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 Ișua Zontag 
Președintele filialei Așdod. 

Datorită activității sale deosebit de 

bogată și totodată fiind un bun 
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                   תאחדות עולי רומניה בישראל

 הארגון היצוגי של עולי רומניה בישראל
     HITACHDUT OLEI ROMANIA BE ISRAEL   

 

 

 ?מי אנחנו

ארגון ר "יו- על שאלה זו עונה

 התאחדות עולי רומניה 

(H.O.R )- זאב שוורץ 

 
HOR  שנה ועד היום  75-הוקמה לפני יותר מ

 של יוצאי רומניה כמעט טיפלנו בבעיות 
ר התאחדות "שנה מוניתי ליו 15לפני , 1965-הגעתי לארץ ב . נפש 353.333

 ,עולי רומניה
בהתאם לתקופות . בכל השנים האלה למדתי להכיר ולהעריך את העדה

ועזר לכם לחיות , הדריך אתכם בצעדים הראשונים בארץ. H.O.R, והצרכים
 .בישראל

שמרנו על שפתנו וכבדנו את , תנו כיהודים רומניםשמרנו על אחדו, יחד עם זאת
 ..תרבות המדינה ממנה באנו

 אומנות,מדע , חקלאות, צבא: יש לנו בעדה אנשים שהצליחו בכל התחומים
 וגם פרסי ישראל אנו גאים כי בינינו גם חתני פרס נובל, ובפוליטיקה בודדים 

 .בתחומים שונים
יה של נוסטלגיה אני נזכר יוברא. התמודד עם המהגרים HOR, בהתחלה

מצאתי אותו אצל , 63-בשנות ה . H.O.Rמדריך בעריכת , במדריך הכתום
מדריך זה כלל את החלקים הראשונים של . 53 -בשנות ה שהיגרה, אחותי

המידע הדרוש כדי להשתלב ואפילו ביטויים עבריים נפוצים הדרושים בחיי 
 .רופא ועוד, בנק, קניות, היומיום

שם , ואת קיוסק הלוטושל רחוב דיזינגוף בשבת בבוקר הטיילת  אני זוכר את
ואת קפה לונדון עם העוגות ,היה רומני שהיה מוכן לספר לנו מה שרצינו לדעת

 . המיוחדות
, ששם פגשנו את השחקנים, או מאוחר יותר בכסית, רוול -ואת בית הקפה

שבו אסף הכפר , אני חושב על עין הוד,הציירים מהעדה הרומנית , הזמרים
 .ברובם רומנים, מרסל ינקו את האמנים המוכשרים ביותר
היום  הם , מי שעיין פעם במדריך זה . עכשיו ישנם זמנים אחרים וצרכים אחרים

 . המשולבים היטב בחיים הישראליים, אנשים עם ילדים ונכדים
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שיתוף פעולה היסטורי בין התאחדות עולי 
 רומניה בישראל וארגון א.מ.י.ר.

 
הם הארגונים היציגים  .ר.י.מ.אארגון ו בישראל התאחדות עולי רומניה

.הרומנייוצאי הגדולים ביותר בקרב הישראלים   
 

ארגון  ינוהזאב שוורץ תו של מר רשוב בישראל התאחדות עולי רומניה
תוך , המשרת באמצעות פעילות ענפה ומגוונת את כלל הישראלים יוצאי רומניה

.נפשי וחברתי והן חומרימעשי  הן ת בסיועהתמקדו  
, הארגון שם דגש על טיפול בבעיותיהם ושמירת זכויותיהם של ניצולי השואה

.לכל מקרה של התפרצות אנטישמית ברומניה ומגיב במהירות  
 

כלל  ולהביא לידיעתשם לו למטרה לשמר  מיכה חרישותו של מר רשב .ר.י.מ.א

תפקידם של יהודי רומניה ולהציג את ה רומניביהדות ה תולדותהציבור את 

לשם השגת מטרה זו . התפתחותה של מדינת ישראלהקמתה ובוהציוני  מפעלב

מת קבין היתר על ההוחלט 

 שמשמוזיאון בראש פינה שי

 התרבותית של מורשתלמרכז 

הוחלט , כמו כן. יהדות רומניה

סרטים , ספריםלקדם 

בנושא ם היסטוריים חקריומ

כתובה סומים במדיה הופר

עלייה לוהדיגיטלית הקשורים 

, כמו כן. הרומנית לדורותיה

טכסים , סמינרים נורגיאו
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 .ועוד שלל פעילויותכרון השואה ילשימור ז

