Album din activitatea H.O.R.
redactat la inițiativa Comitetului Executiv în
colaborare cu președinții de filiale.
Supliment 2019

Introducere
Acest „Album” a apărut din necesitea de a păstra în
memoria colectivă oameni deosebiți și acțiunile lor.
Activitatea lor în cadrul Organizației Reprezentative a
Israelienilor de Origine Română (H.O.R.) este foarte
importantă, pentru că este o activitate făcută de oameni și
pentru oameni.
Prima parte am numit-o „Cine suntem noi” și vă prezintă
conducerea H.O.R., amintiri despre cei care au fost și din
păcate ne-au părăsit (remember) și evenimente deosebite
din activitățile filialelor H.O.R.
A doua parte cuprinde acțiunile la nivel de centrală,
Publicații anterioare, comemorarea Holocaustului din
România, comemorarea victimelor de pe vasele „Struma”
și Mefcure”, vizitele la sediul nostru din Tel Aviv a unor
personalități din guvernul României cu ocazia vizitelor
diplomatice pe care le-au făcut în țara noastră, colaborări
cu Ambasada României și I.C.R. Tel Aviv, cu presa de limbă
română din Israel și multe altele.
Supliment 2019 cuprinde fiotografii de la diverse
acțiuni anterioare Cine suntem noi în românește și ebraică
Colaborarea istorică dintre H.O.R. și A.M.I.R.
„Haramat cosit la H.O.R. (Rosh Hashana 2019)
Comemorarea victimelor de pe vasul Mefkure la Petah
Tikva 2019 Anunț pentru 75 de ani de la înființarea H.O.R.
Anunț pentru sărbătoarea sfârșitului
de an calendaristic 2019
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Comemorarea Holocaustului
Holocaustul românesc a început la Doroh. Aici a
fost primul masacru, eveniment de o cruzime
inimaginabilă, executat de soldații români din
detașamentele 3 Grăniceri și 8 Artilerie.
Noi israelienii de origine română comemorează
pogromul de la Dorohoi în fiecare an la Șoreș.
Au urmat deportările, măcelurile, suferinţele,
moartea. Mii de evrei au fost ucişi la Chestura
poliţiei din Iaşi şi în„ trenul morţii”. Groaza a
cuprins nu numai evreii din Moldova, ci din
întraga Românie.
Delegații ale originarilor din România, supraviețiutori ai Holocaustului și
urmașii lor comemorează în fiecare an la Iași și la Podul Iluaiei coșmarul
acelor evenimente cutremurătoare.
Acţiunea are prin ea însăşi ceva halucinant.

La Iași și la Podul Iloaiei se comemorează victimele din
„trenurile morții”.

Comemorarea Holocaustului la București
A durat ani de zile ca guvernul român să recunoască că și
în România a fost Holocaust. În anul 2004 a fost
recunoscut prin lege și s-a fixat ziua comemorării
victimelor Holocaustului pe 9 octombrie.
Prezenţa unui grup de elevi la aceste ceromonii organizate la
Bucureşti demonstrează că tinerii de astăzi au început să
înţeleagă ce a însemnat Holocaustul şi poate că aceasta este
una din garanţiile că astfel de monstruozităţi nu se vor mai
repeta.
Anul acesta un grup de elevi ai complexului educațional
Lauder Reut au depus o coroană de flori la Memorial alături
de Tova Ben Nun Cherbis, directoarea fundației.

De fiecare dată când am participat la comemorarea de la
Memorialul ridicat în inima Bucureștiului simțeam durerea
și tristețea celor care își plângeau morții.
Atâţia nevinovaţi au murit şi noi nu mai avem lacrimi să-i
plângem.
Neomenia animalică triumfă. În abatoarele din Bucureşti
atârnau în cârlige trupuri de evrei omorâţi, pe care acei
huligani legionari au scris „carne cuşer”. Haite de câini în
cămăşi verzi atacau zone în care locuiau evrei, ardeau,
distrugeau, violau, omorau.
Acel criminal de război, generalul Ion Antonescu a
declarat:
„Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari.
Folosiţi acest moment istoric şi curăţaţi pământul

românesc. Urăsc jidanii şi dacă este nevoie, trageţi cu
mitralierele. Eu îmi asum răspunderea.”
Din ordinul lui au fost deportaţi în Tranistria 180.000 de
evrei, dintre care 120.000 de suflete nevinovate, bărbaţi,
femei, copii au murit de de foame, de boli, de mizerie sau
pur şi simplu au fost împuşcaţi de soldaţi români.
La București la Memorialul construit în inima Bucureștiului
și în sesiune specială la Parlamentul României se
comemorează Holocaustul din România.

