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75 de ani

de activitati ale
H.O.R-ului pe tara.

Astăzi, 28 noiembrie 2019 sărbătorim 75 de ani de activitate a
organizației H.O.R. pe țară, aici în sala „Alhambra”, sală cu o
veche tradiție în viața culturală israeliană, unde în anii 60 - 70 au
fost numeroase spectacole, în distribuția cărora au figurat mulți
actori și cântăreți din aliaua noastră.
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 noastre activități.
Aceste publicații au fost redactate de un colectiv din tribul nostru,
care la timpul lor au fost îndrumați în primii lor pași din Israel, iar
acum sunt bine integrați în viața israeliană.
Ne mândrim că astăzi edităm ziarul cu numărul opt, număr omagial
al ziarului nostru, care să marcheze acest eveniment împortant din
viața organizației noastre. Vă doresc lectură plăcută,
Zeev Schwartz Președinte H.O.R. pe țară.

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 31-30 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”. De-a lungul
anilor, H.O.R. a acționat în
funcție de necesitățile perioadei
de emigrare.
Continuare in pagina 2

In Tel Aviv pe strada
Alexander Ianai nr. 3 se află
Centrala H.O.R. Aici este
„motorul” organizației.
Aici se iau hotărârile care
privesc întreaga organizație și
se pregătesc acțiunile la care
participă toate filialele.
Evenimentele sunt discutate
în cadrul Comitetului
Executiv și sunt prezentate
spre aprobare Adunării
Generale formată din
președinții de filiale.

În Ziar
Comitetul executiv . . . pagina 2
Din activitatile
Filialelor

. . . pagina 4

Activitati la nivel
. . . pagina 7
de centrala
Remember

. . . pagina 12
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Din istoria Hitachdut Olei Romania

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.
„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.

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 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.

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:

„In 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 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 idișist modern :
„De întodeauna am gândit că trebuie să facem cunoscută comoara
spirituală a iudaismului din România. Acolo a fost leagănul evreiesc,
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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.
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.
Despre toate acestea și încă multe
altele puteți citi în publicațiile
editate de H.O.R.
Sanda Feller
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Comitetul Executiv H.O.R
Zeev
Schwartz

Președinte
H.O.R.
pe țară și
președintele
Ligii de
Prietenie
Israel
România
S-a născut întrun mic orăşel din
nordul Moldovei, Mihăileni. La
numai 5 ani pentru Zeev s-a încheiat
copilăria. În 1941 a fost deportat
cu întreaga familie în Transnistria,
în ghetoul Moghilev Podolski. În
locul casei părinteşti, baraca unde
deportaţii se înghesuiau unul peste
altul. În locul pădurii umbrite de
copaci, străzi mizere, pline de praf
şi de soldaţi cu puşti, gata să tragă.
A început lupta crâncenă pentru
supravieţuire. Boli, umilinţe, foame.
Fugea din ghetou şi cerşea. Putea să
fie împuşcat în orice clipă, dar lui
şi surorilor lui le era foame. Tatăl
lui şi unul din fraţi au fost omorâţi.
Nu ştie cum, nu ştie de ce. Au fost
aruncaţi undeva, într-o groapă
comună, un loc pe care localnicii
încă îl mai ocolesc. La 8 ani, în
1944 a revenit, împreună cu restul
familiei la Mihăileni. Au urmat ani
grei. Era secetă în Moldova, dar
era acasă. Poate în lagăr, poate mai
târziu la Mihăileni a început să se
nască în mintea lui dorinţa aprigă
de a-şi depăşi condiţia, de a-şi
construi o viaţă în care să nu-i mai
fie niciodată foame. In anul 1958 şi-a
luat diploma în ştiinţe economice.
In 1965 a aliat împreună cu soţia şi
2 copii mici. A făcut de toate, până
a învăţat limba ebraică şi a reuşit
să se angajeze funcţionar la bancă.
A muncit mult, fără să se uite la
ceas, a ajuns să cunoască întreaga
activitate a băncii, iar în 1972 a fost
numit director de filială în cadrul
Băncii Hapoalim. A absolvit cursuri
de perfecţionare pentru directori
de bancă şi cursuri de economie
la universitatea Bar-Ilan. Acum
Zeev Schwartz este pensionar, dar
munceşte mai mult decât atunci
când era doar un simplu director
de bancă! Este preşedintele H.O.R.
pe ţară.

Slomo
Abramovici

Este vice
preşedinte
H.O.R.
pe ţară şi
preşedintele
filialei H.O.R
Lud.
S-a născut la Focşani. Şlomo a
fost un elev foarte bun. În şcoala
elementară a obţinut de trei ori
premiul întâi la olimpiadele
regionale de matematică şi fizică.
A venit momentul, când Şlomo
trebuia să intre la liceu, dar tatăl

lui Şlomo era ţionist convins. Au
depus actele să emigreze în Israel,
şi de cini ori au fost respinşi. Apoi,
plecările au fost oprite timp de
mulţi ani. La Focşani, oraş mic, unde
fiecare se cunoştea cu fiecare, Şlomo
era considerat fiul unui duşman al
poporului. Nu i s-a permis să dea
examenul de admitere în liceu.
A plecat la Bacău, unde nimeni
nu-l cunoştea. În 1963, când în
sfârşit familia Abramovici a primit
aprobarea să emigreze, Şlomo era
în ultima clasă de liceu. Cine a trăit
această perioadă de aşteptare, de
nesiguranţă, de frică va înţelege
de ce Şlomo a abandonat şcoala şi
împreună cu părinţii şi o soră mai
mică s-a îmbarcat pe vaporul cu
destinaţia Israel. Aici a terminat
liceul şi a fost acceptat la Tehnion.
Trebuia să aibă grije de mama şi de
sora lui de numai 11 ani. A intrat la
Kupat Holim Clali, a luat diploma
în menegement medical ajungând
până la postul de director economic
pe regiune..
După ieşirea la pensie, la mai
puţin de 56 de ani, lui Şlomo
i s-a propus să oraganizeze în
colaborare cu Kupat Holim Clali o
clinică particulară cu profil general.
Clinica este plasată în partea veche
a oraşului Lud şi s-a bucurat de
multă apreciere Astăzi Șlomo este
președintele echipei de tenis de
masă Hapoel Lud și a primit zilele
acestea una dintre cele mai mari
distincții „Omul și Activitatea”.
Doctor

