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în România

Guvernul României a recunoscut Holocaustul în 2004 și
a fost stabilită prin lege Ziua Națională de Comemorare a
Holocaustului pe 9 octombrie.
A fost aleasă această zi deoarece pe 9 octombrie a început deportarea
evreilor din Bucovina în Transnistria.
De 10 ani Zeev Schwartz este invitat de guvernul român să participe la
această ceremonie, în calitatea pe care o are de președinte al Organizației
Reprezentative a Evreilor Originari din România care trăiesc în Israel.
Trebuie menționat că el este și supraviețuitor al iadului care a fost
Transnistria. Anul acesta comemorarea a avut loc pe 8 octombrie (9
octombrie a fost Sucot).
Comemorarea a început la Memorialul Holocaustului ridicat în inima
Bucureștiului și a continuat la Parlamentul României.

Ceromonia la Memorial.

Cu toate că era foarte frig și vreme ploioasă în piața din fața Memorialului
era multă lume, nu numai evrei și mulți tineri.
La ceremonie au participat reprezentanți ai guvernului Romîniei,
ambasadori acreditați în România, personalități din armata română.
Zeev Schwartz, în calitate de președinte HOR și președinte al Ligii de
Prietenie Israel – România a avut onoarea să fie invitat primul să-și rostească
discursul, din partea celor pe care-i reprezentă, evreii de origine română
care trăiesc în Israel și urmașii lor.
Zeev a avut o lungă discuție cu secretarul de stat Dorel Constantin Onaca și

a fost invitat de E. S. Aambasadorul
Macedoniei la București să viziteze
Macedonia.
În partea a doua a ceremoniei la
Memorial a depus o coroană de flori
în numele HOR.
După depunerea coroanelor, a fost
solicitat să dea un interviu pentru
postul de radio național al
Romîniei și un interviu televizat
pentru postul de televiziune
internațional AGERPRES.

La ora 14 a avut loc un colocviu
pe tema Holocaustului, la Camera
Deputaților din Parlament, unde
Zeev Schwartz a ridicat problema
antisemitismului care există în
România.
Trebuie menționat că el a arătat
fotografiile
biroului
Cuibului
Legionarilor din str N. Negruzi nr. 1
unde se vede firma cu ore de primire
și cele 2 steaguri care fâlfâie pe
clădire, al legionarilor și al României,
unul lângă altul, fotografia bustului
lui Antonesc din curtea muzeului din
Pitești și a menționat faptul că acest
criminal, care a trimis mii de evrei la
moarte, a fost ales cetățean de onoare
al orașului Târgoviște.
În numele celor pe care îi reprezintă
mulțumește cu multă căldură
domnului profesor doctor Alexandru
Florian, directorul Insttutului Wiesel
din România ,doamnei Elisabeth
Ungureanu și întregului colectiv al
Institutului pentru modul profesional
și din inimă în care organizează
această ceremonie în fiecare an.

Referindu-se la comemorarea
Holocaustului în România Zeev
Schwartz a spus:

”Pentru noi cei care am trecut
prin iadul din Transnistria
toate acestea ne-au făcut
bine pe inimă, dar steagul
legionar care fâlfâie în
inima Bucureștiului, pe o
clădire de lângă Gara de
Nord, pe strada Negruzi nr.
1, unde funcţionează cuibul
legionarilor cu orele de primire
afișate și stegul legionarilor
care fâlfâie alături de drapelul
României, bustul criminalului
de război generalul Antonescu,
ridicată în curtea muzeului de
stat din Pitești, faptul că i s-a
acordat titlul de cetățean de
onoare al orașului Târgoviște
aceluiași Antonescu,
profanarea mormintelor din
cimitirele evreieşti, publicaţiile
cu caracter antisemit care
se vând la fiecare colţ de
stadă şi în special răspunsul
autorităţilor „că este
democraţie şi democreţia
presupune libertatea de
exprimare şi de acţiune” ne
îngrijorează”.

(fragment din discursul domnului
Zeev Schwartz rostit în camera
deputaților
la
comemorarea
Holocaustului 2014)
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Filiala Aco

Adresa clubului: Atzmaut 33
Deschis luni, miercuri, sâmbătă,
între 15.00 – 18.30
Telefon:04-9911157 fax:04-9911157
Colectivul de conducere
David Alterzon preşedinte
Suzi Alterzon vice preşedinte
Toni Iancovici membră

Filiala Aşchelon

Adresa filialei (club):
Şalom Aleihem 3
Deschis de duminică până miercuri
între 8:30 – 11:00
Telefon: 08-6764023 fax: 08-6714879
Email: Saraby@bezeqint.net
Colectivul de conducere:
Sara Ben Iosef preşedintă
Itzhak Froimovici
Rica kohen responsabil cultural
Ahron Abramovoci casier

Filiala Aşdod

Adresa filialei (club):
Aba Hilel Silver 11
Deschis de duminică până joi
între 16:00 – 19:00
Telefon: : 08-8560119
Colectivul de conducere
Ioşua Zontag preşedinte
Rahel Negru locţiitor
Felician Solomon
responsabil cu organizarea Rina
Şlomo Iosef membru
Herman Solomon membru
Bercu Igar membru

Filiala Kiriat Gad

Adresa clubului: Atzmaut 68
Telefon:08-6888124 fax: 08-6880681
Deschis în fiecare luni
între orele 16:00 – 19:00
Comitetul de conducere
Coca Romaşcanu preşedintă
Iacov Alter vice preşedinte

Ziarul
Nostru
Editor HOR
Director Slomo Abramovici
Redactor şef Sanda Feller
Redactor principal Sachter
Eliahu
Redactori: Nathan Cohen,
Slomo Abramovici, Moşe
Flitman
Marcel Fişer
Grafica Solo Caminer
Fotografii Gabriel Ionas
Corectori: Rina Katz,
Hermina Ioel
Colaboratori: Alexandru
Andy, Rodica Grindea, Negru
Rashela,
Toţi preşedinţii de filiale,
Membrii comitetelor executive
locale
Adresa: St. Alexander Yanai 3
TEL-AVIV zip code: 62382
Tel. 03-5466502,
Fax: 03-5468444
E-mail: olerom11@bezeqint.net
Site: www.hor.org.il
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L I S TA

Filiala Beer Sheva

F I L I A L E L O R

Adresa filialei: Str Histadrut nr. 2
Deschis duminică, marţi şi joi
10:00 – 13.00
Marţi 18,00 – 20:00
Telefon: 08-6232395 fax: 08-6651605
Colectivul de conducere
Nathan Cohen preşedinte
Eliahu Sahter vice preşedinte
Avi Heler secretar
Lipa Melu membru
Gina Petrescu membră
Hermina Ioel membră
Uzi Cioclu membru

Filiala Bat Yam

Adresa filialei: str. Hatzmaut 49
(mahon Vitzo)
Deschis duminică 17:00 la 19:00
Telefon: 054-4647445
Colectivul de conducetre
Rina Katz preşedinte
Mela Anghelovici vice preşedintă
Clara Avram vive preşedintă

H O R

Filiala Cfar Saba

Adresa clubului:
Beit Hastudent
Deschis miercuri
de la 11:00 la 20:00
Telefon: 09-7650040
fax: 09-7650040
Colectivul de conducere
Miriam Segal
preşedintă
Rita Marcus ajutoare

Filiala Kraiot

Adresa filialei: Dalia 5/1
Deschisă luni de la 16:00 la 20:00
Telefon: 077-2063366
fax: 077-2063366
Email ROBISIT@013.NET.IL
Colectivul de conducere
Robert Ştal preşedinte
Aghi Mendel generaţia a treia
Şoşana Ştal secretară
Victor Albu cultural

Filiala Carmiel

Adresa:
Şderot Hanasi nr.15
Deschis deschis în fiecare
zi între 8:00 – 11.00 16:00 – 19:00
Colectivul de conducere
Moşe Flitman
preşedinte
Israel Surdu casier
Anca Marcovici secretară
Gabi Vitni membru
Reli Randau membră
Berta Lerer membră