 ושיתוף , משלימות זו את זו .ר.י.מ.או התאחדות עולי רומניהעילויותיהם של פ

 .הפעולה המבורך בין שני הארגונים יהיה לטובת כל יוצאי מניה

                                
 

 

 

 התאחדות עולי רומניה בישראל 

 הארגון היצוגי של עולי רומניה בישראל
     HITACHDUT OLEI ROMANIA B  
Cine suntem noi? 
Ne răspunde la această întrebare Preşedintele 

Organizaţiei Reprezentative a Evreilor Originari din  

Romania (H.O.R.) - Zeev Schwartz 

 ל
HOR-ul s-a înfiinţat în urmă cu peste 75 

de ani. Încă de la început şi până astăzi  

s-a ocupat de problemele celor veniţi din 

România, aproape 350.000 de suflete. Eu 

am venit în țară în 1965 și nu după mult 

timp am început să activez la H.O.R. În 

urmă cu 20 de ani am fost numit președinte.  

În  toţi aceşti ani am învăţat să vă cunosc şi să vă apreciez. În funcţie 

de perioade şi de necesităţi 

activiștii H.O.R. v-au  îndrumat 

primii paşi în noua 

dumneavoastră ţară, v-au ajutat 

să vă încadraţi în viaţa 

israeliană.  În acelaşi timp, noi 

ne-am păstrat unitatea ca evrei 

români, ne-am păstrat limba şi 

respectăm cultura ţării din care am venit.  

Avem, în „tribul” nostru   oameni care s-au remarcat în diverse 

domenii. Găsim români în toate meseriile şi peste tot ne fac cinste şi 
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ne mândrim cu ei. Suntem mândrii că printre noi sunt laureaţi ai 

premiului Nobel și laureați ai premiului Israel.  

La început HOR -ul s-a ocupat  de emigranţi. Privesc cu nostalgie o 

cărticică mică cu copertă de un roşu cărămiziu : „Ghid de îndrumare 

a noilor veniţi”, editat de H.O.R. prin anii 60. L-am găsit la sora mea, 

care a emigrat în 1950.  În acest ghid se găseau primele informaţii 

necesare integrării şi chiar expresii uzuale în ebraică, necesare în 

viaţa de toate zilele, la cumpărături, la bancă, la doctor şi așa mai 

departe. 

Mi-aduc aminte de promenada de sâmbătă dimineaţă pe Dizengof, şi 

de un chioşc de loto unde un român de-al nostru era gata să-ţi spună 

tot ce vroiai să ştii;  de prăjiturile de la cofetăria London care-ţi 

aminteau de gustul prăjiturilor de la Capşa şi încă multe altele.  

Era suficient să intri la cafeneaua Roval, sau mai târziu la Casit, 

pentru a întâlni oameni de cultură din tribul nostru: actori, cântăreţi, 

pictori.  

Mă gândesc la Ein Hod, satul în care Marcel Iancu a adunat cei mai 

talentaţi oameni de artă, majoritatea români.  

Acum sunt alte vremuri şi alte necesităţi. Cei care au răsfoit odată 

acest ghid sunt astăzi oameni cu copii şi nepoţi, bine integrați în viața 

israeliană.  
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Colaborare istorică între H.O.R. și A.M.I.R 
 
H.O.R. și A.M.I.R. sunt cele mai mari organizații ale israelienilor de 

origine română 

H.O.R. președinte Zeev Schwartz, este organizația care prin acțiunile sale 

deservește israelienii de origine română ocupându-se în principal de 

necesitățile materiale și sufletești ale acestora. 

Se implică în problemele supraviețuitorilor Holocaustului, ocupându-se 

de necesitățile și drepturile acestora, și reacționează imediat la răbufnirile 

antisemite din România. 

A.M.I.R.  președinte 

Micha Harish, are ca 

scop să păstreze 

istoria iudaismului 

românesc, și să o 

prezinte publicului 

larg, precum și să 

arate rolul evreilor 

români la formarea și 
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dezvoltarea statului Israel. 

Pentru realizarea  acestora s-a hotărât să se construiască la Rosh Pina un 

muzeu, care să fie un centru al patrimoniului  românesc, să fie 

promovate cărți, filme și cercetări istorice relevante,  să se organizeze 

seminarii , comemorări ale Holocaustului, popularizări în mass-

media, și multe altele legate de istoria „alialei” române. 

Acțiunile H.O.R  și A.M.I.R se complectează unele pe celelalte și o 

colaborare a acestor organizații este benefică  originalilor din România 

 

 

 

 
 
 

                                 
 

  התאחדות עולי רומניה בישראל
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„Haramat cosit”  la H.O.R. 
 
