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  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
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  :עליה שנת

 
1940 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

 
  שיפקה



 

  המלחמה  ובזמן י על קורותיך לפני/אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(
  

שמעון שורץ ואולגה גרוס נישאו בשידוך ואבי היה תלמיד , הורי. במזוקובשד שבהונגריה 1934נולדתי בשם אוה שורץ בשנת  

אישיותה החזקה והיוזמת . אמי למדה תפירה וכובענות ולימים בישראל הייתה לתופרת על שהתמחתה מאוד במקצוע הזה. חכם

, היא שהובילה אותה לקבל את ההחלטה לעזוב את הונגריה ולעלות לארץ ישראל למרות שכל בני משפחתה סרבו להצטרף אליה
פר ובהחלטה אמיצה עזבה איתי בת ארבע או חמש בקושי ועם אחותי היא חשה שהמצב של היהודים לא עומד להשת. כולל אבי

משם עתידות היינו לעלות על אוניית , שהייתה צעירה ממני בשנתיים ונסעה לורנה שבבולגריה) הנקראת היום דנה, דינה(אני 

  .מעפילים לארץ ישראל

סבתא והדודים , ומהחלון ראינו את אבא אנחנו ישבנו כבר בתוך הרכבת. זכורה לי סצנת הפרידה מהמשפחה בתחנת הרכבת

אני יודעת שסבתא עוד הפצירה באימי ברגע האחרון לקחת רק את אחותי ולהשאיר אותי שם מחשש שיהיה לה קשה . שלי

כפי שמאז לא הפסיקה לרגע לדאוג לנו וללוות אותנו בכל , אולם היא בשום אופן לא הסכימה לרעיון, להסתדר עם שתינו לבד

  .שלב בחיינו

לתחושתי היינו שם . שם התגוררנו בבית מלון כמעט שנה. עיר לא מוכרת בה כולם דוברים שפה שלא הכרנו, כך הגענו לוורנה

זכור לי שאמא הייתה הולכת בכל . המון זמן והמתנו להודעה מאנשי הסוכנות שיש עבורנו מקום באוניית מעפילים לארץ ישראל
  .אני כבר ידעתי בולגרית בזמן הזה. נוכל להישאר שם עוד ועודזמן מה לסדר את הניירות עבורנו כדי ש

חיה ) שרה(האחות הבכורה סרן . היא הייתה השנייה. מרדכי וינו –שרי ולילי ושני אחים , סרן –לאימי אולגה היו עוד שלוש אחיות 

בנה ארווין נשלח . עצמה נעלמהאת בעלה גייסו לצבא ומאז לא שמעו עליו וגם היא ). דב(בכפר עם בעלה ובנה היחיד ארווין 

אשר הצילו את חייו בכך שהכניסו אותו למנזר שם גדל ) י וחני נני'דוד באצ(הורי אמי דוד וחנה . לבודפשט לסבא ולסבתא שלנו

  .  הבן של שרי, כנוצרי יחד עם בן דודו טומי

. בבודפשט ובבעלותם הייתה חנות מכולת) י'זו'ז(הוא חי עם אשתו אולגה ושתי בנותיהם אגי ומלכה . לאח של אמא שלי קראו ינו

 4בשלב מסוים ינו נלקח לצבא לסיביר ושם איבד . הם הצליחו לעבור את כל תקופת המלחמה עם תעודות מזוייפות כנוצרים

  . כשחזר משם עלו כולם יחד לארץ. מאצבעות רגליו

כבר בשנת  18הם עלו לארץ יחד כשהיו בגיל . ייםשהייתה צעירה ממנו בשנת) לאה(ולילי ) מרדכי(האחים הצעירים היו מישי 

  .אותם פגשנו כששוחררנו מעתלית. הייתה להם ניירת מסודרת טרם המלחמה והם חיו יחד בתל אביב. 1934
  

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

 ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(
  

ניית נוסעים כפי כשהגיע היום המיוחל בו הגענו אל הנמל בורנה ואמא נבהלה למראה אוניית המשא ולא או 1940השנה הייתה 

עברה הסבה והותקנו בה דרגשים כדי שנוכל לישון שם אולם היא הייתה רעועה והדרך הייתה רחוקה " שיפקה" האונייה. שציפתה