Filiala Naharia

Adresa clubului: Hertzel 63
Deschis duminică şi marţi
de la 10:00 – 12:00
Joi de la 17:00 – 18:30
Telefon: 04-9923384,
fax: 04-9923384,
Colectivul de conducere
Marcel Fişer preşedinte
Simon Goldştain membru
Itzhak David membru
Dori Zarovici membru
Rahel Haim casieră
Vizla Karlin membru
Malca Goldştain membru

Filiala Hedera

Adresa clubului: Rotşild 46
telefon: 04-6222714
Deschis de duminică până joi
de la 9.00 la 11.00
duminică marţi joi de la 16:00 la
19:00 vineri de la 9:00 – 11:00
Colectivul de conducere
Nadia Kurtz preşedintă
Ester Herşcovici vice preşedintă
Menahem Diamant casier
Erna Anca secretară
Aliza Fridman bibliotecară
Jeni Davidovici probleme sociale

Filiala Natania

Str. Remez 13 et 5 (Beit Haistadrut)
Deschis de duminică până joi între
7:30 – 9:00 duminică între 16:17
telefon: 09-8843388 fax: 09-8333532
Colectivul de conducere
Rudi Aizner preşedinte
Rahel Fucs vice preşedinte
Adolf Copolovici coordonator
Şoşana Foge secretară
Ada Cuzner activistă

Filiala Pardes Hana

Adresa clubului:
Beit Harişonim
Deschis Duminică şi Marţi
între orele: 15.00 – 18:30
Telefon: 04-6370709
Comitetul de conducere
Cerna Holţer
preşedintă
Ţila Meraru
casieră
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Filiala Haifa

Str. Nordau 10 Deschis
duminica şi joi între 9:00 : 13:00
Telefon: 04-8645082/4
fax: 04-8645082
Colectivul de conducere
Erna Kreitzer
preşedintă
Gabi Iancu casieră
David Calmanovici membru
Lea Marcus membră
Adrian Gertz membru
Matilda Gonen membră

Filiala Tel Aviv

Filiala Lud

Adresa
Str. Ianai nr.3
Deschis duminica,
marţi şi joi
10:00 – 13:00
Telefon: 03-5466502
Conducerea filialei

Str. Hertzel 47 Deschis
duminică de la 12:00 – 16:00
miercuri de la 12:00 – 18:00
vineri de la 12:30 – 16.00
colectivul de conducere
Şlomo Abramovici
preşedinte
Sandu Vaisman
vice preşedinte
Segal Iosef casier
Hilda Harabagiu cultural

Zeev Schwartz

Feller Sanda
preşedintă
Rina Katz
locţiitor

Adevărata față a lui
Colett Avital

Am citit articolele dumneaiei în diverse ziare,
legate de acţiunile pe care le-ai întreprins ca
să ajute supravieţuitorii Holocaustului. A fost
indignată de faptul că
1 miliard de șekeli se vor împărți
supraviețuitorilor Holocaustului, dar un număr
foarte mic de originari din România îndeplinesc
condițiile necesare. A scris în presă, a vorbit la
radio, a apărut la televiziune.
A intitulat unul din articolele, care a apărut în
editorialul ”Jurnalul Săptămânii” „Războiul de uzură al guvernului contra organizaţiilor
de sprijin al supravieţiutorilor”. Spune lucruri pe care noi, supravieţuitorii, le ştim de
mult. A format așa zise comitete de luptă! Există o vorbă românească ”să arunci praf în
ochii lumii”, dar nu s-a gîndit niciodată că și dumneaiei este vinovată de situația creată.
A fost vice presedintă a Knesetului, şi mulți ani deputată. A făcut ceva util pentru
aliaua română? A făcut ceva pentru modificarea legii drepturilor supraviețuitorilor
ca și cei veniți după 1953, zeci de mi, să aibe aceleași drepturi ca cei care au emigrat
înaintea acestui an?
Plângerile supraviețuitorilor Holocaustului originari din România, pe care le primea,
mi le trimitea mie ca să le rezolv, cu toate că ştia foarte bine că eu nu am nicio posibilitate
să fac mai mult decât o vice președintă a parlmentului (păstrez și astăzi dosarul).
Doamna Colette Avital conduce Uniunea Supraviețuitorilor Holocaustului și în totă
această Uniune nu există un birou sau măcar un funcționar care să-i primească pe acești
bătrâni, pentru că da, sunt bătrâni, să le asculte problemele, să încerce să îi ajute, când
au mare nevoie, să îi îndrume cum să complecteze formularele, să le explice la fiecare
în parte ce drepturi au și cum le pot obține.
Noi nu suntem Uniunea Supraviețuitorilor, dar am lansat un apel pentru a coopta
avocați pensionari, voluntari, care să deservească originarii din Romînia care ni se
adresează în probleme juridice. Prima doamnă avocat care a răspuns apelului a fost
Cecilia Blumfeld , care a și început să activeze în acest sens.
Eu cred că dumneaiei nu are noțiunea de prioritate, dacă în loc de un ajutor dat
acestor oameni, doamna Colette Avital a organizat o grandioasă vizitare a bazelor
aeriene, aducând 12000 de supravieţuitori și, ca unor copii să le arăte avioanele şi să
se fotografieze cu comandantul aviaţiei. Nu mai vorbesc de faptul că această acţiune a
costat peste 900000 de sk. La întrebarea mea cum se face o astfel de acțiune, răspunsul
dumneaiei a fost că majoritatea costurilor proveneau din bugetul ministerului
pensionarilor. Cred că şi aceşti bani sunt bani publici şi puteau fi cheltuiți pentru a-i
ajuta pe acești oameni. Aşa o acţiune nu-şi avea rostul.
Repet, În loc să cheltuiască 900000 de sk pentru avioane, cu 10 la sută din aceşti bani
putea să organizeze o demonstraţie în faţa guvernului, cu numai 3000 de oameni, care
ar fi fost mai eficientă decât toate vorbele dummeaiei. Putea apela și la noi. Am fi
ajutat-o cu plăcere. Avem 30 de filiale în toată țara și deservim cca 60000 de originari
din România, conform recensământului pe care l-am organizat și care mai continuă.
Una din rubricile din formularul de recensământ se referă la anul emigrării în Israel.
Pe hârtie Uniunea Supraviețuitorilor Holocaustului are 52 de organizații dar
funcționează numai 26. Doresc s-o întreb pe doamna Colette Avital adresele acestor
organizații, care se presupune că îi deservesc pe supraviețuitori Holocaustului.
Comitetul Executiv H.O.R., luînd în considerație faptul că până în prezent nici un
politician de origine română nu a ridicat un deget pentru cei veniți după 1953, s-a
adresat Tribunalului Suprem.
Zeev Schwartz președinte HOR

Domnului doctor,
inginer, deputat,
președinte F.C.E.R.,
președinte al fundației
”Caritatea” , etc, etc....
Aurel Vainer