Natan Cohen

Dr. Natan
Cohen este
preşedintele
filialei H.O.R.
Beer Sheva şi
Neghev şi vice
preşedinte
H.O.R. pe
ţară.
A aliat împreună cu părinţii la 14 ani.
A terminat liceul şi universitatea în
ţară obţinând titlurile universitare
B.A. (toar rişon) şi M.A. (masteratul)
în fizică şi matematică.Şi-a început
activitatea ca professor de fizică şi
matematică la liceul din Dimona şi
apoi la Beer Şeva. Mai târziu a fost
cooptat în conducerea primăriei
din Beer-Şeva. Este şeful cartierului
Ghimel,
şeful
sindicatului
profesorilor din regiunea de sud,
membru în comitetul de absorbţie
de pe lângă primărie şi tot în
cadrul primăriei se ocupă şi de
probleme culturale.Continuându-şi
pregătirea ştiinţifică Natan Choen
se specializează în probleme de
mediu.În anul 2001 îşi ia doctoratul
în geografie hidrologică la
Universitatea din Bucureşti.
Participă la proiecte organizate de
Universitatea Ben Gurion din Beer
Şeva în colaborare cu Universitatea
Ion Cuza din Iaşi (România) unde
predă cursuri legate de problemele

de mediu din deşertul Neghev.
În cadrul colaborării Universităţii
Ben Gurion cu Uniunea Europenă,
participă la un proiect legat de
probleme de mediu, ca specialist
în problemele legate de hidrologia
Neghevului. Activează în cadrul
filialei H.O.R. Beer Şeva de peste
25 de ani. În această calitate a
dezvoltat relaţii între Beer Şeva şi
Cluj Napoca, Sinaia, Târgovişte. În
Beer Şeva există o piaţetă numită
Cluj Napoca, iar la Cluj există o
piaţetă numită Beer Şeva.

Moni
Sanstein

Președintele
filialei
H.O.R. Petah
Tikva și vive
președinte
H.O.R. pe
țară.

Cu ocazia inaugurării noului
sediu al Camerei de Comerț
Israel România, Moni Șanștein,
președintele filialei Petah Tikva,
a fost numit președintele comisiei
de control al acestei organizații.
Acțiunea a avut loc la inaugurarea
noului sediu al camerei de comert în
prezența dnei Andreea Păstârnac,
Ambasadoarea României în Israel, a
consilierului economic Mihai Ion, a
președintelui tuturor Camerelor de
Comerț Bilaterale, Marian Cohen și
a numeroși oameni de afaceri.
Inginer

Eliahu
Sahter

director
general
H.O.R.

S-a
născut
la Galaţi. În
1940, la numai
3 ani, a fost deportat împreună cu
părinţii în Transnistria, în lagărul
de la Balta.
Printr-o întâmplare fericită au fost
eliberaţi în 1941.
În 1951, tatăl lui a murit. La numai
14 ani, Eliahu a rămas doar cu
mama. Şocul a fost puternic, dar
a continuat să înveţe.În 1961 a
terminat Facultatea de Petrol și
gaze.
Şi-a început cariera ca inginer,
ajungând foarte repede să fie şeful
secţiei de producţie, şeful biroului
tehnic, şeful secţiei de control de
calitate, iar în 1970 devine inginer şef
adjunct la Combinatul Siderurgic
Galaţi. Avea sub conducerea sa cam
1600 de muncitori. A aliat în 1975
împreună cu familia. Din 1975 pînă
în anul 2008 a lucrat în meseria sa
ocupând funcţii de conducere: şef
de proiect, şef adjunct la serviciul
tehnic, şef adjunct al serviciului de
proiectare „Mahtaşim” din Beer Şeva.
În toată această perioadă a activat în

diverse acţiuni de interes public,în
posturi de conducere, în cadrul
societăţii economice „Meitar”.
A activat în cadrul filialei H.O.R.
Beer Şeva, ca vice preşedinte.
De la începutul anului 2008 a fost
membru în cadrul Comisiilor
Publice, unde s-a remarcat prin
seriozitate, multă muncă
(a participat la toate întrunirile
comisiei) şi justeţea aprecierilor.
În perioada 24 – 25 iunie a participat
la
Congresul
Românilorde
Pretutindeni , organizat sub
egida Parlamentului României la
București și a fost ales în Consiliul
de Conducere, format din 35
de membrii și care are rolul de
a analiza și aplica programele
destinate românilor care trăiesc în
afara granițelor României.

Sanda
Feller

Este
președinta
filialei
H.O.R.
Tel Aviv,
purtător de
cuvânt H.O.R. pe țară, președinta
comisiei cultrale și redactor
principal la publicațiile editate de
H.O.R. „Ziarul nostru”, „Buletin
informativ” și „Album”.
S-a născut în București, România.
A urmat primele clase de liceu la
liceul Gheorghe Șincai și ultimile
clase la Ion Creangă, ambele în
București. Absolventă a Academiei
de Studii Economice București
cu masteratul
în
economia
industriei, și-a continuat studiile de
perfecționare în cadrul Institutului
Central de Informatică calificânduse ca analist programator. A lucrat
ca economist la Fabrica de Mașini
Unelte și Agregate București
în cadrul compartimentului de
planificare a prețurilor și ca analist
programator la Combinatul Apicol
București. A emigrat în Israel la
sfârșitul anului 1983. A lucrat 5
ani la Champion Motors și 25
de ani la Iafora Tabori ca analist
programator.
Din 1986 activează la H.O.R., până
în anul 2000 ca președinta filialei
din Bat Yam, iar apoi ca președinta
filialei Tel Aviv. Din 2010 este
președinta comisiei culturale și
din 2012 redactor principal la
publicațiile editate de H.O.R. A
realizat 2 filme folosind materiale
din arhiva personală: primul cu
ocazia aniversării a 130 de ani de la
apariția primelor așezări construite
de evreii emigranți din România
și al doilea în memoria actorilor și
cântăreților de origine română care
au organizat spectacole în limba
română sub egida teatrului „Alb
albastru”, teatru creat în 1982 de
H.O.R., și care din păcate nu mai
sunt printre noi.
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Din activitatea filialelor

H.O.Rul îşi desfăşoară activitatea prin filiale în aproape toate oraşele ţării.
Mulţi dintre originarii din România sunt pensionari, sunt singuri şi faptul că se pot întâlni, că au cu
cine schimba o vorbă este foarte important. Printer altele, un obicei care s-a instaurat la multe din
filialele noastre este să-şi serbeze împreună zilele de naştere.