דות שארזה ובהן מצעים ובגדים עבורנו בורנה כי אסור היה לקחת אמא נאלצה להשאיר את כל המזוו". חלקה"מלעבור בצורה 
  . הגענו לארץ כמעט בלי כלום. איתנונוסף משקל 

זכורים לי גם הדרגשים ששימשו אותנו . אלא בעיקר את אי הנוחות שחשתי בתקופה הזאת, אינני זוכרת הרבה ממה שקרה שם

מה , ים ניסו לעזור לאמא שהייתה אשה מאוד יפה ומשכה אליה תשומת לבאנש, יחד עם זאת. כמיטות והיו רחוקים מלהיות נוחים
  .היה אפילו מישהו  על האונייה שהתאהב בה. גם שהייתה עם שתי ילדות קטנות ולא היו כמעט ילדים על האונייה

וד ובשעה שהועלה התושבים היוונים עזרו לנו מא. האונייה נאלצה לעגון ביוון מפאת מחסור במזון ובמים, בשלב מסוים בדרך

הוא הציע . כמו בסרט קולנוע היה גם שם יווני מקומי שראה את אמי והתאהב בה מיד. ירדנו לחוף לכמה ימים, הציוד על האונייה

" ליברטאד"האונייה הגיעה לארץ בשם  .אבל אמא המשיכה בתוכנית המקורית שלה, לה להישאר איתו ולדאוג לכל מחסורנו

אני זוכרת שכשהורידו אותנו מהאונייה קיבלו את . נגררה אל נמל חיפה, משם. יעקב על ידי הבריטיםונתפסה מול חופי זכרון 

  .את שמי שינו מאוה לחוה. פנינו אנשי הסוכנות שהעניקו שמות עבריים לכולם

צד אחד , יםהמחנה היה מחולק לשני. הגענו בלי כלום. שם שהינו כשנה, ה המעצר בעתליתמחיפה לקחו אותנו במשאיות אל מחנ

אני זוכרת הרבה חול . כולם הורשו להיפגש רק לשעה אחת ביום בשביל האמצעי שחצה את המחנה, לגברים וצד אחד לנשים

ברוב , אמא שלי. כשהגענו היה חורף ולא היו לנו סוודרים כי הכל השארנו בבולגריה. משחקים לא היו לנו שם. ומעט מאוד ילדים
אני זוכרת גם ביקור . ממש יש מאין. ת הצמר שהיו על המיטות במחנה וסרגה לנו מהם סוודריםפרמה את שולי שמיכו, תושייתה

יש לי בראש תמונה שלהם רואים . אולם לא נתנו להם להיכנס, הם הגיעו לשער המחנה. של הדודים שלי שכבר היו בארץ לפנינו

  .יטרלו החיילים הבריטיםחול שם פ בינינו הפרידו שתי גדרות תיל וביניהן רצועת. אותנו מרחוק
הייתה מהומה במחנה "). הפאטריה"ארוע (עוד זכור לי שבשלב מסוים הגיעו למחנה פצועים רבים מאוניית מעפילים שנפגעה 

ועצבות רבה ואנשים דיברו על הטרגדיה של האנשים שהצליחו לעבור את כל הדרך לכאן ובסוף טבעו או נפצעו בפעולת ההגנה 



 

  . תנדבה לטפל בהםאמא שלי ה. שהשתבשה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר
המסר שברצונך להעביר , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

 ):לדורות הבאים
  

חות של אנחנו נסענו לתל אביב כי שם חיו אח וא. חרור וכל אחד היה צריך לומר לאן בארץ הוא הולךאחרי שנה שם הגיע יום הש 

. ר להשכרהאמא הייתה צריכה כעת לדאוג לנו וחיפשה חד. לא יכולנו לגור עם אף אחד מהם כי הם בעצמם גרו בחדר אחד. אמי

היא לא נפרדה . בשלב זה הציעו לאמא לשלוח אותנו לקיבוץ כדי שלא יהיה לה כל כך קשה אבל היא בשום אופן לא הסכימה