La Memorial

La Parlament

9 octombrie 2018

Participarea președintelui H.O.R. pe țară la
comemorarea Holocaustului în România

Ca în fiecare an, și anul acesta Zeev Schwartz, președintele H.O.R. pe
țară a fost invitat de guvernul român să participe, în numele H.O.R., la
ceremonia de comemorare a Holocaustului Românesc.
În anul 2004 guvernul României a recunoscut Holocaustul românesc și a
stabilit prin lege ziua de 9 octombrie ca zi de comemorare a victimelor
Holocaustului.
Această recunoaștere s-a datorat cercetărilor efectuate de Elie Wiesel.

Elie Wiesel, unul din puținii supraviețuitori ai lagărelor morții de la
Auschwitz și Buchenwald, s-a născut în orașul românesc Sighet.
Timp de 10 ani după eliberare a refuzat să vorbească
despre actele inumane la care a fost martor.
Întâlnirea cu scriitorul francez Francois Mauriac a fost
decisivă în evoluția ulterioară a lui Elie Wiesel.
Influențat de acesta, Elie Wiesel a început să
vorbească și să scrie despre Holocaust.
În fotografie Elie Wiesel
A scris zeci de articole și cărți. A devenit un vorbitor cunoscut și
apreciat pe tema Holocaustului.
A susținut Israelul , a condamnat situația evreilor sovietici și
etiopieni , victimele apartheidului din Africa de Sud , victimele
bosniace ale genocidul din fosta Iugoslavie , indienii Miskito din
Nicaragua , și multe altele
În 2003 a descoperit și a publicat faptul că cel puțin 280.000 de
evrei români și ucrainieni , alături de alte grupuri, au fost masacrați
în lagărele de exterminare conduse de români.
În discursul său de la ceremonia de deschidere a muzeului de
istorie a Holocaustului de la Washington, Elie Wiesel a spus,
referindu-se la supraviețuitorii Holocaustului:
„Cei care au fost acolo nu vor fi de acord cu declarația: a fost
inumanitatea omului față de om. NU! A fost inumanitatea omului
față de evrei! Evreii nu au fost uciși deoarece erau ființe umane.
În ochii ucigașilor nu erau ființe umane! Erau evrei!”

Pe 9 octoimbrie, și anul acesta, ca în fiecare an,
Institutul de Cercetare a Holocaustului „Elie Wiesel ”,
director prof. dr. Alexandru Florian, în colaborare cu
guvernul României a organizat, cu mult profesionalism,
comemorarea victimelor Holocaustului, în fața
Memorialului construit în centrul Bucureștiului.
Conducătorul proiectului a fost Elisabet Ungureanu,

cercetător principal la
acest institut.
Ceremonia s-a
desfășurat în
prezența doamnei
Viorica Dăncilă prim
ministru al guvernului
român, ambasadori
acreditați în
România,
personalități ale
armatei și un mare număr de supraviețuitori și urmași ai acestora.
Vorbitorii au subliniat importanța acestei ceremonii și necesitatea de a
face toate eforturile pentru ca astfel de atrocități să nu se mai repete.
Din partea Israelului a vorbit E.S. doamna Ambasador Tamar Samash.
Domnul Zeev Schwartz
președintele H.O.R., el
însuși supraviețuitor al
lagărului din
Transnistria, invitat de
guvernul român la
această ceremonie, a
depus o coroană din
partea evreilor născuți
în România care trăiesc
în Israel.