• La Carmiel

De pildă la Carmiel, doar în urmă cu câțiva ani, membrii filialei
l-au sărbătorit pe preşedintele lor, Moşe Flitman(z.l.), cu ocazia
împlinirii vârstei de 80 de ani. Pe lângă membrii filialei au mai
participat familia, primarul oraşului, adjuncta primarului şi mulţi
din preşedinţii altor filiale. Atmosfera a fost veselă, mâncarea foarte
bună şi toţi participanţii au dansat în ritmurile melodiilor vechi şi noi
pe care noi toţi le iubim. Moşe Flitman a condus filiala din Carmiel
peste 45 de ani şi a fost foarte iubit de concetăţeni. Din păcate ne-a
părăsit în urmă cu puțină vreme.

• La Naharia

• Filiala Așdod

La Naharia a fost
sărbătorit într-o
atmosferă la fel de veselă
veteranul clubului. care a
împlinit 90 de ani.
Marcel Fişer
Preşedintele filialei

• Filiala Beer Sheva și Neghev

Filiala Beer Sheva și Neghev a fost înfințată cu mulți ani în urmă
și a avut și are o bogată activitate, numărând cca 5000 de membri.
O dată la doi ani, se acordă, într-un cadru festiv, diplome de
onoare (Yakir Haeida) unor personalităţi din aliaua noastră care
s-au distins în domeniile lor de activitate.

Este una dintre cele mai vechi filiale din țară cu o activitate foarte
bogată.
Mulți ani a fost condusă de Max Gaier. de Ioșua Zontag (z.l.).
La clubul „Kadima” al filialei se desfășoară o activitate zilnică intensă
organizată, de două doamne inimoase: Berta și Sara. Se organizează
acțiuni cu ocazia diverselor sărbători , la care participă și alte filiale,
într-un cadru deosebit de frumos la elegantele saloane „Beel Mair”.
Una dintre cele mai vechi membre ale filialei este Rașela Negru care
este și vicepreședintă.
Este foarte activă și un permanent colaborator al publicațiilor editate
de H.O.R.

Purim la Așdod

Doamnele Berta și Sara
din comitetul filialei
Așdod sub conducerea
lui Ioșua Zontag, care
la vremea respectivă
era președintele acestei
filiale au organizat
festivitatea cu deosebit
talent și foarte multă
muncă. Mâncarea a fost
excelentă, muzica foarte
bună și toți cei prezenți s-au distrat de minune și au dansat ore întregi.
Din conducerea H.O.R. au participat: Zeev Schwartz- președinte pe
țară, Șlomo Abramovici - locțiitor, Nathan Cohen- vice președinte.
Eliahu Sachter - director general HOR, Sanda Feller - purtător de
cuvânt H.O.R.
Pe lângă membrii filialei H.O.R. Așdod, au participat și membrii din
alte filialele: În scurtul său cuvânt de deschidere, președintele H.O.R.
pe țară - Zeev Schwartz a subliniat:
„Noi suntem astă seară aici, pentru a celebra această mare sărbătoare
a poporului nostru. Vă doresc petrecere frumoasă și să nu uitați că
noi întindem o mână de ajutor tuturor celor veniți din România.”

Concertul celebrului cântăreț Sergiu Cioiu la Așdod

Ioșua Zontag a organizat la Așdod,
în colaborare cu Centrala H.O.R. și
I.C.R. Tel Aviv , cu priceperea de care
dă dovadă la toate acțiunile pe care le
face la filiala din Așdod, un concert
deosebit al celebrului cântăreț Sergiu
Cioiu.
Din partea I.C.R. s-a ocupat de acest
proiect doamna director adjunct
Cleopatra Lorințiu. Au participat 420
de persoiane din toată țara.
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Din activitatea filialelor

• Filiala Beer Sheva și Neghev

• Filiala Petah Tikva

Moni Seinstein - Președinte
În Petah Tikva trăiesc cca 3000 de israelieni de origine română. Este
vorba atât de cei din vechea generație, dar și de foarte mulți tineri, cu
părinții din România, dar născuți în Israel.
La clubul filialei au loc evenimente sociale și culturale .
Orașul Petah Tikva este înfrățit cu orașul Bacău, oraș în care s-a
născut și a trăit președintele filialei Moni Seinstein.
Printre ultimele acțiuni ale filialei:

Filiala a participat la o adunare organizată de primărie, unde au
expus ziare în limba română: „Orizonturi” ziarul editat pe plan local
şi „Ziarul Nostru” editat de centrala H.O.R. Cu această ocazie dr.
Nathan Cohen preşedintele filialei Ber Şeva si Negev, a primit din
partea primăriei o diplomă de onoare, pentru merite deosebite în
activitatea socială şi de clitare a noilor veniţi. În cadrul colaborării
cu Ambasada, la sediul filialei din Ber Şeva, o dată pe lună se
desfăşoară activităţi consulare.

Ziarul filialei „Orizonturi” se editeaza de foarte mulţi ani.