Joi 26 septembrie 2019, cu ocazia anului nou evreiesc,   a avut loc 
„Haramat cosit”,  la sediul central H.O.R din Tel Aviv, cu participarea 
președinților de filiale și membrilor comitetelor locale. 
Ne-au onorat cu prezența: domnul Mircea Chitic consilier la Ambasada 
României în Israel, domnul Miha Harish președinte A.M.I.R., domnul Avi 
Rosental director general la Centrala Organizațiilor Supraviețuitorilor 
Holocaustului, Eial Fabian director general la A.M.I.R., doamna Doina 
Meiseles editoarea publicațiilor de limbă română „Jurnalul  săptămânii” 
și „Revista Mea” 
Domnul Zeev Schwartz președinte H.O.R. pe țară a prezentat o scurtă 
trecere în revistă a acțiunilor desfășurate în anul ce a trecut, mulțumind 
președinților de filiale și corpului administrativ (Eliau Sachter director 
general, Cohi secretară , Tita Katz secretar 2, Luci Dival voluntară) pentru 
modul în care s-au implicat în activitatea organizației atât la nivel de 
centrală, cât și la nivel de filiale. 
Deasemenea domnul Zeev Schwartz a prezentat pe scurt cele două 
proiecte mari ale organizației ce urmează să se desfășoare în primele 
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luni ale noului an evreiesc: 75 de ani de existență a H.O.R. pe țară, 
acțiune ce va avea loc pe 28 noiembrie,  la sala „Alhambra” din Tel Aviv, 
în prezența unui public numeros și a unor invitați importanți din țară și 
din România; ca în fiecare an se va sărbătorii trecerea la noul an 
calendaristic 2020  la Tveria, la un hotel de 5 stele. 
Invitații au exprimat, în cuvinte calde, legăturile vechi pe care le au  cu 
H.O.R.  și plăcerea cu care colaborează cu noi.   
Cei prezenți gazde și invitați au ciocnit, conform tradiției un pahar de vin 
pentru noul an.  

 

 

 

 

 

 

 
„Haramat cosit” la H.O.R. 
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Zeev Schwartz, Mircea Chitic, Nathan Cohen, Șlomo Abramovici 

 

 

 

 

 

 

 
 

Doina Meiseles, Fani Mendelovici, Carmen Copolovici, Eliahu 

Sachter, Zeev Schwartz, Mircea Chitic 
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Eliahu Sachter, Mircea Chitic, Nathan Cohen 

 

 

 

 
 

Eial Fabian director general A.M.I.R.,  

Eliahu Sachter director general H.O.R. 

Avi Rosental director general Centrala Org. 

Supraviețuitorilor Holocaustului 

 

  

Micha Harish „Ben Gurion a fost modelul meu în viață”  
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                     בישראלתאחדות עולי רומניה 

 יצוגי של עולי רומניה בישראלהארגון ה
     HITACHDUT OLEI ROMANIA BE ISRAEL   

 

 
 

Comemorarea victimelor de pe 
vasul Mefkure de către H.O.R. 
Petah Tikva 
Trăim o perioadă când antisemitismul ia proporții, 
și actele huliganilor îndreptate împotriva evreilor, a 
cimitirelor evreiești și a locașurilor noastre de cult, 
se întețesc peste tot în lume. 
Comemorările victimelor Holocaustului, indiferent 
unde se petrec,  pe lângă faptul că noi 
supraviețuitorii ne plângem morții, au și rolul de a 
trage un semnal de alarmă ca aceste grozăvii, 
această pagină neagră din istoria omenirii să nu se 

mai repete. 
Noi evreii originari din România care trăim în Israel, supraviețuitori ai 
Holocaustului sau urmașii acestora, comemorăm în fiecare an tragedia 
vaselor Struma și Mefkure. 
Ca și scufundarea vasului Struma, torpilarea vasului  Mefkure face parte 
din tragediile Holocaustului.  
Pe 2 august 1944 părăsesc portul Constanța, în convoi, 3 nave turcești: 
Morina, Bulbul și Mefkure, excortate de submarine roimânești până la 