Deasemenea, Domnul Schwartz a dat un scurt interviu
în ivrit la Radio România postul Realitatea Evreiască,
care a deschis un compartiment în limba ebraică.
Participarea unor grupuri numeroase de tineri ne
demonstrează că aceștia au înțeles ce înseamnă
Holocaust și când supraviețuitorii, care din an în an
sunt tot mai puțini, nu vor mai fi, aceștia vor duce mai
departe mesajul
nostru: astfel de
atrocități nu trebuie să
se mai întâmple.
Omenirea nu are
dreptul să uite ce a
fost.
Un grup de elevi ai
Complexului
Educațional ”Ronald
Lauder” au depus o
coroană de flori alături
de directoarea
complexului Tova Ben
Nun Cerbis.

A urmat, în prezența doamnei Primar General al Capitalei Gabriela Firea,
E.S. doamna Ambasador al Israelului în România, Ambasadorul Statelor
Unite, domnul prof. Dr. Alexandru Florian, directorul Institutului de
Cercetare a Holocaustului și numeroși participanți, dezvelirea bustului
lui Elie Wiesel situat în piațeta cu același nume la intersecția străzilor
Emil Zola cu Sofia.
Întreaga ceremonie a fost deosebit de emoționantă.

În continuarea vizitei domnului Zeev Schwartz în România, acesta s-a
întâlnit cu prof. dr. Alexandru Florian și domnul Bela Krisbai director
adjunct al I.C.R. cu scopul de a pune bazele unei colaborări de lungă
durată.
S-au discutat și hotărât proiecte comune deosebit de importante.

Comemorarea scufu ndării vasului Struma
Ca în fiecare an, noi evreii originari din
România ne adunăm din toate oraşele ţării,
pe malul mării, în Aşdot, lângă cel mai
frumos şi impresionant monument ridicat
în amintirea cumplitelor tragedii petrecute
prin scufundarea celor două vase Struma şi
Mefkure.
Scufundarea Strumei se spune că a fost
„cel mai mare dezastru al căilor navale
civile în timp de război”, dar eu cred că
este mai potrivit să spunem că a fost cea
mai cumplită crimă împotriva
umanităţii, împotriva unor oameni care
aveau o singură vină, aceea că s-au
născut evrei şi care au încercat în
disperare să se salveze din iadul nazist.
Acestor oameni nu li s-a dat nicio şansă.
Şi ceea ce este cel mai cumplit, ei nu au
murit în lagăre de exterminare, ci
încercând să se salveze, în drum spre
Palestina.
În timp ce se intonează Hatikva privesc marea şi vapoarele ancorate în
larg şi ca în urmă cu un an şi în urmă cu doi ani, îmi imaginez pentru o
clipă că văd Struma şi Mefkuri, că de pe aceste vase coboară peste 1000
de evrei flămânzi, înjosiţi, chinuiţi, dar plini de speranţă şi aleargă spre
cei care îi aşteptau cu uriaşe buchete de flori. Dar nu a fost aşa. Florile
sunt depuse în coroane pentru cei peste 1000 de evrei înghiţiti de
valurile Mării Negre, mormânt al unor suflete şi a unor speranţe. Şi
totuşi poporul lui Israel trăieşte. Este o stare pe care o simt cu

intensitate maximă la toate comemorările victimelor Holocaustului. Şi
totuşi poporul meu trăieşte!

Comemorarea victimelor de pe Mefcuri
La Petah Tikva, într-un frumos parc din
oraș, a fost ridicat un monument în
amintirea victimelor de pe Mefkuri.
Aici, Moni Seinstein președintele filialei
H.O.R. din Petah Tikva organizează în
colaborare cu H.O.R. pe țară și primăria
orașului comemorarea celor 350 de
victime care au pierit în această
tragedie. Și aici participă sute de
oameni.
La organizarea acestor ceremonii,
președinții de filiale colaborează cu
H.O.R. pe țară, dar și cu primăriile
locale.

Zeev Schwartz președintele H.O.R. pe țară a făcut nenumărate
cereri ca aceste comemorări să fie recunoscute de guvernul
israelian, dar din păcate, nici până astăzi nu s-a primit răspuns.

Numai noi românii ne adunăm la aceste
ceremonii să ne plângem morții.