Reprezinți 4965 de evrei care mai trăiesc în România, dar cu
forța vrei să te impui și ca reprezentantul celor care trăiesc în
Israel. A venit vremea să înțelegi că nu-i reprezinți pe evreii
de origine română care trăiesc în Israel, dar în schimb, ai mari
obligații față de aceștia. Te-ai obligat să îngrijești cimitirele
evreiesti. Dumneata nu ai grije nici măcar de cimitirele din
orașele mari în care încă mai locuiesc evrei, de cele din care
evreii au emigrat nici pomeneală. Primesc zeci de reclamații
de la israelieni originari din România, care și-au lăsat morți
dragi în pământul românesc, a căror memorie dumneata, prin
nepăsarea pe care o manifești, nu numai că nu o respecți, dar
pot spune că îți bați joc.
În urmă cu ceva timp am fost personal la cimitirul Giurgiu din
București. Am vrut să ajung la mormântul soacrei mele, dar era
imposibil.
Buruieni uriașe blocau toate aleiile de acces dintre morminte.
M-am adresat administratorului cimitirului, dar rugămintea
mea nu a avut niciun efect. Surpriză, după ce mi-am declinat
funcția și i-am arătat cartea mea de vizită problema s-a rezolvat.
Serghei, așa îl cheamă pe administrator, a chemat un muncitor
cu un fierăstrău electric, care mi-a creiat un loc de trecere
până la mormântul pe care îl căutam. M-am întrebat ce face o
bătrână de peste 80 de ani care vrea să aprindă o lumânare la
un mormânt: plătește 100 de lei sau mai multe sute dacă vrea
să ajungă la mai multe morminte, sau pleacă cu un gust amar și
cu tristețea în suflet?
În aceiași perioadă am primit foarte multe reclamații despre
starea jalnică în care se află cimitirele din Pitești, Bacău, Iași, și
multe altele.
Deasemenea mormintele sunt devalizate, pietrele funerare sunt
furate.
”În Bacău sunt 2 cimitire si o sinagogă veche de peste 100 de
ani. Cimitirul vechi este intr-un hal de nedescris. Cred că nu
mai este nici o piatra mortuară in picioare, gardul este spart şi
nu există nici un drum. Iarba a acoperit aproape în ntregime tot
spaţiul cimitirului.
Mai există în Bacău şi un cimitir nou. Şi acolo iarba acoperă
continuarea in pagina 4
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Zeev Schwartz

Domnului doctor, inginer, deputat, președinte
F.C.E.R., președinte al fundației ”Caritatea”,
etc, etc.... Aurel Vainer

mormintele, rândurile nu se mai
cunosc. Primarului din Bacău, d-l
Romică Stavarache, care este un primar
pro evrei (a dat numele unei şcoli după
rabinul Şafran) a vrut să pună la dispozitia Comunităţii ierbicide. A fost
de asemenea de acord să dea 1-2 oameni care să împrăştie materialul
deoarece este periculos. Comunitatea, însă a refuzat, dumnezeu ştie de
ce.” ne-a scris domnul Moni Șenștein, președintele filialei H.O.R. din
Petah Tikva.
Atunci am scris despre starea cimitrelor, am vorbit cu reprezentanți ai
conducerii FCER. Mi s-a răspuns că buruienile cresc foarte repede, că nu
are rost să se facă garduri din lemn sau fier în jurul cimitirelor pentru a
împiedica vandalizarea mormintelor, pentru că și lemnul și fierul se fură.
De 3 ani te rog să faci garduri din beton, dar am rămas cu rugămintea.
În 2012 rabinul Buhnic, președintele Comitetului Rabinic din Bruxelles,
s-a oferit să doneze 200,000 de dolari pentru îngrijirea cimitirelor, dar
dumneata ai pus condiția ca această sumă să treacă la FCER, clauză cu
care rabinul nu a fost deacord.
Situația nu s-a schimbat, nici până astăzi, ba mai mult am primit o
reclamație, că în urmă cu câteva luni s-au tăiat copacii în cimitirul Giurgiu
și zac în continuare ,acolo, peste morminte.
Este întradevăr un progres. În cimitire nu mai sunt doar buruieni sunt și
copaci care împiedică accesul la morminte.
Domnule Vainer, cum nu-ți este frică de dumnezeu să nu-mi dai
posibilltatea să dau mâncare caldă la nevoiașii bolnavi, nedeplasabili, dar
trimiți o jumătate de milion de dolari, încă din 2005, în fiecare an pentru
așa zisa ”construire a unui muzeu al iudaismului românesc”, iar până
acum nu s-a pus nici măcar o cărămidă, deși au trecut 9 ani.
Noi nu suntem împotriva construirii unui muzeu, dar așa cum stau
lucrurile, era de preferat să construim mai întâi o casă de bătrâni, să
îndulcim pe cât posibil ultimele zile ale supraviețuitorilor și mă refer în
special la cei 205 de invalizi , care în fiecare zi așteaptă o masă caldă, pe
care, din păcate, prin acțiunea murdară pe care a-i făcut-o împreună cu
Menahem Ariav de a ne calomnia și ai făcut totul pentru a sista trimiterea
de fonduri minime, nu-i mai putem ajuta.
Te preocupă construire unui muzeu în Israel, dar uiți că nu numai
cimitirele au rămas în grija dumitale, dar și sinagogile, simboluri ale
iudaismului românesc .
”Sinagoga Cerealiştilor din Bacău este o clădire periculoasă, fiind gata să
cadă. Nimeni nu încearcă să consolideze clădirea, urmând ca mai tirziu,
dacă vor fi condiţii, să o renoveze. Chiar dacă sunt persoane care ar fi
dispuse să doneze bani şi să execute aceste reparaţii, Comunitatea se
opune, deoarece în viziunea ei aceşti bani trebuie să le fie predaţi şi ea
va fi cea care va executa reparaţiile cum şi când va dorii.” Ne scrie Moni
Şenştein preşedintele filialei HOR Petah Tikva.

cerut banii și comunitatea se va
ocupa. Realitatea este că nu doriți
restaurarea sinogogii, ci vreți să
fie demolată și să vindeți terenul.

Domnule Vainer cu toate funcțiile
pe care le dețineți de doctor,
inginer, deputat, președinte
F.C.E.R., președinte al fundației
”Caritatea” , etc....
cum de nu ați ridicat glasul când
în inima Bucureștiului, pe strada
Negruzi nr. 1
funcționează
biroul legionarilor, cu ore de
primire, drapel și publicații
periodice antisemite, când bustul
criminalului de război, Ion Antonescu, se află în curtea muzeului din
Pitești, și tot același Antonescu a fost declarat cetățean de onoare al
orașului Târgoviște?
Ați încheiat un act murdar cu ILAR, organizație care reprezintă diverși
politicieni americani, care nu au nici în clin nici în mânecă cu adevărații
moștenitori ai averilor comunitare din România și din care cea mai mare
parte trăiesc în Israel.
Ești doctor în economie și ai știut să formezi un directorion din care
4 membrii sunt pionii dumitale și le este frică să scoată un cuvânt, iar
din partea celor 280000 de evrei care trăiesc în Israel nu există niciun
reprezentant.
Domnule Vainer, oare acești supraviețuitori l-au ales pe domnul Milo,
polonez, să îi reprezinte?
Neavând o altă cale, nu am avut încotro și am apelat la Tribunalul Regional
din Tel Aviv.
Mare mi-a fost mirarea să văd că ați angajat 9 avocați, de la cele mai
mari birouri de avocatură din Israel, care bine înțeles au primit onorarii
de sute de mi de șekeli. Dar ce-ți pasă, banii nu sunt ai dumitale. Acești
bani aparțin adevăraților moștenitori, care parte din ei nu primesc niciun
ajutor de nicio formă.
Manipulările dumitale nu sunt cunoscute de adevărații moștenitori.
Domnule Vainer care este explicația că directorul general al fundației,
Ijak Smuel, mai este în funcție de 12 ani, când statutul precizează să fie
schimbat după 5 ani.
Ca și cum nu ar fi suficient faptul că l-ați ales în funcție pe viață, a mai
și adus o expertiză conform căreia valoarea primăriei din Timișoara era
mult mai mică decât valoarea reală stabilită de un alt expert la cererea
reprezentantului Jointului. Nu credeți că încă atunci ar fi trebuit să-l
demiteți din funcție?
Probabil că motivele nu le vom știi niciodată.