ieșirea din apele teritoriale ale României. 
Aceste vase transportau refugiați evrei din 
România și țări vecine, cum ar fi Ungaria, 
Polonia și Iugosla, cu destinația finală 
Palestina. 
În noaptea de 4 spre 5 august vasul 
Mefkure este atacat și scufundat, în timp ce 
celelalte 2 vase sunt lăsate să ajungă la 
Constantinopole și mai departe în 
Palestina. 
Pe vas se pare că erau 395 de pasageri 
printre care și 120 de copii orfani. 
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Au supraviețiut 5. 
De ce a fost scufundat Mefkure a rămas o enigmă. Mulți istorici au 
încercat să descopere ce se ascunde în spatele acestei  
tragedii cercetând documentele vremii și discutând cu supraviețuitorii și 
călătorii de pe celelalte două vase. Pe vas se îmbarcaseră 5 sau 6 ofițeri 
polonezi, se pare agenți britanici, deghizați în evrei. Trebuiau să ajungă 
în Grecia  la Armata Liberă Poloneză. Au fost recunoscuți și  fotografiați. 
Există un ordin al statului major al Marinei că acești ofițeri nu  trebuie să 

ajungă  la destinație. Îmbarcarea nu s-a făcut conform listelor întocmite 
anterior. Conform declaraților unor martori, spre Mefkure au fost 
îndreptați bărbați și femei, tineri, apți de luptă. Un document maritim 
german subliniază că vasele trebuiau să părăseacă portul Constanța 
 într-o anumită ordine 1- Morina, 2- Mefkure 3- Bulbul și să navigheze la 
distanță de un kilometru unul de altul. Nu se știe precis dacă vasul a fost 
atacat de un submarn sovietic, la ordinul lui Stalin, care își făcuse planuri 
în legătură cu Polonia și România și se temea de Armata Liberă Poloneză, 
sau a fost o acțiune a nemților, care se temeau că acești agenți britanici 
ar putea ajunge la Londra cu anumite secrete ale armatei germane. 
Există o teorie conform căreia un submarin german și alte câteva 
ambarcațiuni ar fi scufundat  prin mitraliere vasul Mefkure și pe cei care 
încercau să se salveze din flăcări, iar submarinul sovietic a atacat și 
distrus submarinul german. Cu toate că au trecut atât de mulți ani, 
istoricii continuă să caute documente și să discute cu urmașii celor care 
în august 1944 s-au îmbarcat pe aceste 3 vase, pentru a dezlega această 
enigmă. 
 Indiferent cine a scufundat acest vas, pentru a reduce la tăcere 5, 6 
agenți britanici, a omorât cu bună știină peste 300 de evrei, bărbați, 
femei și  copii și aceasta este o crimă monstruasă și omenirea nu trebuie 
să uite și să ierte. 
În cartierul Kiriat Matalot, pe strada Rama din Petah Tikva, la intrarea 
într-un frumos parc este un monument ridicat în memoria victimelor 
care și-au găsit moartea  pe Mefkure.  
Aici președintele filialei H.O.R din Petah Tikva în colaborare cu primăria 
orașului și H.O.R. pe țară a organizat, pe 9 septembrie comemorarea 
victimelor de pe Mefkure. 
Președintele H.O.R., Zeev Schwartz, care susține todeauna acțiunile de 
comemorare  ale Holocaustului și ia atitudine împotriva răbufnirilor 
antisemite, a sprijinit din plin această acțiune.  
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Moderatorul a fost Moni Seinstein, președintele filialei H.O.R.Petah 
Tikva, care s-a ocupat cu deosebită competență și multă emoție de 
organizarea acestei ceremonii. 
Acțiunea s-a desfășurat în prezența domnului Rami Grimberg, primarul 
orașului Petah Tikva, care a subliniat rolul românilor în dezvoltarea 
orașului și modul deosebit în care colaborează cu Moni Seinstein și 
ceilalți membri ai organizației H.O.R. din Petah Tikva. 
 Printre vorbitori s-au remarcat domnul Miha Harish președintele 
organizației A.M.I.R, care a amintit rolul primilor emigranți români care 
au construit Rosh Pina și Zihron Yaakov și domnul Zeev Schwartz 
președintele H.O.R. pe țară, care a acuzat guvernele israeliene că nu au 
găsit de cuviință  nici după atâția zeci de ani să comemoreze oficial 
scufundarea vaselor Struma și Mefkure. A amintit că aliaua română, din 
care nu puțini au pus umărul la formarea statului Israel, este considerată 
o alia tăcută care nu urcă pe baricade. 
Au mai luat cuvântul domnul consilier Mircea Chitic din partea 
Ambasadei României în Israel, domnul Avi Rozental directorul Centralei 
Organizațiilor Supraviețuitorilor Holocaustului, doamna Cleopatra 
Lornițoiu director adjunct la I.C.R. Tel Aviv, domnul Doron Coler 
președintele organizației dorohoienilor și alții. 
Rabinul Elhanan Guttman  a amintit că domnia sa se află sub 3 pălării: 
Pălăria bunicului său Rabinul Bucureștilor Zvi Guttman, care în timpul 
Rebeliunii a fost luat împreună cu cei doi fii mai mari ai să (a avut 5 copii: 
4 băieți și o fată) dus și bătut la Chestură și apoi în Pădurea Jilavă unde 
au fost împușcați. După ce a zăcut 3 zile în zăpadă, Rabinul, plin de sânge 
s-a întors acasă. Cei doi băieți au rămas acolo, fără viață. 
A doua pălărie este a tatălui său Efraim Guttman care a întemeiat 
Sinagoga Yakov și Iosef și a creat în această Sinagogă Memorialul Evreilor 
din România 
Și cea de a treia pălărie este pălăria sa. După trecerea în neființă a tatălui 
său Elhanan Guttman a fost recunoscut de Rabinul Lau ca urmaș al 
acestuia. Pe lângă funcția religioasă Elhanan Guttman este președintele 
memorialului. Rabinul Elhanan Guttman este recunoscut de cele mai 
mari organizații de evrei originari din România: H.O.R. și A.M.I.R prin 
președinții lor, precum și de Rabinul Lau, ca Rabinul oficial al evreilor din 
România care trăiesc în Israel. 
Pentru Domnia Sa această ceremonie era deosebit de emoționantă. 
Unchiul său a murit pe Merkfure. 
Rabinul Elhanan Guttman a susținut serviciul religios 
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Au mai participat la ceremonie Șlomo Abramovici locțiitor președinte pe 
țară, Ioșua Zontag președintele filialei Așdod și vicepreședinte H.O.R. pe 
țară, Șimi Moșe președintele filialei Kiriat Malahi, Marius Hirș 
președintele filialei Or Yehuda,  Rene Katz președinta filialei Bat Yam, 
Dan Marian presedintele Organizației Supraviețuitorilor Lagărelor din 
Transnistria  și mulți alți originari din România.  
Ceremonia s-a încheiat cu Atikva cântată de toți participanții. Imnul 
nostru a răsunat acolo, lângă memorialul dedicat morților de pe 
Mefkure.  
Un ușor murmur al frunzelor, care se mișcau în adierea unei pale de 
vânt, venită parcă de nicăier, părea că aduce de departe, din valurile 
mării, vaietul celor pe care marea i-a înghițit în acele zile de august. 
Sanda Feller purtătoare de cuvânt H.O.R. 
 