Modificarea legii pentru cei veniți după 1953

De ani de zile Comitetul Executiv și președintele H.O.R., Zeev
Schwartz, se luptă să fie modificată legea prin
care supraviețuitorii Holocaustului veniți în Israel înainte de 1953
primesc anumite drepturi, iar cei
care au emigrat după această
dată, nu. Este vorba în special
de cei din România, care nu au
primit aprobarea de emigrare
din partea autorităților
românești, până în jurul anilor
60-70
. În cele din urmă Comitetul
Executiv H.O.R a hotărât, ca împreună cu KEN LA ZAKEN să
acționeze în justiției Ministerul de Finanțe și Knesetul. De partea
juridică se ocupă avocatul organizației noastre, domnul Haim
Ianai.
La data de 13.04.2015 s-a dezbătut la
Curtea Supremă a Israelului, în dosarul
BAGATZ NR. 6312/14, procesul intentat
de „KEN LA ZAKEN”, H.O.R. şi de alte 5
persoane particulare, originari din
România.

Cu toate că sentința a rămas în pronunțare, procesul a stârnit un
mare interes în mass media Israeliană.
S-au dat imagini de la Curtea Supremă la televiziunea Israeliană.
Domnul Zeev Schwartz și avocatul Haim Ianai au dat interviuri la
posturile de televiziune 1 și 2, care au fost difuzate în aceeși seară
Un interviu dat de președintele H.O.R. a apărut a doua zi în
prestigiosul ziar israelian ”HAAREȚ”

Vizitele unor personalități din guvernul
României și Israelului la H.O.R.

De curând am fost vizitați la sediul nostru din Tel Aviv de
doamna Andreea Păstârnac, Ambasador al României acreditat
în Israel, însoțită de o echipă de televiziune
din România.

Am primit vizita ministrului delegat al românilor de
pretutindeni, dr. Angel Tîlvăr

Vizita doamnei av.Luminița Adam, deputată în parlamentul
român. Cu această ocazie doamna deputat mi-a înmînat o medalie din
partea Ministerului Administrației și Interneloroficiul Român pentru
Imigrări, ca apreciere a participării H.O.R. la proiectele derulate de acest

Cu această ocazie doamna deputat i-a înmînat lui Zeev Schwartz o
medalie din partea Ministerului Administrației și Internelor loficiul
Român pentru Imigrări, ca apreciere a participării H.O.R. la proiectele
derulate de acesta

În cadrul întîlnirii cu Meir Cohen, care în acea periodă era Ministrul Muncii cu
membri H.O.R., aceștia i-au conferit o diplomă de „Prieten adevărat al alialei
român

Vizita domnului Bogdan Stanoevici, Ministru delegat pentru
românii de pretutindeni, la sediul HOR din Tel Aviv

Un grup de copii din Rehovot în vizită la Ambasada României

Sărbătoarea Zilei Naționale a României la
H.O.R.

A devenit o tradiție la H.O.R. să sărbătorim Ziua Națională a
României

La Tel Aviv
În cadrul colaborării cu Amdasada României în
Israel, pe 5 decembrie s-a
organizat, la Cinemateca
din Tel Aviv, o seară festivă cu
ocazia Zilei Naţionale a
României, unde au fost peste
500 de participanţi.
Excelenţa sa domnul dr. Eduard
Iosiper, ambasadorul României acreditat în Israel, a acordat
diplome din partea
Ministerului de Extern al
României, domnlui Zeev
Schwartz, preşedintele HOR
în Israel domnlui dr. Nathan
Cohen, preşedintele filialei
Ber Şeva şi Neghev, pentru
ajutorul acordat în
desfăşurarea activităţii
consulare la filialele pe care le conduc şi dnului Moni Seinstein,
preşedintele filialei Petah Tikva, pentru organizarea unor schimburi
de vizite, copii din Bacău care au venit în Petah Tikva şi copii din
Israel care au plecat la Bacău.

La Petah Tikva

În anul 2013 HOR a
organizat o
festivitate, la Petah
Tikva, în sala
Şaret, pentru a
sărbători 130 de
ani de la prima
emigrare. Au

participat în jur de 400 de israelieni
originari din România.
Seara a fost condusă de Şlomo
Abramovici, locţiitorul preşedintelui
H.O.R. şi a fost deschisă de de
Moni Sanstein, preşedintele filialei Petah
Tikva.