Din 2001 publicaţia este redactată computerizat de către Dl. Răducanu
Ştefan, conform cerinţelor tipografice actuale.
Din februarie 2010 apare seria nouă „Orizonturi”, de trei ori pe an,
deobicei în ajun de Pesah, Rosh Hashana şi la sfârşit de decembrie.
Publicaţia continuă tradiţia tratând o gamă constantă de subiecte,
informaţii HOR, juridice, medicale, sociale, istorice,... Articolele de
fond sunt semnate de preşedintele organizaţie HOR, Beer Sheva, Dr.
Nathan Cohen. In colectivul redacţional: Prof. Ioel Hermina - redactor
principal, Ing. Sachter Eliahu - coordonator, Dr. Liviu Calmanovici, Dl
. Alex Lorber, Dl. Răducanu Ştefan - realizator general; colaboratori,
Dna. Janina Petrescu, Ing. Henrich Artzi, Ing. Solo Haimberg, Dr. Uzi
Cioclu, Dl. Pop Yoshafat şi Dna Av. Mina H. Kalman.
Din partea filialei H.O.R. Dimona, colaborează Dl. Moise David,
preşedintele acesteia. În cadrul politicii de colaborare între filiale
dr. Nathan Cohen a contribuit la înfrățirea orașelor Dimona cu
Sinaia. Bogata activitate a filialei este susținută atât de H.O.R. pe
țară cât și de primăria locală.

În fotografie ing. Sachter Eliahu felicitat de dr.Nathan Cohen pentru
noua funcție de director general H.O.R.

• Șlomo Abramovici în viața socială și

În colaborare cu I.C.R. Tel Aviv, la filiala din Petah Tikva s-a
comemorat încetarea din viață a marii actrițe Stela Popescu.
A fost difuzat un film făcut din fragmente din cele mai cunoscute
roluri comice și muzicale interpretate de marea actriță.
Întâlnire cu prim consulul României în Israel domnișoara Geanina
Boicu.
La clubul filialei membri H.O.R. Petah Tikva s-au întâlnit cu prim
consul al României în Israel – Geanina Boicu.
S-a discutat despre modul în care funcționează Consulatul,
informațiile și documentele care se pot obține pe cale diplomatică și
multe alte subiecte de interes general pentru originarii din România.

Vizita unui grup de elevi din Bacău în Petah Tikva
„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 bacalaoreat”.

sportivă a orașului Lud

Pe Șlomo Abramovici noi toți l-am cunoscut ca o persoană care de
ani de zile activează l-a H.O.R. ca locțiitorul președintelui pe țară
și ca președinte al filialei H.O.R. din Lud, funcții în care a avut
nenumărate succese.
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Din activitatea filialelor

• Filiala H.O.R. Kiriat Gat

Coca Romașcanu – președintă
Kiriat Gat se află în sudul țării la 56 km de Tel Aviv și 43 km de Beer
Sheva. Are peste 50.000 de locuitori.
Cu ani în urmă populația de origine română reprezenta un procent
serios (20- 30 %) din populația orașului.
Au trecut anii. O parte s-au mutat, alții nu mai sunt printre noi sau
au îmbătrânit și sunt bolnavi.
Cu toate acestea filiala H.O.R. din acest oraș are o bogată activitate.
Președinta, Coca Romașcanu este o persoană veselă, vorbăreață și
cu multă inițiativă.
Pe lângă participarea la diversele acțiuni organizate la cluburile
primăriei, din originarii din România care au rămas în Kyriat Gat
cca 100 participă la toate acțiunile organizate de H.O.R. pe țară și
pe plan local la aniversări, excursii, ceremonii legate de sărbătorile
tradiționale, etc.
În general la fiecare activitate participă cam 40 de membri ai filialei,
de fiecare dată alții.
Există o bună colaborare cu primăria. La sărbătoarea de Purim
organizată de H.O.R. la Așdod, Coca a venit împreună cu 32 de
persoane, israelieni de origine română care trăiesc în Kyriat Gat, cu
un autobus pus la dispoziție de primărie.

• Filialei H.O.R. din Ierusalim

Marcel Leibovici – președintele
„După aproape 3 ani de tratative cu primăria, la jumătatea lunii
decembrie 2017, am reușit să fiu considerat „organizator de oloimi
hadașimi” să primesc un birou în „Beit Haolimi” și accesul, de câte ori
avem o acțiune la care participă originarii din România care trăiesc
în Ierusalim, la sala de festivități, (dotată cu aparat de proiecție, pian,
stație de amplificare). ”
Prima acțiune pe care a organizat-o Marcel Leibovici în noul sediu a
fost serbarea de Hanuca, în prezența unui numeros public.
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• O filială de suflet Bat Yam

Filiala H.O.R. Bat Yam este filiala cea mai apropiată de sufletul meu.
Iubesc această filială pentru că mă leagă de ea multe amintiri.
Tita (Rina Katz), președinta filialei, este prietena mea de-o viață.
Meir Grinștein, a fost până nu demult, cel mai in virsta membru al
filialei și un foarte vechi colaborator. Când, de Rosh Hashana mi-a
telefonat să-mi ureze un an bun si
mi-a spus ”Sănduca, eu te
urmăresc și mă bucur pentru toate succesele tale”, nu am crezut c[
este ultimul telefon. M-au năpădit amintirile. Cei mai frumoși ani din
viața mea i-am petrecut atunci, când cu mulți ani în urmă, făceam și
eu parte din acest snif. Astăzi sunt oameni noi. Unii proaspăt ieșiți
la pensie, alții cu ștate vechi în meseria de vîrsta a treia. Îmi place că
toți sunt dornici să afle lucruri noi. Cu toate că filiala din Bat Yam
nu are astăzi club este activitate. Membri filialei se întâlnesc la divers
activități. Pleacă în excursi și serbează împreună toate sărbătorile.
Îmi pare bine pentru Tita că are două ajutoare de nădejde. Mela
Anghelovici și Clara Avram sunt sufletul acestei filiale.
Vă doresc din suflet mult success și să faceti astfel ca toată lumea să
vorbească cu admirație de H.O.R. Bat Yam.
Sanda Feller