Comemorarea victimelor de pe vasul Merkfure  

fotografii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rami  Grimberg  primarul  orașului 

Petah Tikva 
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Zeev  Schwartz  președintele  H.O.R în 

 Israel 
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Micha  Harish  președinte  A.M.I.R. 
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Avi  Rosental director la Centrala Organizaților 

 Supraviețuitorilor  Holocaustului 
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Rabinul  Elhanan Gutman 
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Încheierea serviciului  religios 

 

Moni Seinstein, Rami Grimberg , Mircea 

Chitic      
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Mircea Chitic consilier la Ambasada 

României în Israel  



28 
 

 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sărbătorim H.O.R.ul 
H.O.R., Hitahdut Olei Romania,  este Organizaţia Reprezentativă a 

Originarilor din România care trăiesc în Israel și își desfășoară activitatea 

atât la niel de centrală cât și prin cele 28 de filiale repartizate în 

majoritatea orașelor țării.  

Pe 28 noiembrie 2019 sărbătorim 75 de ani de de activitate a H.O.R. pe 

țară. 

Acțiunea, organizată în colaborare cu I.C.R. Tel Aviv și organizația 

A.M.I.R. va avea loc la sala de teatru „Alhambra” Șderot Ieusalim 39 

Yaffo Tel Aviv începând cu ora 16:30. 

Transportul va fi asigurat din întreaga țară 

Ne vor onora cu prezența personalități din viața israeliană și din România.  

Seara va începe cu o tratație ușoară, dar foarte  gustoasă după care 

urmează: 

Un film scurt despre H.O.R.  

Cuvăntul de deschidere al președintelui H.O.R. Zeev Schwartz 

Cuvintele de salut ale invitaților și colaboratorilor noștri adresate 

publicului:  

Va urma decernarea „diplomelor de merit” 

Programul artistic va fi susținut de o formație de înaltă clasă din 

România: trei voci excepționale de operă: Ionuț, Madeleine și Aida Pascu 

acompaniate la chitară clasică ne vor oferi atât momente muzicale 

românești consacrate  cât și piese celebre din repertoriul internațional. 