O situație similară mi-a fost semnalată despre sinagoga din Gherla și mi
s-a cerut ajutorul. Mi s-a spus și mi s-au arătat și documente că această
sinagogă, situată pe strada Crișan, veche de un secol, este pustie și într-o
stare de degradare avansată.
Mi s-a relatat că un grup de evrei originari din Gherla și care trăiesc
în Israel, Statele Unite, Canada și Australia au strâns fonduri pentru
conservarea clădirii și transformarea ulterioară într-un muzeu în memoria
victimelor Holocaustului.
Dar surpriză! Nu ați aprobat. La fel ca în cazul sinagogii din Bacău ați
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Spulberarea
J U R I T I C

unei speranţe

În anul 2001 Parlamentul României a legiferat Legea 10 / 2001, care dădea
posibilitatea proprietarilor de imobile naţionalizate de Regimul Comunist, să
le recapete în natură, sau sub forma de compensaţie prin echivalent, în cazul
în care aceste imobile nu vor putea fi retrocedate în natură.
Procesul de naţionalizare s-a făcut la vremea sa în favoarea Statului Român,
care la rândul său închiria aceste imobile unor chiriaşi, prin societaţile de fond
locativ.
Bineînţeles că cei ce aveau relaţii sau influenţă , au intrat sa locuiasca cu chirie
în cele mai valoroase şi luxoase partamente, pe care după Revoluţia din 1989,
au avut dreptul să le cumpere, conform Legii 112/1995. Cumpărarea se făcea
în condiţii foarte avantajoase pentru
locatari, 30% din sumă se plătea
încheierea contractului, iar restul se
achita în rate pe o perioadă de 15 ani,
cu o dobandă reprezentând 50% din
dobânda stabilită anual şi publicată
de Banca Naţională a României.
Aşadar, la publicarea Legii 10 în anul
2001, multi dintre cei expropriaţi nu
mai puteau din capul locului primi
retrocedarea în natură, ci numai
despăgubiri în echivalent.
În anul 2005 s-a legiferat Legea
247/2005 care la Partea a VII-a
avea titlul:” Regimul stabilirii şi
plata despăgubirilor aferente pentru
imobilele preluate în mod abuziv”, cu
scopul de a grăbi efectuarea acestor
plăţi. Prin această lege se constituie ,în
subordonarea Cancelariei Primului
Ministru, Comisia Centrală pentru
Stabilirea Despăgubirilor, ( art. 13 din
Lege ), care trebuia să primească dosarele în care entitatea deţinătoare a dispus
plata despăgubirilor, şi să emită deciziile de plată şi titlurile de despăgubiri.
Numai că, acestă Comisie nu lua în consideraţie dispoziţia emisă de entităţile
deţinătoare, şi nici faptul că aceste dosare fuseseră verificate pentru legalizare
şi de către Instituţiile Prefectului, şi începe să ceară din nou acte şi dovezi
pentru a dovedi din nou legalitatea dispoziţiei, sau chiar pentru anularea
dispoziţiei iniţiale.
Aşa au trecut anii, până când în anul 2013 s-a legiferat o nouă lege, Legea
165/2013, cu titlul de : „Lege privind măsurile pentru finalizarea procedeului
de restituire în natură sau prin echivalent...”.
În cadrul Legii s-a constituit o nouă comisie: Comisia Naţională pentru
compensarea imobilelor”, art. 17, tot în subordinea Cancelariei Primului
Ministru, cu misiunea de a valida , sau invalida deciziile emise de
entităţile investite de lege care conţineau propuneri de acordare de măsuri
compensatorii.
Valoarea pentru compensare a imobilelor, se stabileşte conform valorii la data
publicării acestei legi, dată la care valorile pe piaţa imobiliară erau foarte
scăzute.
De asemenea, nu se plăteşte nici o dobândă, iar plata se va face începând cu
2017, în rate anuale.
Deci cei care s-au bazat pe aceste despăgubiri pentru a-şi ridica nivelul de
trai al lor şi al familiilor lor, printre care şi originarii români din Israel, îşi văd
spulberate toate speranţele pentru primirea despăgubirilor in integrum şi în
timp real.
Investitorii moderni controlează nu numai rating-ul ţării acordat de societăţile
internaţionale de rating, ci şi regimul de drept şi justiţie al tării şi dacă respectă
drepturile omului, inclusiv dreptul la proprietatea privată.
La acest nivel, România mai are de învăţat, iar datele de mai sus dovedesc că
avansarea s-a făcut prin legi şi norme metodologice, dar nu şi prin fapte reale.
Cu ocazia alegerii noului Preşedinte al României, ar fi de dorit ca guvernul şi
parlamentul să-şi revizuiască această atitudine, ceea ce va întări şi imaginea
României în faţa investitorilor şi implicit la întărirea economică a ţării.

Av. Haim Ianai Ianculovici
Consilier Juridic H.O.R.

Colaborarea originalilor din România cu
INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN

DUBLĂ ANIVERSARE
(poveste de dragoste)

INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN din Tel Aviv a împlinit zece ani
de activitate. TZEVA BA TEVA (Culoare în Natură), o grupare artistică
a nu mai puțin de o sută de pictori și sculptori Israelieni, a împlinit
două zeci de ani. Două evenimete care au fost sărbătorite împreună
prin organizarea unei expoziții de pictură a grupei TZEVA BA TEVA la
INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN
- ca încununare a unei... povești
de dragoste. Iar cea care a făcut
„șiduhul” este LIVIA KESSLER, activă
participantă a acestei grupări artistice.
De fapt povestea a început acum șase
ani. Pictorii din Tzeva Ba Teva care
lucrează împreună dar păstrânduși fiecare propriul stil și viziune
artistică, sunt mari amatori de lucrări
după natură. Drept care, în căutare de
noi și interesante surse de inspirație,
au făcut și multe deplasări atât în
Israel cât și în străinătate. Au fost și
au pictat în multe locuri: în Galil, la
Marea Moartă, în Grecia, în Italia, ba
LIVIA KESSLER
chiar și în China. Livia – care e născută
în Transilvania - le-a sugerat să se meargă și în România. Convinși de
argumentele ei, susținute cu fotografii și diapozitive din Sinaia, Predeal,
Brașpv, Poiana , de la Bicaz, etc., 25 din cei o sută de membri ai grupei
Tzeva Ba Teva, în frunte cu Yankele Ben David, conducătorul asociației,
și-au luat șevaletele la spinare și au pornit spre țara lui Grigorescu și
Aman... Rezultatul a fost... dragoste de la prima vedere! Israelienii, care
nu mai fuseseră niciodată pe meleagurile României s-au îndrăgostit pe
loc de încântătoarele peisaje ale Transilvaniei, de Carpații cu vârfurile
pierdute în nori, de codrii străbuni, de apele învolburate ale râurilor, de
splendoarea castelului Peleș, de misterioasa atmosferă a străvechiului
Bran, a „medievalei” Sighișoara și a celorlalte locuri pe unde a sălășluit
cândva... Dracula! Și nimeni n-a fost dezamăgit. Fermecați nu numai
de splendidele priveliști tocmai bune de pictat, dar și de... apetisantele
castroane cu „ciorbă de văcuță” (cu foi de leuștean) și de irezistibile tipsii
cu saramură de crap (cu mămăliguță aburindă și mujdei), pictorii din
Tzeva Ba Teva s-au decis să... repete această experiență cât de curând. Și
într-adevăr, anul trecut Livia Kessler a pus la cale o nouă expediție. Cu
mulți din cei ce fuseseră în România cu cinci ani în urmă, plus încă alții
noi... Simțind nevoia să împărtășească acest succes unui număr cât mai
mare de oameni, Livia a propus Institutului Cultural Român organizarea
unei expoziții în care să fie prezentate în primul rând lucrări inspirate
din aceste vizite în România. Ideea a fost îmbrățișată cu entuziasm
de către Dr. Gina Pană, director al Institutului Cultural Român, de
directorul adjunct Bela Krisbai și de întregul colectiv al Institutului. Ba,
mai mult: proiectul a fost socotit demn de a fi conectat cu sărbătorirea
Zilei Naționale a României. Și oamenii s-au pus pe treabă. Livia Kessler
și Yankele Ben David au mobilizat artiștii din Tzeva Ba Teva, Dr. Claudia
Lazar, specialista în arte plastice a Institutului, a selectat lucrările
destinate expoziției, Dr. Gina Pană și d. Bela Krisbai au luat legătura cu
forurile competente din România și au lansat invitațiile, iar pe data de
11 Decembrie a avut loc vernisajul. Sediul Institutului Cultural din Tel
Aviv aproape că s-a dovedit neîncăpător pentru mulțimea celor care au
luat parte la această festivitate, printre care menționăm pe D-na Zsofia
Trombitas, consul al Ungariei în Israel, mai mulți membri ai Ambasadei
Franceze , D-na Lavinia Ochea, consilier de presa al Ambasadei Române,
D-na Dr. Simona Tănăsescu, critic de artă, reprezentant al Ministerului
Culturii din România (sosită în Israel special pentru a participa la această
„dublă celebrare”) și alte personalități.
Picturile expoziției „ ROMÂNIA ȘI ISRAEL ÎN CULORILE NATURII”
vor rămâne expuse și
vor putea fi vizionate
la sediul ICR din Str.
Shaul Hamelech 8, Tel
Aviv până pe data de
31 Ianuarie 2015.
R. Porter
LIVIA KESSLER
Promotoarea
proiectului de
colaborare a grupului
artistic TZEVA BA
TEVA cu INSTITUTUL
CULTURAL ROMÂN
din Tel Aviv
TRANSILVANIA Watercolor 30 X 24 cm. Pictura Liviei Kessler prezentată la
expoziția „ROMÂNIA ȘI ISRAEL ÎN CULORILE NATURII” de la ICR.
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Ben Gurion