• Filiala H.O.R. Kiriat Malahi

Președinte Moșe Simon
Pe locul unde astăzi se află orașul, în 1933, un evreu din America,
Shmuel Pumbrowski, a cumpărat 700 de dunami. La început au fost
livezi, s-a excavat un puț și s-a construit o casă cu 2 etaje din beton.
Intenția lui Shmuel Pumbrowski a fost să construiască o așezare
pentru emigranți. Primii coloniști au fost emigranți din România, Irak
și Kurdistan, care au fost angajați ca muncitori în localitățile agricole
din apropiere.
Cu timpul numărul emigranților a crescut așezarea temporară s-a
transformat în așezare permanentă, iar în perioada în care „Șimi” a
fost primar (1993- 1998) a devenit oraș.
Orașul se dezvoltă necontenit. Pe lângă casele vechi s-au construit
blocuri noi și s-au creat locuri de muncă pentru localnici.
Ceea ce m-a impresionat în mod deosebit este fabrica „Ofachim” unde
lucrează persoane cu dezabilități. Acești oameni sunt bucuroși că pot
lucra, că sunt într-o colectivitate unde sunt respectați și înconjurați de
multă dragoste. Șimi este cunoscut și îndrăgit ca cel care a pus bazele
acestei fabrici și continuă chiar și acum când nu mai este primar să îi
ajute în toate problemele cu care fabrica se confruntă.
Este un loc absolut deosebit și impresionant, la care continui să te
gândești încă multă vreme. Privirile acelora care lucrează acolo nu
sunt triste, cu toate că sunt persoane cu dezabilități, ci vesele și pline
de speranță.
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Activități la nivel de centrală
Comemorarea Holocaustului

Holocaustul românesc a început la Dorohoi. 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.

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.

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 București la Memorialul construit în inima capitalei și în sesiune specială
la Parlamentul României se comemorează Holocaustul din România.

Comemorarea victimelor de pe Mefcuri

Comemorarea Holocaustului la București

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.

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
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Activități la nivel de centrală
Comemorarea victimelor de pe Mefcuri

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.

Comemorarea scufundării vasului Struma

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

Numai noi românii ne adunăm la aceste ceremonii să ne plângem morții.
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.
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Activități la nivel de centrală
Modificarea legii pentru cei veniți după 1953 Vizitele unor personalități din guvernul
De ani de zile Comitetul Executiv și președintele H.O.R., Zeev Schwartz, României și Israelului la H.O.R.
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-a lungul anilor am primit numeroase vizite ale personalităților din
România care ne-au vizitat țară și au venit și la sediul Centralei H.O.R.
unde s-au întâlnit cu reprezentanți ai alialei noastre.
O echipă a TVInternațional a vizitat sediul nostru din Tel Aviv și câteva
filiale, realizând 4 filme care au fost difuzate în cadrul emisiunii „Lumea
și Noi”.
În perioada când erau în funcție și au vizitat țara noastră s-au întâlnit și cu
președinții de filiale la sediul nostru din Tel Aviv.
Printre aceștia au fost domnii Angel Tâlvăr și Bogdan Stanoevici când
erau în funcția de miniștrii ai românilor de pretutindeni.

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”

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 desfăşura
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.

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 romane”

Ziarul Nostru - ziarul oficial al ORGANIZAȚIEI REPREZENTATIVE A EVREILOR ORIGINARI DIN ROMANIA - 2019 numărul 8

9

Evenimente de la filiale
• 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.

•

•

Colaborări cu I.C.R. Tel Aviv

•

„Toamnă românească” la Zichron Ya'acov

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.
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.

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.
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Colaborari
•

Colaborare cu presa de limbă română
„JurnalulSăptămânii” 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
Săptămânii”

Zeev

Schwartz

pentru

„Jurnalul

(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.

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,
într-o 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 și purtătoare de cuvânt a HOR

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 ocupânduse 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 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

Vă puteţi adresa atât prin telefon: 03-5466502, cât şi pe e-mail:
olerom11@bezeqint.net, sau direct pe site internet: www.hor.org.il
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Remember

Din păcate mulți dintre membrii Comitetului Executiv H.O.R., și alte personalități importante ale
„alialei” noastre, care ani de zile s-au pus în slujba celor pe care îi deserveau,
au plecat într-o lume mai bună.

Dr. Climescu

A fost ani de zile președintele filialei Naharia și vice președinte H.O.R.
pe țară. A fost apreciat atât ca medic, cât și ca un foarte bun activist al
organizației noastre.

Șlomo Ilan

Ani de zile a condus cu foarte mult profesionalism și multă dragoste
filiala H.O.R. din Natania.
Dul Şlomo Ilan a slujit cu amnegaţie şi şi-a dăruit tot sufletul, timp de
40 de ani, tribului românesc din oraşul său. Un ultim gând pentru cel ce
a fost Şlomo Ilan. Fie-i ţărâna uşoară. (fragment din necrologul rostit de
Zeev Schwartz la înmormântarea lui Șlomo Ilan)

Nadia Kurtz

Preşedinta filialei H.O.R. Hedera.
Pe Nadia am cunoscut-o în urmă cu cu multi ani când am participat la o
şedinţă a Comitetului de Conducere a Centralei H.O.R., o femeie mititică,
dar plină de energie. Făcea parte din colectivul de conducere al filialei din
Hedera şi nu era acţiune la realizarea căreia Nadia să nu participe.
În ianuarie 2010, Nadia a fost aleasă preşedinta filialei H.O.R. Hedera.
S-a născut în 1935 la Bucureşti. Părinţii Nadiei au murit într-un lagăr în
timpul războiului. Rămasă orfană, a crecut într-un orfelinat.
Condiţiile nu erau rele. Nadia a avut o mâncare caldă, a avut îmbrăcăminte,
a urmat 12 clase. Dar i-a lipsit dragostea părinţilor. Nu ştiu ce gândea şi ce
simţea Nadia, în clasă, înconjurată de copii care vorbeau despre părinţii
lor.

A fost conştientă de originea ei iudaică. A făcut parte din Comitetul
Democratic Evreiesc şi a urmat doi ani cursuri de pedagogie în limba idiş.
A şi cântat. Nadia a luptat să-şi croiască un drum în viaţă. S-a calificat
strungăriţă şi a lucrat la Uzinele 23 August. S-a căsătorit şi are doi copii.
În 1965 a aliat cu familia. În Israel, Nadia a aplicat ceea ce a învăţat la
cursurile de pedagogie. A avut grije de copii, cu mult devotament şi multă
dragoste.
În urmă cu mulți ani a început să activeze in cadrul filialei H.O.R din
Hedera. Toţi o cunosc, o respect şi o iubesc.
La centrală se spune deobicei: dacă vrei să reuşească o acţiune la Hedera,
și nu numai. adresaţi-vă Nadiei.
Din păcate în urmă cu puțin timp Nadia ne-a părăsit pentru o lume mai
bună. A fost o pierdere uriașă pentru familia ei, dar și pentru noi.