Seara  va fi încheiată de cântărețul israelian Șlomo Iosefzon, care ne 
va delecta cu „melodii de neuitat 
. 
Vă așteptăm să ne fiți alături în această zi de sărbătoare 
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 בישרל יה התאחדות עולי רומנ 

    הארגון היצוגי של עולי רומניה 

 בישראל                           
                     HITACHDUT OLEI ROMANIA BE ISRAEL   

 

Sfârșit de an la H.O.R. 
Conform tradiției organizația noastră va sărbători sfârșitul de 
an calendaristic într-un cadru festiv la Tveria. 
Evenimentul va avea loc la hotelul de 5 stele „Leonardo Club” 
 în perioada 30.12.2019 – 2.01.2020 (3 nopți și 
4 zile de luni până joi) în regim complect (masa 
de dimineață, prânz și seara). 
În timpul șederii se pot consuma băuturi 
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răcoritoare, vin alb sau roșu, bere, băuturi tari israeliene, 
prăjituri la discreție totul  în regim  „ כלול הכול  ” 
Programul va fi susținut de formația „Moldavia” care va 
interpreta muzică românească și străină a anilor 60 – 70 
În prima seară 30.12.2019   program susținut de hotel 
În noaptea de Revelion un program deosebit susținut de 
formația „Moldavia”: Clara și David voce, Alex vioară, Roman 
orgă și acordeon 
Vor fi surprize, tombolă (10 miniaturi în ulei pe lemn sau șcafim 
și multe alte premii), expoziție cu vânzare de exponate de 
îmbrăcăminte și bijuterii, băuturi răcoritoare, bere, vin la 
discreție și altele, dar în special mult dans, antren și veselie. 
În seara de 1.01.2020 – 2.01.2020 se va organiza un bal „cu 
mască și fără mască”.  
Participanții vor fi întâmpinați la intrare de un personaj de 
poveste, care le va oferi doamnelor o floare și domnilor un 
pahar de vin și povestea va continua. 
Se vor premia: costumul cel mai reprezentativ (400 șk.) și 
perechea care va dansa cel mai frumos tangou (400 de șk) 
Sperăm să fie o seară de vis. Se vor face fotografii și acțiunea va 
fi filmată. 
Transportul dus întors, inclus în costul acțiunii, va fi asigurat de 
autobuze confortabile cu aer condiționat. 

 
 



32 
 

În funcție de condițiile meteo și cerințe se vor organiza excursii 
atât pe 30 dec. în drum spre hotel și pe 1 sau 2 ianuare excursie 
în Ramat Hagolan care va costa 25 șk de persoană. 
Costul de pereche este de 2800 șk plătibil în 6 rate începând cu 
data de 1 decembrie. 
Pentru informații și înscrieri vă puteți adresa la centrala noastră din Tel 
Aviv str. Alexander Ianai nr. 3 telefon 03-5466502 sau la dna Rina 
Katz(Tita) număr de mobil 054-4647445 sau în orele serii la telefon  
03-6585592. 
Locurile sunt limitate.  
Înscrierile se vor face până la epuizarea camerelor oferite de hotel, 

dar nu mai târziu de 20 noiembrie. 
  
.  
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 תאחדות עולי רומניה בישראל 

 הארגון היצוגי של עולי רומניה בישראל
HITACHDUT OLEI ROMANIA BE ISRAEL   

 

 

 

 

Din Istoria Hitachdut Olei Romania 
 
Datorită emigrărilor masive din România, formarea  Organizației 
Reprezentative a Evreilor Originari din România care trăiesc în Israel 
(H.O.R.= Hitachdut Olei Romania) a apărut ca o necesitate și nu poate fi 
ruptă de contextul istoric al iudaismului românesc. 
Istoria iudaismului românesc merge undeva foarte departe în trecut.  
Evreii au început să se stabilească pe teritoriul României de foarte multă 
vreme.  Arheologii au descoperit pietre funerare care datează cam din 
jurul anului 1200, dar se presupune, că grupuri de evrei se stabiliseră în 
Moldova cu mult înainte.  
O acţiune deosebit de importantă, a comunităţilor evreieşti care trăiau 
în România, a fost congresul de la Focşani din 30-31 decembrie 1881, 
primul congres sionist, cu  16 ani mai devreme decât congresul de la 
Basel organizat de Theodor Herzl. 
 La acest congres au participt  56 de delegaţi din 33 de organizaţii de pe 

teritoriul României, care reprezentau aproximativ 70.000 de oameni.    

Toţi participanţii au fost de acord că singura rezolvare a problemei 

evreilor este emigrarea în „Ţara Sfântă”.  