La Tel Aviv
Pe 19 decembrie 2015 H.O.R. a organizat o festivitate dedicată
atât sărbătorii de Hanuca, cât și Zilei Naționale a României la
Auditorium din incinta Bibliotecii ”Beit Ariela”, în prezența
E.S. doamna Andreea Păstârnac, ambasadoarea României
acreditată în Israel și a unui numeros public venit din toată
țara.

La Așkelon
În anul 2016, H.O.R. în Israel, sub
egida Ligii de
Prietenie Israel România, a
sărbătorit cu mult fast și multă
dragoste Ziua Națională a României.
Evenimentul a avut loc pe 9
decembrie, în sala Histadrutului din Așkelon, în prezența E.S.
doamna Andreea Păstârnac, Ambasadoarea României in Israel, a
domnului Consul General Adrian Adam și a peste 300 de
participanți de origine română, veniți din întraga țară.
Deoarece ne aflam în timpul sărbătorii de Hanuca, ceremonia a
începu cu aprinderea lumânărilor.

La Beer Sheva
Anul acesta, la Beer Sheva s-a sărbătorit Ziua Națională a
României pe data de 5 decembrie 2016, în prezența E.S. doamna
Ambasador Andreea Păstârnac, deputatul în Kneset domnul Elie
Elalouf, conducerea filialei H.O.R. Beer Sheva și un numeros
public. A fost prezentată piesa cunoscutului scriitor Ion Luca
Caragiale ”Conu Leonida față cu reacțiunea”, interpretată de
un colectiv al teatrului Ariel din Râmnicu Vâlcea, venit în turneu în
țara noastră

Nathan Cohen, E.S. Dn. Ambasdor Andreea Păstârnac și un grup de
membrii ai filialei

Ștefan Răducanu redactor la iarul Orizonturi care apare la Beer Sheva

La Tel Aviv (2017)

Colaborări cu I.C.R. Tel Aviv
Pe 20.03.2018, cu ocazia sărbătorii de Pesah, domnul dr.
Martin Salamon, noul director al I.C.R Tel Aviv, ne-a onorat
cu prezența sa la „haramat cosit”, acțiune organizată
pentru președinții de filiale H.O.R. din țară, la sediul nostru
din Tel Aviv.
Cu această ocazie s-a discutat despre un program de colaborare
intre I.C.R. și H.O.R.

„Toamnă românească” la Zichron Ya'acov

Zichron Ya'acov a fost înființat la 6 decembrie 1882 de către
imigranții din gruparea Hovevei Sion din România și a fost a treia
așezare construită de românii din prima „alya”.
H.O.R. a participat la acțiunea „Toamnă românească”
organizată de primăria orașului în colaborare cu I.C.R. Tel
Aviv și A.M.I.R., cu ocazia împlinirii a 135 de ani de la
înfințare.
Standul nostru a prezentat publicațiile editate de H.O.R.
dealungul a 6 ani și a fost vizitat de foarte mulți participanți.

Colaborare cu primăriile
locale
Un vis care sper să devină
realitate
Visutl meu este să construim 3 cămine
pentru israelienii de origine română care
trăiesc în Israel și nu au posibilități
materiale pentru a ajunge la un alt cămin.
Vreau să subliniez că multe comunități ale
originalilor din alte țări mult mai mici
numeric decât originarii din România au
reușit să construiască și astfel de cămine
de bătrâni, care și funcționează.