Istoria poporului evreu

Ben Gurion, născut David Grun, a fost o figură proeminentă în istoria
contemporană a Israelului.
Numele de Ben Gurion și l-a luat în 1912 după numele unuia din conducătorii
”Marii revolte” a evreilor împotriva romanilor și conducătorul militar al
Ierusalimului.
S-a născut în orașul Plonsk într-o zonă a Poloniei care se afla sub stăpînirea
Imperiului Rus. Tatăl său Avigdor Grun era avocat și un lider al mișcării
Hovevei Țion. Mama, Scheidel, a murit când el avea 11 ani. În anul 2003
a fost găsit în Polonia actul său de naștere și așa s-a descoperit că a avut
un frate geamăn care a murit la scurt timp după naștere. Încă de foarte
tânăr, și poate influențat de tatăl său, a fost atras de sionism. La 14 ani,
împreună cu 2 prieteni, a înființat un club pentru tineretul evreu cu scopul
de a promova studiile ebraice și emigrarea în Țara Sfântă. A emigrat în
Eretz Israel în 1906 în perioada stăpânirii otomane. Încă din primele luni
s-a remarcat ca lider al comunității evreiești care trăia în zonă.
În 1909 pleacă la Salonic, atunci parte din Imperiul Otoman, și apoi la
Constantinopol unde este impresionat de numărul mare de evrei care
trăiau în acest oraș și se implică în viața acestei comunități. Isi continuă
studiile de drept si preocupat fiind de problema emigrării încearcă să
trateze cu guvernul turc pentru a înlesni emigrarea evreilor în Eretz Israel.
Este vizat ca sionist si in 1915, fiind cetatean al Rusiei tariste, este expulzat
de pe teritoriul Imperiului Otoman care la acel moment se afla in razboi cu
Rusia. Pleacă la New York unde își continuă activitatea sionistă.
După primul război mondial se întoarce în Palestina unde se implică în
activități sioniste și luptă pentru înlesnirea emigrararii evreilor, asezarea
tarii si drepturile muncitorilor. Activitatea lui Ben Gurion, personalitatea
acestuia și contribuția imensă la formarea statului Israel este cunoscută. Au
existat două acțiuni ale acestuia despre care se știe mai puțin și despre ele
vreau eu să scriu.
In anul 1936 Ben Gurion a fost la doar un pas de a ajunge la un acord istoric
cu arabii si la formarea unui stat evreiesc pe tot teritoriul mandatului
britanic: intreaga Palestina si Transiordania. Acest demers care poate părea
de domeniul fanteziei pentru noi astazi trebuie ințeles pe fundalul realitătii
zonei noastre in acea perioda. În 1936 statele cunoscute de noi astazi nu
existau incă, iar Orientul Mijlociu, pană nu demult parte din Imperiul
Otoman, era acum impărțit in zone de dominație engleză si franceză.
Identitatea natională arabă, deși incepuse să se trezească si apucase chiar
să se manifeste prin revolte impotriva englezilor si asasinării evreilor,
era totuși relativ nouă si deabia se forma. Pe acest fundal Ben Gurion a
propus Comisiei Arabe Superioare (Havaad Haravi Haelion) sa accepte
emigrarea liberă a evreilor si așezarea acestora pe tot teritoriul Palestinei si
chiar si peste Iordan. Statul pe care evreii aveau să-l formeze pe acest vast
teritoriu aducând energia lor creativă, entuziasmul și nu in ultimul rând
considerabilul capital pe care aveau să-l adune, avea sa fie un stat puternic,
modern cu o economie dezvoltată care avea sa propulseze inainte intreaga
zonă spre beneficiul tuturor locuitorilor săi, atât evrei cât și arabi. Cu
alte cuvinte evreii aveau să guverneze (asa cum făcuseră turcii si englezii
inaintea lor) iar arabii aveau să se bucure de roadele acestei guvernări.
Surprinzator sau nu, această propunere a gasit mulți adepți printre
partenerii arabi la negocieri. Printre acestia fracțiunea condusă de fostul
primar al Ierusalimului Rageb Nasasibi.
Din păcate însă Hagi Amin El Huseini muftiul Ierusalimului care se afla în

fruntea comisiei s-a opus categoric si in cele din urma răspunsul comisiei
a fost ”chiar dacă va dura 100 de ani o vom face singuri”. Hagi Amin
El Huseini a ramas consecvent in refuzul sau de a ajunge la orice fel de
compromis, iar mai târziu, în timpul celui de al doilea război mondial,
văzând în evrei si englezi un dușman comun, s-a aliat cu Hitler și chiar
a format pentru acesta o divizie SS musulmană care a luptat alături de
armata nazistă in Bosnia.
Cea de a doua întâmplare despre care vreau să scriu s-a petrecut în timpul
Războiului de Independență. Se știe că acest război a durat un an și
jumătate, timp în care au avut loc lupte dar și pauze de încetare a focului.
În timpul luptelor cunoscute sub numele de ”luptele celor 10 zile” unități
militare evreiești au ajuns in ofensivă în apropierea locului unde astăzi
se află orașul Modiin. La cererea ONU ofensiva s-a oprit acolo. Asta nu a
împiedicat insă arabii din așezările vecine să atace tabăra și să omoare toți
soldații evrei.
Atunci, Ben Gurion a propus să se ignore încetarea focului și să continue
ofensiva. El a propus ca o unitate a armatei să se îndrepte spre Ramala
și o alta să vină dinspre Ieriho și astfel să înconjoare armata iordaneză
și să îi taie orice fel de posibilitate de aprovizionare cu apă și mâncare.
Guvernul nu a aprobat planul lui Ben Gurion. Dacă acest plan ar fi fost
aprobat si ofensiva dusă mai departe granițele aprobate de ONU ar fi fost
altele. Poate alta ar fi fost și istoria ce a urmat.