הורידה , ברגע שעלתה לארץ עשתה שינוי חד. אמא הייתה נחושה ואמיצה מאוד .מאיתנו בשום מצב ותמיד היינו צמודות אליה
היא . להיות יהודיה דתית נתפש אצלה כדבר מסוכן. והחליטה להיות לא דתית) יתהרי באה ממשפחה דת(את כיסוי הראש 

  .הייתה ריאלית מאוד ושקולה

. היה לה מאוד קשה למצוא לנו מקום לגור בו משום שברגע שבעלי הדירה שמעו שיש לה שתי ילדות קטנות העדיפו מישהו אחר
בין הרצל לאלנבי אצל משפחה , פינת החלוצים 46אביב -תל-ואביב ברחוב יפ- בסופו של דבר היא הצליחה למצוא חדר בתל

בעלי הבית הסכימו שנשתמש בשירותים . בית שימוש  ומטבח, בלי אמבטיה, זה היה רק חדר ארוך וצר. הונגרית רעה למדי

מאוד כל זמן מה הם העלו את שכר הדירה ולאמא שלי שעבדה קשה . ובאמבטיה שלהם אבל זה היה מאוד לא נעים ולא נוח
אני זוכרת מאוד לרעה ... סגרו בעלי הבית את אספקת החשמל לחדר שלנו, בתגובה. היה קשה לעמוד בתשלומים, לפרנס אותנו

  .שנאתי לגור שם ולא אהבתי את הרחוב והאזור. החדר בלי האמבטיה היה הטראומה שלי. את השנים בתל אביב

הצליחה , אחר כך. ים בתפירת מדים לצבא הבריטי-ה בהתחלה בבתהיא רכשה מכונת תפירה ועבד. אמא שלי עבדה יום ולילה

לולה בר הייתה שם דבר בתחום עיצוב האופנה והביאה . בזכות כישרונה וחריצותה להשתלב בעבודה אצל לולה בר ברחוב אלנבי

יתה תופרת בגדים כך עבדה אמא ביום שם ובלילה הי. כל גדולי היישוב תפרו אצלה את בגדיהם. את הידע באופנה מהונגריה

  .אנחנו היינו עוזרות לה. ועושה תיקונים לאנשים בבית

לשלושה חדרים עם שני  החדר שגרנו בו היה מחולק. בבית ספר ביאליק שהיה ברחוב לוינסקי' אני התחלתי ללמוד בכיתה א

באמצע היה החדר , מטבחהחדר האחורי שימש ל. אביב- תל-היו שלושה חלונות בחזית שפנו לרחוב יפוו וילונות שאמא תפרה

בילינו הרבה אצל הדוד . החלונות שפנו לחזית הבניין 3-שלי ושל אחותי ומהעבר השני של הוילון החדר של אימי שהיה קרוב ל
  .  בשבתות ובחגים היינו מתארחים אצלם. שלנו מישי שהיה מסודר יותר כלכלית וגר עם אשתו והוריה ברמת גן

אנחנו לא רצינו . באונייה שנתפסה והועברה לקפריסין 1947-הוא עלה לארץ ב. לביתנו בתל אביבהגיע אבא שלי  13כשהייתי בת 

לי היה כעס רב כלפיו כיוון שנתן לנו לעזוב את בודפשט ולא . אמי לא רצתה להתאחד עמו והם התגרשו רשמית. איתו שום קשר
הוא לא היה בחתונה שלי ולא . לא היה לנו קשר אתו מעולם. שה רומניה שהיה לה בןילימים הוא התחתן עם א. הצטרף אלינו

  .בשום שלב אחר בחיי

שגם היא גרה שם עם מישי ובעקבות אחות של אמא לילי  עברנו גם אנחנו לרמת גן בעקבות הדוד שלנו 14כשהייתי בת 
כך יכולתי . המים ליד מגדל, שברחוב נחמני בתל אביב' מהכיתה החמישית המשכתי ללמוד בתיכון ערב עירוני ה. משפחתה

עליה ' אביב ברח- בו גדולה בתל-עבדתי כמוכרת בחנות כל .לעבוד בבקרים ולממן את הלימודים כי אמי התקשתה לעשות זאת

