and into Palestine.

שמואל זימורי נפטר ביום  30 לנובמבר, 1961 
     New Orleans ונקבר ב

קטיף בננות מוכן למשלוח