Henrietta Szold
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Sa născut la 21 decembrie 1860 la Baltimor și a murit la 13 februarie
1945 la Ierusalim. A fost o figură marcantă a mișcării sioniste din S.U.A,
în calitatea ei de pedagog și asistentă socială. În 1909 vizitează pentru
prima oară Ereț Israel. În 1912 a fondat organizația femeilor evreice
Hadassah în S.U.A fiind președinta acestei organizații până în 1926.
De asemenea a condus organizația sionistă de asistență Aliyat Hanoar,
dedicată ajutării copiilor și tinerilor evrei care au emigrat în Palestina
mandatară, apoi în Statul Israel. Această organizație a salvat mii de
copii evrei, a căror destinație ar fi fost lagărele de concentrare naziste.
A fost membră în Vaad Leumi (Comitetul National), organul oficial de
reprezentare a cetățenilor evrei ai Palestinei sub regimul mandatului
britanic.
Henrietta Szold a creat mișcarea Femeile Hadassah. Deși avea caracter
sionist, acestă organizație a luptat pentru acordarea asistenței medicale
atât evreilor cât și arabilor din Palestina.
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Pe 19 decembrie 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.
Prima parte a evenimentului a fost consacrată sărbătorii de
Hanuca.
Cele trei lumânări de Hanuca au fost aprinse de rabinul
Vaserman, Zeev Schwartz, președintele H.O.R. în Israel și
Șlomo Abramovici locțiitorul președintelui.
Un moment foarte emoționant a fost cântarea imnurilor celor
două țări. Imnul Israelului a fost cântat de rabinul Vaserman
și de întreaga sală, iar cel al României de cântăreața Daniela
Drăghiță.
Seara a fost deschisă de Zeev Schwartz care în discursul său a
subliniat prietenia dintre israelienii de origine română și țara
din care venim, dar și îngrijorarea noastră, supravieșuitori ai
Holocaustului și urmașii acestora, față de acțiunile antisemite
din România și de faptul că guvernul nu ia măsurile necesare
pentru stoparea lor, cu toate că există legi în acest sens.
Excelența Sa doamna ambasador a vorbit de legăturile
deosebite dintre cele două țări și de eforturile guvernului
român de a opri valul antisemit să ia proporții .
Publicul a fost foarte impresionat de filmul despre doamna
Ambasador, făcut de televiziunea israeliană, care prezintă
legătura trainică dintre E.S. și poporul evreu.
Programul artistic a fost susținut de ansamblul de dansuri
”Magic” și de cunoscutul cântăreț Leon.
Atât dansurile cu specific românesc și israelian cât și melodiile
interpretate de Leon au ridicat publicul în picioare și aplauzele
care nu mai conteneau i-au răsplătit pe acești formidabili
artiști.
Voi reda în continuare discursul președintelui H.O.R. pe țară
la această acțiune.

Ziua României

Excelenţa, doamna ambasador, Andreea Păstârnac, doamna consilier de presă
Lavinia Oche, cvod arav Iosi Vaserman, dragi colegi vice președinți pe țară,
președinți de filiale și membri ai comitetelor locale.
Stimați oaspeți
Fiți bine veniți la această festivitate organizată, de Liga de prietenie Israel
România, ligă creată de cea mai mare organizație a evreilor de origine română
care trăiesc în Israel, H.O.R.,care are 30 de filiale în toată țara și slujește cca
280000 de suflete din aliaua noastră, de peste 60 de ani.
Vreau să subliniez colaborarea foarte bună pe care o avem cu E.S. doamna
Ambasador. Pot spune că legătura noastră are istorie. Noi o cunoaştem pe
Excelenţa Sa din perioada în care a fost ataşat cultural la Ambasada României,
când am avut aceleași relaţii de colaborare excelente şi ne-am bucurat foarte
mult când a fost acreditată Ambasador în ţara noastră. Pentru prima oară în
istoria legăturilor Israelului cu România avem un ambasador care vorbește o
ebraică academică, mai bine decât mulți dintre noi. Există o vorbă românească
”ne are la degetul mic”.
Majoritatea dintre noi, care suntem în această sală, am trecut ororile
Holocaustului, unde ne-am lăsat morţi dragi împuşcaţi de soldaţi români sau
morţi de foame, frig, boli. În lagărele din Transnistria au fost deportați 180000
de evrei și din aceștia 120000 au rămas în pământul Ucrainei.
Noi iubim România. Acolo am crescut, am învăţat, ne-am format ca oameni şi
mulţi dintre noi ca profesie. Se poate spune că am venit oameni gata făcuţi
şi cunoştinţele dobândite în România ne-au ajutat să ne încadrăm în viaţa
israeliană.
Ca dovadă a bunelor relații care există între Israel și România sunt vizitele
guvernamentale bilaterale. Reprezentanți ai guvernului României ne-au vizitat
la sediul organizației noastre.
Cu toate acestea există ceva care ne nelinişteşte: răbufnirile antisemite.
În anul 2004 guvernul României, a recunoscut oficial Holcaustul din România,
a stabilit prin lege ziua de 9 octombrie, ca ziua comemorării victimelor
Holocaustului şi în inima Bucureştiului s-a construit un memorial în amintirea
acelor victime.
Mai târziu a fost promulgată o lege, legea 107 apărută în Buletinul Oficial nr.
377 din 3 mai 2006, care interzice orice fel de acțiuni rasiste fizice sau verbale și
prevede pedepse pentru cei care nu o respectă.
Pentru noi cei care am trecut prin iadul din Transnistria toate acestea ne-au
făcut bine pe inimă, dar clădirea de lângă Gara de Nord, pe strada Negruzi nr.
1, unde funcţionează cuibul legionarilor cu orele de primire afișate și stegul
legionar fluturând alături de drapelul României, bustul criminalului de război
generalul Antonescu, ridicat în curtea muzeului de stat din Pitești, faptul
că i s-a acordat titlul de cetățean de onoare al orașului Târgoviște aceluiași
Antonescu, profanarea mormintelor din cimitirele evreieşti, publicaţiile cu
caracter antisemit care se vând la fiecare colţ de stadă şi în special răspunsul
autorităţilor „că este democraţie şi democreţia presupune libertatea de
exprimare şi de acţiune” ne îngrijorează.
Excelență v-ați întrebat vreodată ce simțim noi, supraviețuitorii Holocaustului
când vedem o clădire care găzduiește cuibul legionarilor, în inima Bucureștiului,
sau ce am putea răspunde nepoților noștri dacă ne întreabă al cui este acel steag
pe care ei nu-l cunosc ?
Am ridicat aceaste probleme la întâlnirile cu reprezentanții guvernului
României și toți mi-au promis că vor verifica. Eu nu ştiu rezultatul acestor
verificări, dar ţin să vă spun că în Octombrie, când, ca în fiecare, am fost invitat
de guvernul României la comemorarea Holocaustului, am trecut personal pe
strada Negruzi şi am văzut tot ce v-am spus înainte. Am fotografiat locul şi cine
doreşte poate vedea fotografiile. Aceste fotografi le-am prezentat și în Camera
Deputaților din Parlamentul României, unde am fost invitat să vorbesc la
comemorarea Holocaustului din acest an.
Ca de fiecare dată când vorbesc în faţa oficialităţilor româneşti, mi-am exprimat
și de această dată îngrijorarea legată de acele răbufniri antisemite, care nu ştii
niciodată unde pot duce.
Mulți ani nu am putut vorbi despre lagărul din Transnistria, în care am fost
deportat împreună cu familia.
Nu știu de unde iau puterea să vorbesc, acum, la aceste comemorări, în Parlament,
despre copilul de 5 ani care eram, înfometat, înghețat de frig care cerșea pe ulița
satului o bucată de pâine și care și-a văzut tatăl și un frate împușcați de soldați
români și repet nu nemți, soldați români.
Cu toate nemulțumirile noastre legate de înmulțirea actelor antisemite,
Doamnă Ambasador vă asigur că HOR, prin cele 30 de filiale din ţară, activează
în permanenţă cu scopul de a întări prietenia dintre ţările noastre.
În virtutea bunelor relații pe care le avem cu dumneavoastră vă rog ca în numele
nostru al evreilor din Israel, care s-au născut în România, supraviețuitori
ai Holocaustului și urmași ai acestora, oameni care au trăit iadul nazist, să
transmiteți mesajul nostru guvernului țării dumneavoastră de a lua măsuri
împotriva acțiunilor antisemite.
Vreau să mulțumesc celor care au organizat această seară Rina Katz, Eliahu
Sahter, Luci Divald și în mod special Sandei Feller pentru efortul depus ca să
ne simțim bine și să sărbătorim cum se cuvine Ziua națională a României.
Mulțumesc deasemenea sponsorului nostru domnul Hanan Abramovici și
doamnei Doina Meizeles editorul ziarului ”Jurnalul Săptămânii” pentru
buna colaborare dintre noi. Daţi-mi voie să urez din inimă poporului romîn
prosperitate şi pace. La mulţi ani România.
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Activitatea HOR
Beer Sheva si Negev