Raul Aronovici

A fost președintele filialei Hoda Sharon.
A emigrat în Israel din Bacău, orașul său natal. A fost profesor de fizică
la liceul „Ort” din Bat Yam. Prin felul lui deschis și vesel a fost iubit și
apreciat atât de cadrele didactice cât și de elevi.
Lecțiile de fizică predate de Raul erau deosebit de interesante deoarece
Raul, fără a neglija conținutul științific al materiei pe care o preda, a găsit
metoda de a o face sub o formă atractivă. Unul dintre foștii lui elevi
spunea: „proful era grozav. Nu ne plictiseam niciodată la orele lui.”
După ieșirea la pensie a activat ca voluntar în cadrul poliției israeliene.
În urmă cu câțiva ani a înfințat filiala H.O.R.
Din Hoda Sharon, pe care a transformat-o în scurt timp într-o filială
puternică, cu o bogată activitate.
Deasemenea Raul ne-a lăsat o bogată colecție de fotografi de la acțiunile
organizate de Centrală și la care a participa cu regularitate, multe din
fotografiile din acest album îi aparțin, dar și foarte multe bancuri. Pagina
de umor din „Ziarul nostru” a fost semnată de Raul.
Acest om vesel și foarte tonic ne-a părăsit după o grea suferință, cu
zâmbetul pe buze și cu o glumă tristă.
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Remember
Miriam Segal

A fost, timp de mulți ani, președinta filialei H.O.R. din orașul Kfar Saba.
A fost o persoană foarte activă. Clubul filialei din acest oraș era deschis
zilnic și frecventat de foarte mulți membri.
Fiind o foarte bună organizatoare și un om deosebit de cald, a fost iubită
și apreciată atât de membri filialei, cât și de noi toți. A participat la toate
activitățile organizate la nivel de Centrală.
Dispariția ei a fost o mare pierdere pentru noi toți.

Robert Ștal

A fost președintele filialei H.O.R. din Kraiot.
Fiind un om cu multă responsabilitate, a făcut parte din Comisia Publică
care verifica și aprobat ajutoarele materiale pe care H.O.R. le-a acordat
israelienilor de origine română care trăiesc în Israel în perioada 2007 -2010
când s-au primit fonduri de la fundația „Caritatea”
din România, fondație care se ocupă de retrocedarea bunurilor publice
care au aparținut evreilor și au fost naționalizate de regimul comunist.

Uri Eliav

Uri Eleiav este președintele care a dezvoltat H.O.R. aducând această veche
organizație la standardele moderne.
Uri Eliav s-a născut la Moineşti în anul 1931. Economist, conducător
de mari întreprinderi, sionist, sindicalist şi om politic, cu o deosebită
activitate în
C.C. al Partidului Muncii din Israel.
Emigrează în Israel în 1946, la vârsta de 15 ani, făcând parte dintr-un
grup clandestin, care trece graniţa prin Iugoslavia. Ajunge în ţară după
un stagiu în lagărele britanice din Cipru şi intră în chibuţul „Kfar Szold”.
Este secretar general al mişcării „Noar Haoved ” şi apoi secretar general
al Histadrutului din Aşkelon. Devine vice preşedinte H.O.R pe întreaga
ţară şi director la „Şikum Ovdim”. Este ales în C.C. al Partidului Muncii şi
locţiitorul primarului din Aşkelon. Depune o activitate susţinută pe tărâm
social, politic şi în sectorul construcţiilor.
Este unul din fondatorii oraşului Aşkelon şi a contribuit permanent
la dezvoltarea acestui oraş. Sub conducerea sa, începând cu anul 1968,
„Şikun Ovdim” a construit peste 10.000 de locuinţe pentru olimi. Pentru
merite deosebite a fost decorat şi deseori evidenţiat în foruri politice şi în
presă.
A luptat în Palmah. În timpul războaielor a fost comandant de batalion
de infanterie ajungând la gradul de maior. În anul 1988 este ales în
unanimitate preşedintele pe ţară a H.O.R În această funcţie a luptat să
doboare discriminarea care se face faţă de olimii din aliaua română.
El a dorit să trezească aliaua română din letargia sa politică şi să o situeze
pe locul pe care îl merită. În perioada cât a fost preşedinte s-au format
filiale noi, cum ar fi: Bat-Yam, Holon şi altele, s-a deschis noul sediu al
H.O.R. pe ţară din Al. Ianai 3, Tel Aviv şi în general s-a simţit o înviorare
a activităţii acestei organizaţii. Fotografia lui se află şi astăzi pe perete în
biroul rezervat preşedintelui.
A încetat din viață în mai 1993, după o lungă şi grea suferinţă.
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Moșe Flitman