Reîntoarcerea pe meleagurile de unde strămoşii noştri au fost alungaţi, 

era un vis milenar al neamului nostru. La fiecare sărbătoare, când se 

închina un pahar, la fiecare întâlnire, când se despărţeau, evreii îşi urau 

„La anu la Ierusalim”. 
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De-a lungul anilor, H.O.R. a acționat în funcție de necesitățile perioadei 

de emigrare. 

Prima emigrare a avut loc în 1882, formată din evrei  veniţi din Moineşti, 

Galați și Bacău, care  au construit primele aşezări agricole la Rosh Pina,  

Zihron Yaakov și Rishon leTzion, iar în 1889 Bat Shlomo. Cu timpul au 

ajuns în aceste așezări emigranți din alte neamuri. 

Comitetele de conducere ale românilor din aceste așezări, prin funcțiile 

lor, sunt precursoarele viitoarei „Organizații de olimi originari din 

România”. 

  

În 1929  se formează „Organizația de Olimi Români” din Haifa, care avea 
ca scop să-i ajute pe emigranții din România, care ajungeau în port, de 
cele mai multe ori clandestin, să se stabilească în Haifa, sau în alte 
așezări din apropiere. 
 
în anul 1944 a sosit în Ereț Israel vaporașul „Kazbek”, ticsit cu olimi din 
România. 780 de persoane. Între aceștia mai mulți fruntași sioniști și 
numeroși copii aduși din Transnistria. 
„Scurtă biografie neromanțată a localității Ghivat Șmuel” publicată în 
cartea „Ziariști și politicieni din urmă cu o jumătate de veac” - o colecție 
de articole publicată în 1993 - de ziaristul Mihail Rinea, este povestea 
înființării acestui oraș, la început o mică așezare. 
„1944! Războiul mondial nu se terminase încă. 
Într-o noapte întunecoasă s-a apropiat, prudent, de coastele israeliene, 
un vapor mic. În pântecele lui, înghesuiți, mai multe sute de emigranți 
din România care își doreau limanul pe pământul acesta al Făgăduinței. 
Oamenii trebuiau adăpostiți” scrie Mihail Rinea. 
Voi reda un fragment din interviul pe care ziaristul l-a luat primarului 
orașului de la acea vreme (1993), Zeev Schachter: 
„în anul 1944 a sosit în Ereț Israel vaporașul „Kazbek”, ticsit cu olimi din 
România. Vreo 780 de persoane. Între aceștia mai mulți fruntași sioniști 
și numeroși copii aduși din Transnistria. 
În vederea clitării acestor emigranți, conducătorii organizației de olimi 
originari din România ( cunoscută astăzi ca H.O.R.) au luat inițiativa 
construirii a 100 de locuințe pe un teren care aparținea lui Keren 
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Kayemet, teren situat în apropiere de Bnei Brak. Piatra de temelie a 
acestei așezări a fost pusă în octombrie 1944.... 
Numele așezării a fost hotărât de „fruntașii organizației de olimi din 
România” după numele mentorului sionismului românesc Samuel  
Pineles, care a contribuit din plin la colonizarea primelor așezări Rosh 
Pina și Zichron Yaakov”. 
 
A urmat o perioadă de emigrări masive, când H.O.R. i-a ajutat pe 
emigranții din România în toate problemele legate de clitare. Voluntari 
se ocupau de traduceri de acte, îi însoțeau la bancă, cupat holim, etc.  
 
În anii 50 Hidachdut Olei Romania a editat un ghid de conversație român 
– ebraic,  care conținea expresiile uzuale necesare noilor veniți, iar în 
1974 a publicat un vocabular ivrit – român pentru contabili și economiști 
întocmit de Ancel Moșe, profesor de contabilitate. 
 
Pe lângă grija permenentă de a-i ajuta și îndruma pe olimi, Hitachdut 
Olei Romania a contribuit și la cunoașterea și promovarea iudaismului 
românesc.   
Între anii 1977 – 1979 apare „Shevet Romania”, publicație periodică de 
istorie a iudaismului din România editată de „Hitahdut Olei Romania din 
Israel ” 
Colectivul de redacție era format din: Jean Cohen, Eugen Luca, Ițhak 
Korn, S. Schafferman, A.B. Yoffe și Meir Zait, iar secretarul de redacție a 
fost Aharon Gal-Goldenthal. 
Revista a apărut în românește și ebraică. 
În primul număr, pe prima pagină, este un citat din Iacob Groper poet 
liric, născut la Mihăileni, considerat primul poet idișist modern : 
„De întodeauna am gândit că trebuie să facem cunoscută comoara 
spirituală a iudaismului din România. Acolo a fost leagănul evreiesc, în 
Moldova ca și în Basarabia atât de bogată în „idișkeit”. Acolo au fost 
izvoarele spiritului evreiesc al acestui „șevet” trib. Acolo s-a auzit 
cântecul specific „șevetului”. Dece să-l aducem la tăcere? Trebuie să 
facem ceva!” 
 