În privința cheltuielilor necesare pentru construcție și întreținere, am
avut multe discuții, în trecut, cu generalul Moșe Nativ(ל.)ז, când noi am
susținut că este preferabil ca în momentul de față să ne ocupăm cu
îmbunătățirea vieții celor care încă trăiesc înainte de a ne gândi la
păstrarea tradiției iudaismului românesc. Din păcate Moșe Nativ a
dispărut dintre noi și nu am mai avut cu cine să pornim la drum.
Noi nu suntem contra păstrării culturii iudaice și a tradițiilor din
România, dar am putea îmbina cele două. În cadrul caselor de bătrâni la
parter putem să facem o sală de conferințe și de expoziții și bineînțeles
muzee pe care toți cei veniți din România să le poată vizita.
În raport cu soluția găsită de A.M.I.R. de a construi un muzeu la Roș
Pina mi se pare ”fata morgana”. Nu văd când va fi construit, dacă de 8
ani nu s-a pus nici măcar o cărămidă, și dacă se va termina cândva câtă
populație din România va ajunge acolo. Noi, generația supraviețuitorilor
Holocaustului, nu vom mai fi asta îmi este foarte clar.
Noi suntem idealiști și sperăm că noua conducere a fundației ”Caritatea”
va înțelege și va găsi de cuviință să schimbe destinația fondurilor și să ne
ajute să îndeplinim acest plan.
Încă în urmă cu 4, 5 ani au fost primării care au fost de acord să doneze
teren în acest scop și în momentul de față suntem în legătură cu 3
primării.

O colaborare perfectă

Mă numesc Moni Șanștein și sunt președintele filialei H.O.R. din orașul
Petah Tikva.
Filiala pe care o conduc are o bogată activitate. Un rol important în
desfășurarea programelor noastre îl are colaborarea pe care o avem cu
primăria și în mod special cu domnul av. Ițhak Braverman, primarul
orașului și despre această colaborare vreau să vorbesc.
Pe data de 19 noiembrie a avut loc o conferință legată de drepturile
supraviețuitorilor Hokocaustului, organizată de Centrala Organizațiilor
Supraviețuitorilor Holcaustului în colaborare cu filiala noastră și sub
auspicile primăriei orașului
Petah Tikva.
Problemele legate de
organizarea acestei acțiuni
au fost coordonate de
doamna Mihal Așer de la
primărie. Cel care a
aprobat acțiunea a fost
domnul primar av. Ițhak
Braverman.
Conferința a fost foarte
importantă pentru participanți, deoarece au fost discutate și probleme
specifice originarilor din România, cum ar fi problemele de pensie pentru
cei veniți după 1953, pensile de vechime, etc.
O altă acțiune pe care am organizat-o cu susținerea domnului primar, av.
Ițhak Braverman a fost participarea unui grup de 40 de oameni la Ziua
Națională a României, organizată pe țară, pe 9 decembrie la Așkelon.
Nu numai că ne-a pus la dispoziție un autobuz, dar domnul primar av.
Ithah Braverman a venit personal la plecare să ureze originalilor din
România din Petah Tikva și din întreaga țară, Hag Sameah și ne-a
asigurat că vom găsi la dânsul în permanență o ușe deschisă.
A devenit o tradiție în filiala noastră, să organizăm schimburi de grupuri
de tineri. Tineri israelieni de la liceele din Petah Tikva pleacă în România
și tineri români vin în vizită la noi. Aceste vizite au fost incluse în
programa de învățământ a liceelor din Petah Tikva, la științe sociale și
pot folosi elevilor la examenul de bacaloreat.

O astfel de vizită a avut loc între 28 noiembrie și 5 decembrie, când un
grup de elevi din Bacău, oraș cu care Petah Tikva este oraș înfrățit, au
fost oaspeții noștri.
Coordonatoarea acestor activități este doamna Monica Cohen,
directoarea secției de relații externe de la primăria orașului Petah Tikva.
Domnul primar av. Ițhak Braverman ne-a promis sprijinul să organizăm
tabere de vară pentru tinerii români care vor dori să ne viziteze țara.

Moni Șanștein
Președinte filiala H.O.R Petah Tikva

Colaborare cu presa de limbă română
„Jurnalul Săptămânii” și „Revista mea”
Există o colaborare perfectă între H.O.R.
și doamna Doina Meiseles, editoarea
publicațiilor de limbă română „Jurnalul
Săptămânii” și „Revista mea”
De fiecare dată când organizația noastră
are acțiuni importante le popularizăm în
„Jurnalul Săptămânii”
Membrii Comitetului Executiv și a
comitetelor locale sunt abonați la
această publicație sau le citesc la sediul
nostru central din Yel Aviv, unde doamna
Doina Meiseles aduce 9 – 10 exemplare
în fiecare joi.