מהעבודה הייתי ממשיכה אל בית הספר . הידועה לבגדי גברים יוקרתיים ברחוב אלנבי. ג.ב.כ כפקידה בחנות א"אח, פינת אלנבי

את שיעורי הבית . ממקום העבודה נסעתי ישר ללימודים. תי לעבוד כפקידה במפעל כיתן בהדר יוסףמשם עבר. והיה לי לא קל

. למעשה עבדתי במשרה מלאה ובנוסף למדתי כמו כולם. זמן לחברויות אז לא היה לי. הייתי מכינה בערב ולומדת לבחינות בלילה

אביב בשנת  -הייתי שם כשירד השלג המפורסם על תלאני זוכרת ש. יה במשרד האוצרעבדתי לתקופה קצרה בקר 1950בשנת 
  ".בבניין הירוק"ל למודיעין ושירתי שנתיים ביפו "אחר כך התגייסתי לצה .1950

עסקתי . דורון - אביב בהנהלה כמזכירה אצל מזכיר הבנק -יהודה הלוי בתל' התחלתי לעבוד בבנק לאומי ברח 1956בשנת 

עסקתי אז גם . ושם פגשתי אנשי ציבור ידועים שהיו מגיעים לישיבות הדירקטוריון בהכנת חדר הבורד לישיבות הדירקטוריון

בנק אנגלו "ל כדי להשתתף בהקמת "שקנו יהודים בארץ ובחו" ואיש קולוניאל טרסט'ג"בהדבקת תעודות המניות הישנות 

זכור לי שכשפרצה . להתפוררהתעודות התחילו . ז ללא שם"ש אנשים שונים וגם תעודות למוכ"התעודות היו ע". פלשתינה

  .מלחמת סיני גוייסו רוב העובדים והמנהלים ואנו הפקידים למעשה ניהלנו את כל פעילות הבנק שהייתה חייבת להימשך

כשראה אותי יורדת מהאוטובוס . ה עם חבר שהיה לי אזיציון ליד נהרי-הייתי אז בנופש בשבי. 1957את בעלי ניל הכרתי בשנת 

הוא גר בירושלים אבל במשך חודשיים . אני לא נעניתי לו וחזרתי לעבודתי בתל אביב. לחזר אחרי בנחישותליד המלון החליט 

הייתה לו יכולת שכנוע וידע . הוא קבע עובדה שאני אהיה אשתו וזהו. אביב והמתין לי מחוץ לעבודה- הגיע מספר פעמים אלי לתל

אני הייתי בת . הוא קבע תאריך וזהו, א פשוט הודיע לי שאנחנו מתחתניםליזום ולקבל החלטות בצורה מאוד נועזת ומהירה וכך הו
ילדים  5בת ,משפחה בוכרית. מצאתי משפחה מאוד שונה ממה שהכרתי. כשנסעתי לראשונה לירושלים לפגוש את משפחתו 23

  .וכולם קיבלו אותי מאוד יפה

אמי כעסה . אביב- דודי מישי  ברחוב נחמני בתלהתחתנו באולם האירועים של   16.9.1957-ב, חודשיים לאחר היכרותנו
נולדו , שנה 50המשכנו יחד כל חיינו , והנה. שהתחתנתי כל כך מהר ונגד רצונה וגם חברינו היו ספקנים לגבי עתיד הנישואין הללו



 

  ! דניאל וליה, אוניל –לנו שני בנים גיל וגיא ויש לנו שלושה נכדים 

בשנת . ועיתונים אחרים" ידיעות אחרונות"ירועים מכוננים במדינה וסיקר אותם בעיתון ניל היה עיתונאי פעיל מאוד שנכח בא

התפניתי לעזור לניל בעבודה , כשנולד בננו הצעיר 1963-אני שעזבתי את עבודתי בבנק לאומי ב. הקים את פרלמנט הנוער 1961
הוא נסע לפגישות עם בני נוער ברחבי הארץ  .הדפסות וקביעת פגישות, טלפונים, היא כללה המון מכתבים. המנהלית מהבית

. אנשי ציבורהוא הפגיש אותם עם חברי כנסת ו. 'צבא וכו, מדיניות, כלכלה, העביר להם הרבה ידע באזרחות, מהצפון ועד הדרום