In timpul razboiului Tzuk Eitan activiștii nostri au fost organizați
in grupe de actiune. Una din grupe in frunte cu d-na Petrescu Janina
- presedinta comisiei a actionat in spitalul Soroca unde s-a acordat
ajutor supravetuitorilor holocausului. S-au ocupat de aducerea de
alimente, conducerea spre adapost in timpul sirenelor si linistirea
acestora in timp ce se auzeau zgomotele obuzelor. Acesti activisti
stateau cu bolnavii in spital prin rotatie zi si noapte.
Alta grupa in frunte cu Lipa Mahalo - seful comisiei de organizare
s-a ocupat cu Casele de batrani. Au avut grija sa aiba alimente fiind
ajutati sa se deplaseze la adapost, li se aduceau carti in limba romana
si cateodata acesti activisti ramaneau pana noaptea tarziu.
Alta grupa in frunte cu Prof.
Hermin Ioel se ocupa cu vizite
la domiciliu. Alimentele erau
cumparate de activisti de la
supermarket sau erau primite
ca donatii  si duse cu masini
peronale la domiciliu persoanelor
cu probleme motorice. Bine inteles
acesta grupa avea misiunea sa
linistesca pe suravetuitori ca sa
nu intre in panica .
Li se aduceau ziare,reviste si carti

H O R

in limba romana cumparate din fondurile proprii.
Aceasta activitate a fost coordonata de Dr. Nathan Cohen presedinte,
Ing. Sahter Eliahu, vice presedinte si de secretara HOR Beer Sheva Neghev D-na Zila Daniel.
Multumesc pe aceasta cale tuturor colaboratrilor acestui proiect -si in

special domnilor Mihael Blumenfeld, Artzi Henrih, Miriam Svartz,
Stefan Raducanu – redactor a ziarului Orizonturi editat la Beer Sheva .
S-au inmanat de catre HOR Ber Seva si Neghev diplome in cadrul
ceremoniei Iakir Ha Eida care are loc odata la doi ani. Anul acesta
actiunea s-a petrecut in luna noiembrie intr-un cadru festiv.
Pentru prima data s-a inmanat Diploma de prieten a originarilor
din Romania, lauriatului premiului PRAS ISRAEL - Eli Elalouf pentru
ajutorarea populatiei de origine romana, cu posibilitati economice
reduse. Mentionez ca aceasta actiune are loc numai la filiala HOR
Ber Seva si Neghev, in colaborare cu primaria orasului.
Natan Cohen presedinte filialei HOR Ber Seva si Neghev.

50 de ani de la înființarea filialei HOR Carmiel
Orașul Carmiel este așezat în centrul văii Beit Kerem, avînd la nord munții Galileiei Superioare
și la sud munții Galileiei Inferioare. Orașul se găsește la o altitudine de 250 de metri peste
nivelul mării. Anul 1964 este anul când primii olimi s-au așezat în orașul Carmiel, cca 30
de familii. În anul de înființare au venit din România emigranți care au ajutat la dezvoltarea
orașului și mai ales la înființarea unei filiale care să-i ajute în primii ani în țară. Printre primii
nou veniți sunt domnul Flitman Moșe, familia Radianu, familia Cotaru, Milu Iancovici  זלși
alții care mergeau la fiecare sosire de avion din România și îi preluau pe cei nou veniți. Așa
a luat ființă aliaua română la Carmiel. După 30 de ani filiala ajunsese să numere în jur de
250 – 300 de români. Încă de la început, având în vedere popularitatea printre emigranți, dul
Flitman a fost ales președinte. Filiala funcționează de 50 de ani fără întrerupere.
Aici se organizează serate muzicale, ieșiri la piknic, organizarea zilelor de naștere unde
membrii filialei pregătesc sarmale și alte bunătăți cu specific românesc, excursii în toată țară,
spectacole românești si altele. Filiala are un comitet de doamne condus de dna Bela Insler
unde se organizează seri speciale pentru femei și de ajutorarea familiilor în nevoi. La clubul
filialei oamenii vin cu plăcere să petreacă câteva ore împreună.
Anca Marcovici

Filiala Petah Ticva

Ceremonia de deschidere a clubului filialei H.O.R. din Petah Tikva in colaborare cu
fundatia “keren la revahat nifgaei hasoa” a avut loc pe 8/12 la “beit hole” din Petah
Tikva, str Hovevei Tion 37 tel: 03-9112062.
Ne-au onorat cu prezenta: Domnul Ytai Sunsein , adjunctul primarului în probleme de cultură si supravietuitori ai holocaustului.
Domnul Tvi Metav a prezentat câteva aspecte legate de noua legislatie si drepturile supravietuitorilor. Doamnaa Raia Litvinovsca, directoarea
casei noului venit, ne-a fost o gazda foarte primitoare. A fost prezent si domnul Roni Kalinski, director general al kerenului. Progaramul artistic
a fost susținut de un cântăreț care a plăcut foarte mult celor prezenți.
Activitatea clubului va a fi destinata supravietuitorilor holocaustului care încă nu-si cunosc drepturile, vor fi conferinte, zile de club cu jocuri
de remmy, carti, muzica, gimnastica pentru virstnici, excursii, seri dansante. Vom cauta sa punem la dispozitia acestor oameni cât mai multa
activitate care să le faca plăcere și să le îmbunătățească și înfrumusețeze viața. Joi 18/12 am primit la sucursala vizita d-nei Angela Birsan
redactor la TVR din Romania însoțită de un operator. Dumnealor „recidiveaza” in a prezenta aspecte ale vietii evreilor din Romania care traiesc
in Israel. Într-o atmosfera destinsă au fost intervievați mai mulți membri ai filialei care au vorbit despre aspecte ale vieții israeliene. Domnul
Moni Seinstein a vorbit despre activitatea sucursalei HOR din Petah Tikva si menținerea
unor legături trainice cu România.
A doua zi, pe 19/12 a avut loc la
muzeul Tel Aviv o ceremonie de
aprindere a lumânării de hanuca
si in cinstea Zilei Naționale a
Romaniei susținută de HOR pe țară.
Cu această ocazie d-na Birsan l-a
intervievat pe d-l Zeev Schwartz
presedintele pe țară a HOR despre o
largă gamă de activitati a HOR-lui in
beneficiul originarilor din românia.
A fost intervievat si loctiitorul
presedintelui d-l Slomo Abramovici.
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Filiala Bat Yam a fost deschisă în urmă cu 3 ani și este
condusă cu deosebit talent de trei voluntare: Rina Katz,
președintă, Mela Anghelovici și Klara Avram.
Aceste trei doamne înțeleg importanța acestei organizației
și cu dinamismul care le caracterizează își fac conștiincios
activitatea: Tin legătura telefonică cu membri filialei,
organizează activități deosebit de interesante cum ar fi
conferințe pe teme deosebit de interesante, seri muzicale,
vizionări de spectacole, excursii. Membrii filialei
organizează acțiuni legate de sărbătorile religioase și
naționale.
Deasemenea filiala din Bat Yam participă cu regularitate
la toate acțiunile organizate la nivel de centrală.
Activitatea noastră nu are nimic spectaculos, dar este
făcută din inima și pentru oameni. Am reușit să creiem o
atmosferă prietenoasă și pot spune chiar familiară.
Mela Anghelovici
I N T E R V I U