În ultimii ani au apărut în ziar interviuri luate unor personalități ale
organizației noastre cum ar fi Zeev Schwartz, Șlomo Abramovici, Sanda
Feller
Voi reda mai jos câteva fragmente din aceste interviuri care au apărut în
„Jurnalul Săptămânii”

Interviu cu Zeev Schwartz
pentru „Jurnalul
Săptămânii”
(fragment)
Fără a neglija activitatea susținută contra oricăror forme de anti-Semitism
în țara noastră de origine, România, președintele HOR și-a concentrat în
ultima perioadă eforturile, alături de avocatul HOR- ului domnul Haim
Ianai și de organizația Keren Le Zaken, împotriva legii discriminatorii și
rușinoase în vigoare în Israel, lege care prevede că supraviețuitorii
Holocaustului care au venit în țară după 1953 nu pot beneficia de aceleași
despăgubiri din Germania, ca cei veniți înaintea acestui an, de parcă
emigranții din România și celelate țări din fostul bloc comunist n-ar fi
făcut toate sacrificiile posibile pentru a veni în țara noastră, pe care o
considerau adevărata lor patrie. Ei au fost ani dearândul prizonierii
”raiului comunist”. În acest sens la data de 13.04.2015 s-a dezbătut la
Curtea Supremă a Israelului, în dosarul BAGATZ NR. 6312/14, procesul
intentat de «KEN LA ZAKEN», H.O.R. şi de alte 5 persoane particulare,
originari din România.Chiar în ajunul zilei de comemorare a
Holocaustului -ce ironie amară!Tribunalul Suprem a făcut cunoscut faptul că forurile competente
împotriva cărora era îndreptată acțiunea au respins-o pe motiv că „ar
costa prea mult!!!”

Interviu cu Șlomo Abramovici pentru
„Jurnalul Săptămânii”
(fragment)

Apel către originarii din România care trăiesc
în Israel

Comitetul Executiv H.O.R. a organizat un
recensământ (pentru prima oară în istoria țării)
a originarilor din Romînia. Formularul conține și o rubrică care
se referă la anul emigrări, tocmai pentru a putea aprecia cât
mai exact numărul celor veniți după anul 1953 pentru a
imforma autoritățile competente în acest sens. Foarte mulți
originari din România se află în această situație. Apelăm pe
această cale la toți originarii din România care nu au
complectat încă formularele să o facă. Vă puteți adresa la
filialele din orașele în care locuiți, la centrala H.O.R. din Tel Aviv
str Alex. Ianai nr. 3.
Vă puteţi adresa atât prin telefon: 03-5466502, cât şi pe
e-mail: holerom@gmail.com
Avem astfel ocazia să demonstrăm că suntem un trib unit

Interviu cu Sanda Feller pentru „Jurnalul
Săptămânii”
(fragment)

Articol preluat din Jurnalul Săptămânii nr. 270 din
23 febr. 2012 Doina Meiseles
Cum a luat naştere această colaborare cu Horul. Aţi fost şi încă sunteţi
o femeie extrem de ocupată, lucrând în domeniul calculatoarelor, întro meserie care vă solicită timp nelimitat. Cum aţi găsit timpul necesar
să vă angrenaţi şi în această activitate, în acest „hobi neremunerabil”.

SF Nu ştiu. Adevărul este că tot ce fac, atât la locul meu de muncă
remunerabil, ca analist programator, cât şi în multiplele mele sarcini la
HOR, îmi place şi cred că este foarte important să faci în viaţă ceea ce îţi
place. Totul a început ca o joacă. În 1986 Radu Lucian, secretar general la
HOR pe vremea aceea, a înfiinţat, printre alte filiale din ţară şi filiala HOR
din Bat-Yam, oraş în care locuiam şi fără să-mi dau seama m-am trezit
preşedinta acestei filiale. Cam aşa a început şi uite că au trecut 15 ani.
Astăzi sunt preşedinta filialei Tel Aviv, preşedinta comisiei culturale a
HOR, purtătoare de cuvânt a HOR şi răspund de proiectul iniţiat de noi
de a ajuta originarii din România cu venituri mici. Fiecare din aceste
activităţi are alt profil şi cred că această împletire mă ajută să nu
obosesc.