Moșe Flitman a fost 49 de ani președintele filialei Carmiel
Ne-a părăsit pentru o lume mai bună pe 3 aprilie 2018, la vârsta de 86 de
ani.
Moșe Flitman s-a născut la 24 noiembrie 1932 la Roman. Copil fiind, a
fost marcat de comportamentul faţă de evrei, de faptul că aveau voie să
părăsească casa numai între 10 şi 12, două ore, că trebuiau să poarte steaua
galbenă de tristă amintere, că ceilalţi dacă nu-i jigneau, îi ocoleau.
După război a terminat liceul. A emigrat împreună cu soţia în 1964 şi din
portul Haifa a ajuns direct în Carmiel. La vremea respectivă, Carmielul
era o mică aşezare. Moşe Flitman a fost unul din cei care au construit acest
oraş. Prin firea lui deschisă şi muncitoare a fost foarte repede remarcat şi
cooptat în conducerea Carmielului. Numărul locuitorilor a crescut şi în
1973 Carmielul devine oraş, iar Moşe Flitman primeşte funcţia de director
administrativ al primăriei Carmiel, post pe care l-a opcupat până în anul
2004, când a ieșit la pensie.
În anul 1969 a înfinţat filiala H.O.R Carmiel, filială care număra peste
4800 de originari din România. Astăzi trăiesc în Carmiel în jur de 250300 de români şi majoritatea l-au cunoscut şi l-au apreciat. Ei îl numeau
„preşedintele nostru”.
L-am cunoscut pe Moşe Flitman în urmă cu peste 20 de ani, când absolut
din întâmplare, am asistat la un spectacol organizat de H.O.R Carmiel
în colaborare cu primăria oraşului, cu ocazia unui eveniment. Nu-mi
amintesc despre ce eveniment era vorba, dar îmi amintesc impresia pe care
mi-a făcut-o acest om, pe care toţi cei peste 500 de participanţi îl salutau.
Mai târziu, când cineva, pe care l-am cunoscut foarte bine, a trecut printr-o
periodă foarte grea, am văzut că este un om drept, şi un adevărat prieten.
Acest lucru eu nu l-am uitat și nu-l voi uita niciodată. L-am respect pentru
felul lui de a fi şi pentru ceea ce a făcut pentru românii din Carmiel și îi
voi păstra, la fel ca și locuitorii din Carmiel o frumoasă amintire și regretul
că ne-a părăsit.

Ioșua Zontag
A fost președintele filialei Așdod.
Datorită activității sale deosebit de bogată și totodată fiind un bun
organizator, a fost numit de curând vice președinte H.O.R. pe țară.
S-a născut la Săveni în România.
A venit în țară la 16 ani. A intrat imediat în armată. Pentru a putea efectua
serviciul militar a fost declarat de 18 ani.
După terminarea stagiului militar a lucrat ca șofer la Eged. Nu avea casă.
Dormea în autobus.
Apoi a reușit să fie angajat la Societatea de Electricitate (Hevrat Ahașmal).
A început, cum s-ar spune de jos, ocupănd funcții mărunte, dar datorită
muncii și ambiției de a se ridica, a ajuns în cele din urmă director adjunct.
Astăzi Zontag își amintește cu nostalgie de momentul emigrării, de toate
greutățile prin care a trecut.
Acel tânăr care nu avea nimic, decât încredere și dorința de a se depăși
pe el însuși, este astăzi un om realizat, încadrat perfect în viața israeliană.
În urmă cu peste 30 de ani a deschis clubul „Kadima”, care astăzi este o
filială H.O.R. cu care ne mândrim.
Datorită activităților pe care le-a organizat, a muncii de calitate pe care
a depus-o a adunat în jurul lui din ce în ce mai mulți locuitori de origine
română din Așdod, astfel că această filială a ajuns una dintre cele mai
importante filiale H.O.R.
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Silvia Don

În vara lui 1961 o tânără frumoasă plină de visuri a coborât din
avionul de la Bucureștiu, pe aeroportul din Lud. Vedea pentru prima
dată palmierii înșiruiți de o parte și alta a aleii care îi purtau pașii
spre ieșirea din aeroport și ei i se părea că se înclină și îi urează bun venit.
O chema Silvia și era fericită. Visase de multe ori această clipă, dar bucuria
care o cuprinsese depășea cu mult ceea ce credea ea că va simți atunci când
va atinge pământul sfânt. Destinul a purtat-o spre Șderot , nu întâmplător
pentru că aici l-a întâlnit pe Anciu, bărbatul care i-a devenit soț și care a
iubit-o și i-a fost alături întreaga viață.
Silvia a devenit Silvia Don. Silvia i-a dăruit doi copii o fată și un băiat.
Începutul a fost greu. Silvia a făcut de toate până când a reușit să
obțină un post de contabil într-una din fabricile din zonă.
Încă de la început s-a implicat în viața comunității. Mai târziu a intrat
în politică devenind secretară la NAAMAT și membră în consiliul de
conducere al primăriei.
A fost printre primii care s-a înrolat în detașamentul de apărare civilă,
devenind în scurt timp șefa detașamentului.
Silvia a înființat filiala H.O.R. Șderot. Pleca împreună cu soțul
ei la aeroport să primească emigranții care veneau din România, îi
conducea la Șderot și îi ajuta să se încadreze în viața israeliană. Întrun oraș mic ca acesta, Silvia, ajutată în permanență de soțul ei, a reușit
să formeze o filială cu peste 250 de români. Ea nu a fost o președintă
cu numele. A învestit energie și creativitate pentru a le face viața mai
frumoasă membrilor filialei.
Într-un oraș în care o mare parte a timpului locuitorii îl petreceau în
adăposturi, Silvia cu energia care o caracteriza s-a străduit să-i ajute pe toți
locuitorii, nu numai pe români. Tot acest oraș o cunoștea și toți locuitorii
o iubeau.
Am cunoscut-o pe Silvia în urmă cu mulți ani și încă de la început i-am
simțit căldura și prietenia.
În urmă cu 15 ani s-a îmbolnăvit de leucemie. Optimismul și curajul alături
de tratament au ajutat-o să invingă boala. Din păcate boala a revenit sub o
formă foarte violentă și în urmă cu câteva zile s-a stins.
Silviei i s-a împlinit o mare dorință, aceia de a-și îmbrățișa primul nepot,
care s-a născut în Statele Unite, unde s-a stabilit fiica ei. Fiica ei și nepotul
au ajuns în Israel cu 2 săptămâni înainte de moartea Silviei.
Să-i fie țărâna ușoară.
Larevedere dragă Silvia