După cum se poate observa de-a lungul istoriei „Hitachdut Olei 
Romania” a activat în multe domenii pornind de la ajutorul acordat 
olimilor în toate problemele de clitare  (voluntari se ocupau de traduceri 
de acte, îi însoțeau la bancă, cupat holim, etc),  contribuția la formarea 
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așezării Ghivat Shmuel, publicarea unui magazin  de istorie a iudaismului 
din România, și altele. 
Această ultimă idee a fost preluată mult mai târziu, în 2002, de 
organizația nou formată A.M.I.R., care și-a asumat sarcina să păstreze 
istoria iudaismului românesc, și să o prezinte publicului larg, precum și 
să arate rolul evreilor români la formarea și dezvoltarea statului Israel. 
 
Numărul mare de emigranți, care cu scurgerea timpului s-au stabilit în 
orașe pe tot cuprinsul țării, a dus la înființartea filialelor H.O.R .  
Sub conducerea Centralei din Tel Aviv, președinții de filiale și comitetele 
locale au preluat sarcina de a-i ajuta și îndruma pe olimii din România 
stabiliți în orașele lor. Printre cele mai vechi filiale sunt Haifa, Carmiel, 
Beer Sheva, Petah Tikva, Naharia. 
 
În perioada actuală nu mai sunt olimi din România și s-au schimbat și 
prioritățile H.O.R. Se ocupă de originarii din România ajunși la o 
anumită vârstă, dar și de a doua și a treia generație.  
În perioada 2008-2010 s-au acordat ajutoare materiale originarilor din 
România cu venituri mici. 
De două ori pe an se organizează excursii de 3-4 zile în cele mai 
frumoase locuri din țară.  
Se comemorează victimele Holocaustului: Struma la Așdod, Mefkure la 
Petah Tikva, Ziua Holocaustului din România (9 octombrie, zi stabilită 
prin lege în 2004) în România. 
HOR ia atitudine împotriva actelor de antisemitism din România, cum 
ar fi: existența Cuibului Legionarilor din București str. Negruzi nr 1( 
subiect ridicat de preș. Zeev Schwartz în ședința parlamentului român), 
profanarea de morminte în cimitirele evreiești din România; încercările 
de reabilitare a mareșalului Antonescu a cărui bust se află la Muzeul de 
Stat din Curtea de Argeș și ca și cum nu ar fi destul, recent  
viceprimarul Bucureștiului, Bodulescu,  a cerut insistent  să se 
construiască bustul lui Antonescu în capitala României pe care să fie 
scris „eroul neamului”. La una din sedințele din Parlament Zeev 
Schwartz a ridicat problema „Cuibului Legionar” și deoarec au fost 
deputați care au refuzat să creadă, a coborât de la tribună și a împărțit 
în sală 60 de fotografii pe care le avea pregătite in cazul în care se va ivi 
o astfel de problemă. 
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Foarte importante sunt acțiunile H.O.R. pentru ca și supraviețuitorii 
Holocaustului emigrați în Israel după 1953 să primească aceleași 
drepturi ca și cei veniți înaintea acestei date.  
În acest scop H.O.R. s-a adresat, în 2015, Tribunalului Suprem (BAGAȚ). 
Ca urmare a acestei acțiuni, Tribunalul Suprem a apelat la ministrul de 
finanțe, pentru a motiva această situație creiată. Răspunsul a fost că nu 
au buget suficient.  
H.O.R. a hotărât să lupte în continuare în acest sens. Printre altele 
acesta este motivul pentru care în fișa de înregistrare la recensământul  
 
 
 
inițiat de H.O.R. (pentru prima oară în țară) una din rubrici se referă la 
anul emigrării. Recensământul are ca scop și o mai bună cunoaștere a 
originarilor din România.  
Începând din septembrie 2012 noi am  editat șapte ziare sub titlul „Ziarul 
Nostru”, un „Buletin informativ” și un „Album” în trei volume, care au 
cuprins principalele activități ale H.O.R. atât la nivel de centrală, cât și la 
nivel de filiale. 
Cu ocazia aniversării a 75 de ani de activitate H.O.R. pe țară, astăzi 
28.11.2019 noi am editat Ziarul Nostru numărul 8, ediție omagială.  
 
 
 
 

      Sanda Feller 
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