  . כפתיים כלפי מה שקורה בארץ ובמדינה כדי לרצות לפעול בה בעצמם ולהשפיעהוא גרם להם להיות א

הייתה תקופה קצרה שהוא קיבל תמיכה ממשרד החינוך ומהסוכנות היהודית . מיוזמתנו ללא עזרה ממשלתיתאת כל זה עשינו 

היום יש פרלמנט נוער לכל . כ העיריות והמועצות המקומיות שהתעניינו ונתנו  לו לפעול בתחומם"אח. שהעניקו תקציב לפעילות

מתנועות הנוער וממסגרות , מבתי הספר השונים, ב"עד י' מכיתה ח ויות של בני נוערפוליטי המרכז נציג-זהו בעצם גוף א. עיר

  .נוער אחרות בכל עיר

נדרשתי להיבחן מחדש כעובדת חדשה זה לא הרתיע אותי ועשיתי . רציתי שיהיה לי משהו משלי. חזרתי לעבוד בבנק 40בגיל 

ובמיוחד , ול גופים תעשייתיים הגדולים במשקמ, אחרי זמן מה הייתה לי עבודה מאוד מעניינת, באמת. זאת בחריצות ובנחישות
כשהבנק ויתר על חובות " הסדר כור"אז נחתם בבנק  1984-מול כל הקיבוצים שהיו במשבר הגדול עקב נפילת המניות בבורסה ב

  .65עבדתי בבנק לאומי עד גיל . הקיבוצים

זכרתי . ת הבית שבו נולדתי שנשאר כפי שהיהמדהים היה איך זכרתי א. נסעתי עם אמי לביקור שורשים בהונגריה 1994בשנת 
  .זו הייתה מן סגירת מעגל. את המקומות שבהם שיחקתי, את קומת הקרקע והחצר הפנימית

טיפלתי גם בניל במחלתו וגם . שלושה  חודשים אחריו – 97אימי נפטרה בגיל . לפני ארבע שנים 2008- ב 77ניל נפטר בגיל 

ערכתי את הספר של כתביו ... מאז שהוא נפטר התחלתי לפתוח את הפה. רן ואני השתקניתניל תמיד היה הדב. באימי המבוגרת
  .כעת אני רוצה מאוד להתנדב. במשך זמן רב והוא יצא לאור כאלבום

  

 

  אורלי כהן :ראיון

  2013אוקטובר , תל אביב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1932בודפשט , אולגה גרוס, אמי      חתונת אולגה גרוס: 1932, בינואר 26

  . ושמעון שורץ במזוקו בשדה ונגריה 



 

  

  

  

  

  

  

  

   1939אולגה שורץ חוה ודינה עם חברים בורנה         .1939ורנה , אני חוה ואחותי דינה, אולגה

  .מחכים לאוניית מעפילים        

  

  

  

  

  

  

  11.7.1946אולגה שוורץ              1937הונגריה , טומי ודינה, אני חוה

  

             

  .נוךיית החבב' כתה א             

  . במרכז המורה מלכה             
  יה יאני למטה שורה שנ           

  .השישית מימין                      

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ורושי, שורץ אולגה, לילי: בשורה ראשונה מימין 1949

  .  אגי ומישי, חוה, טומי, דינה: שורה עליונה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1960ורושי שרי , אולגה   גרוס ורושי אולגה, שרי מימין 1950

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ,גוריון ופולה בן חותבבנו גיל ורמי גוריון-שהייתה מזכירתו של בן(תקוה יששכרוף אחות ניל  חתונת 1959
  .שרי עומד ניל סחר, אולגה, ליד בן גוריון אברהם יששכרוף אבא של ניל

  
  

 

 

 

 

  

  

  

  

  1960 ו'ואיז לילי, מישי, קידי, אולגה

  



 

  

  

                   

  

  

  

  

  

  

  

  16.9.1957חתונת ניל וחוה סחר    

  1963אני עם גיל וגיא אוגוסט      

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  ילדיי גיל וגיא   

  

  

  

  

  

  

  

  )למעלה 2009(סחר  דניאל    :נכדיי    

  )משמאל 2010(ליה סחר     

  )למטה 2012(אוניל סחר     

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2013, חווה סחר              

  