Radu Lucian
A fost secretar general H.O.R. pe țară, între anii 1982- 1995, perioadă în
care a înființat numeroase filiale ale acestei organizații, printre care filiala
din Bat Yam, orașul în care locuia și filiala din Hulon.
În 1982 a înființat teatrul „Alb Albastru” sub auspicile H.O.R. pe țară,
în cadrul căruia a organizat numeroase spectacole cu actori israelieni
de origine română, spectacole care au avut mare succes și s-a scris mult
despre ele în presa vremii.
În ianuarie 2018 a fost organizat, sub auspicile H.O.R. și „Jurnalul
săptămânii”, un spectacol omagial „Radu Lucian și prietenii lui”, acțiune
popularizată în ziarul de limbă română „Jurnalul săptămânii.
Articol preluat din publicația de limbă română „Jurnalul Săptămânii”
semnat de editoarea acestui ziar talentata ziaristă Doina Meiseles.
„Un spectacol comemortiv cu valoare de document istoric
„Radu Lucian și prietenii lui” prezentat de Sanda Feller sub auspicile
organizației H.O.R și Asociația Ziariștilor și Oamenilor de Cultură de
Limbă Română din Israel.
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Remember
Meir Grinștein
Filiala H.O.R. Bat Yam este filiala cea mai apropiată sufletului meu.
Iubesc această filială pentru că mă leagă de ea multe amintiri.
Tita (Rina Katz), astăzi președinta filialei, este prietena mea de-o viață.
Vechiul meu prieten și colaborator, Meir Grinștein, era ultimul „mohican”.
Până nu demult, îmi telefona de sărbători și parcă-l aud „Sănduca, eu
te urmăresc și mă bucur pentru toate succesele tale”. Cuvintele lui îmi
umpleau sufletul de bucurie. Cu toate că avea 102 ani, vestea morții
lui Meir, m-a luat prin surprindere. M-au năpădit amintirile. Cea mai
frumoasă perioadă din viața mea a fost, când cu mulți ani în urmă, făceam
și eu parte din acestă filială.
În 1986, la inițiativa lui Radu Lucian, și el din Bat Yam, o mână de oameni
am înfințat filiala H.O.R. Bat Yam. Eu eram președintă, Tita locțiitor și
Meir secretar. Au mai fost cu noi Fani Moscovici
Irina și Paul Rapaport. Meir era ultimul supraviețuitor. Cu toată vârsta
înaintată, omul acesta era plin de viață. Venea la toate activitățile filialei.
Cu o mașinuță pentru vârstnici, mergea să-i ajute pe mulți alți bătrâni
bolnavi și care nu mai puteau ieși din casă. Petrecea timpul cu ei, le făcea
diverse cumpărături și depănau amintiri. Când a împlinit 100 de ani,
colectivul de acum al filialei i-a serbat ziua și am fost și eu invitată.
Meir a adus 3 dosare: lista celor 300 de membri pe care i-a avut filiala în
perioada 1986 – 2000, și toate activitățile din acea vreme. Erau amintirile
mele și mândria lui. Atunci mi-a dat o scrisoare, „o mărturie” a unei
tinereți zbuciumate, care cred eu că trebuie citită, pentru a-l înțelege pe
acest minunat om, care, cu toate că a suferit mult în perioada neagră, de
tristă amintire pentru noi evreii, a știut să dăruiască dragoste și bucurie
în jur.

Dov Haran

Dov Haran a fost un om deosebit şi iubit de toţi cei care l-au cunoscut. Mic
de statură, cu ochelari puteai să treci pe lângă el fără să îl observi, dar asta
până începea să vorbească, când pur şi simplu te captiva.
Fără să facă lucruri
extraordinare se remarca întodeauna prin iniţiative, idei originale,
seriozitate şi multă muncă.
A fost profesor de istorie şi cetăţenie la unul din cele mai mari licee din
Bat Yam, ghid, organizator de spectacole, regizor şi scriitor.
Nu exista acţiune culturală la liceul la care preda, unde cel puţin un scheci
umoristic să nu-i aparţină. Timp de 10 ani a organizat festivităţile legate de
Ziua Independenţei, pe malul mării în Bat Yam.
Pentru implicarea lui în viaţa oraşului în care trăia a primit pe 26 octombrie
2006, diploma de recunoaştere din partea primăriei.
Fiind activ în cadrul filialei HOR Bat Yam, a participat la multe excursii
ca ghid turistic. Cunoştea fiecare colţ al ţării noastre.
A scris textele pentru multe spectacole româneşti şi nu există un actor din
garda veche care să nu-i fi interpretat măcar unul.
Nu pot decât să-i spun “La revedere Dov”.

Calmanovici

A fost preşedintele filialei Rehovot şi a plecat dintre noi în urmă cu mai
mulți ani.şi plecat dintre ni.
Cu ceva timp în urmă m-a căutat fiica dlui Calmanovici.
Mi-a spus că vrea să scrie o carte despre tatăl ei şi m-a rugat să scriu câteva
rânduri. M-a bucurat intenţia acestei doamne, pentru că dul Calmanovici
a fost întradevăr un om deosebit, a cărui memorie merită a fi respectată şi
păstrată. A fost un om simplu, poate nu cu multă şcoală, puţin timid, dar
cu un suflet mare. Era capabil să muncească zi şi noapte pentru a-i ajuta pe
cei care aveau nevoie, şi nu numai din Rehovot, unde a locuit, ci din toată
ţara. El a îndrumat primii paşi în ţară ai multor olimi hadaşim.
Pentru el nu a cerut nici o dată nimic, dar pentru cei care-i solicitau
ajutorul era în stare să insiste şi după cum se spune să intre pe geam dacă
era dat afară pe uşe. A fost mulţi ani preşedintele filialei H.O.R. Rehovot.
A reuşit să adune în jurul său oameni de valoare şi această filială a fost
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printre cele mai mari şi cu o activitate bogată şi variată. Mulţi bătrâni şiau uitat singurătatea în nenumăratele „sof şavua” pe care le-a organizat
şi au râs din toată inima la spectacolele pe care el le aducea la Rehovot.
Am încercat să-mi aduc aminte de vreun conflict pe care să-l fi avut, dar
nu am reuşit. Era un om bun cu care nu te puteai certa. Te dezarma cu o
privire blânda şi un cuvânt bun. A fost iubit şi respectat de noi toţi cei care
l-am cunoscut şi am lucrat cu el.
Mă simt onorat şi îi mulţumesc fetei dlui Calmanovici pentru că mi-a
dat ocazia să scriu câteva rânduri despre un om pe care l-am apreciat şi
stimat mult. Din păcate cuvintele nu pot exprima regretul pe care îl simt
că trebuie să vorbesc la trecut despre acest om, că nu mai este printre noi.
Zeev Schwartz
Președinte H.O.R. pe țară
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