Ambasadorea României în Statul Israel, Andreea Păstârnac
La un an de la numirea sa ca ambasador al României în Statul Israel,
Andreea Păstârnac, in dialog cu Uniunea Originarilor din România
– Hitahdut Olei Romania:
Anul care se încheie a
fost martorul unui dialog
bilateral româno-israelian
intensificat, iar dialogul
cu israelienii originari din
Romania s-a regăsit pe
agenda Departamentului
Politici pentru Relaţia cu
Românii de Pretutindeni.
În cadrul vizitelor avute
de
Ministrul
Delegat
al acestui departament
guvernamental
și
a
întrevederilor
cu
domnul Zeev Schwartz,
președintele
Uniunii
Originarilor din România
– Hitahdut Olei Romania,
precum și cu reprezentanții
conducerii filialelor, au fost
discutate proiecte care se subsumează obiectivelor Departamentului,
oglindind în același timp preocupările HOR. Tematica abordată a vizat
întărirea legăturilor cu israelienii de origine română care activează în
cadrul HOR, pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii
lor etnice unice la nivel mondial, precum și a celei culturale, lingvistice
şi religioase. A fost evaluată posibilitatea dezvoltării unui parteneriat
care să facă parte din preocupările Departamentului, anume de
sprijinire a centrelor culturale, a bibliotecilor, a inițiativelor de cercetare
și punere în valoare a patrimoniului specific al evreilor israelieni de
origine română și a modului în care aceștia perpetuează tradițiile și
obiceiurile caracteristice comunităților evreiești din România.
Aceste obiective se regăsesc în mod firesc în dialogul permanent al
Ambasadei României la Tel Aviv cu Uniunea Originarilor din România
– Hitahdut Olei Romania și dialogul guvernamental amintit a pus
bazele unor proiecte la care am început să lucrăm împreună. Sau mai
curând să continuăm o cooperare lansată la începutul anilor 90, când
alături de Uniunea Originarilor din România – Hitahdut Olei Romania,
am început să cizelăm aspecte care se regăsesc în politicile și proiectele
actuale. Am conștientizat caracterul specific, unic, al comunității
israelienilor de origine română, rolul acesteia la crearea și dezvoltarea
Statului Israel, dar și legătura profundă, de suflet, indestructibilă,
cu țara de origine, cu România. O perioadă prolifică atât pentru
înțelegerea și dezvăluirea unor perioade din istoria comună, legate de
emigrare, de Holocaust, de conviețuire pașnică, de dezvoltare socială,
științifică și culturală. Uniunea Originarilor din România – Hitahdut
Olei Romania a avut un rol major în stabilirea obiectivelor de cooperare
în acea perioadă. Aș aminti numărul extraordinar de proiecte de orașe
și municipalități înfrățite, precum și întreaga cooperare care este
inclusă în acest cadru, iar membrii Uniunii Originarilor din România
– Hitahdut Olei Romania au fost factorul principal, legătura umană,

de prietenie, care a condus la zeci de înfrățiri. E o linie de cooperare
care continuă și pe care o explorăm împreună.
De altfel, am participat alături de domnul Zeev Schwartz, președintele
Uniunii Originarilor din România – Hitahdut Olei Romania, dar și de
președinți ai filialelor la dialogul cu autoritățile locale, încercând să
sprijinim proiecte legate de schimburi culturale și sociale, de deschidere
a unor noi centre ale HOR sau de recunoașterea și contribuția
membrilor HOR la dezvoltarea comunităților locale. Aș enumera astfel
vizitele la Eilat, Ashdod,Beer Sheva, Ierusalim, Haifa,Lod, Petach
Tiqwa, Rehovot și în alte orașe. Sper că în anul următor vom continua
și vom extinde acest dialog.
Dialogul cu Uniunea Originarilor din România – Hitahdut Olei
Romania se reînnoiește permanent, noi aspecte i se adaugă reflectând
noile preocupări ale membrilor organizației, una din cele mai largi
și mai extinse din Israel, dar nu numai, ci și pe cele ale comunității
israelienilor de origine română. Aș menționa aspecte legate de
extinderea serviciilor consulare. Pe parcursul anului care se încheie,
una din prioritățile cooperării cu Uniunea Originarilor din România
– Hitahdut Olei Romania a fost continuarea tradiției consulatelor
itinerante, care beneficiază de sprijinul direct și nemijlocit al HOR.
Există multe cereri de extindere a acestor servicii consulare, din partea
altor filiale teritoriale ale HOR și analizăm împreună aspectele logistice.
Sprijinirea activității unor noi filiale sau cluburi ale HOR s-a regăsit
de asemenea, în centrul dialogului din acest an, discutându-se chiar
proiecte de comunicare și interacțiune între seniori și nepoți, în vederea
transmiterii patrimoniului cultural specific israelienilor de origine
română și a celui lingvistic. De altfel aspectele sociale ale cooperării cu
Uniunea Originarilor din România – Hitahdut Olei Romania s-ar putea
regăsi în modalitățile de aplicare a Declaraţiei Comune în domeniul
asistenţei sociale, semnată la Ierusalim, în iunie 2014, cu prilejul
Ședinței comune interguvernamentale româno-israeliene, prin care se
stipulează consolidarea cooperării bilaterale în abordarea proiectelor
inter-generaţionale, iar ulterior să încheie acorduri în domenii
precum ocuparea, îngrijirile pe termen lung şi modalităţile adecvate
de petrecere a timpului liber a persoanelor vârstnice. Instituţiile
semnatare ale Declaraţiei pot conveni, de asemenea, asupra unor
schimburi de informaţii, bune practici şi programe pentru sporirea
rolului activ al persoanelor vârstnice în cadrul comunităţilor, prin
promovarea activităţilor sau proiectelor de voluntariat. Considerăm că
Uniunea Originarilor din România – Hitahdut Olei Romania poate fi
un partener în acest sens.
Problematica combaterii Antisemitismului face parte intrinsecă
din dialogul cu Uniunea Originarilor din România – Hitahdut Olei
Romania, un rol aparte revenind și acțiunilor comune dedicate
memoriei victimelor Holocaustului din România, atât în Israel cât și în
România. Și în acest an, a continuat tradiția participării unei delegații
HOR, conduse de președintele Zeev Schwartz la ceremoniile oficiale
organizate la București cu prilejul Zilei Naționale a Holocaustului – 9
octombrie. As mai aminti ca, datorită activității din cadrul filialelor,
elevi israelieni au vizitat anul acesta Casa memorială E.Wiesel.
Am enumerat cîteva aspecte ale unui dialog zilnic care are o
caracteristică unică, e un dialog între prieteni…
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Inaugurăm cu acest număr o rubrică pe care am intitulat-o portret, în care
vom prezenta președinți de filiale sau membri ai organizației noastre pe care
dorim să vi-i prezentăm. Am început cu Nadia Kurtz, nu numai pentru că este
o președintă foarte bună, că activitatea filialei Hedera este foarte bogată, dar
are și întâmplări de viață care merită cunoscute.

Nadia Kurtz

activitatea filialei HOR din Hedera. Filiala HOR din Hedera are o bogată
activitate.
Programele interesante pe care le organizează au atras la clubul filialei foarte
mulți originari din România, dar și mulți care nu sunt români și toți au
numai cuvinte de laudă pentru președinta lor. Astăzi Nadia face parte din
conducerea HOR pe țară, fiind președinta comisiei de excursii. Nadia este în
primul rând mamă, bunică si străbunică și este foarte mândră de familia ei.

Pe Nadia am cunoscut-o în urmă cu un an 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 la București într-o familie cu 6 copii. În timpul războiului tatăl a fost
scos la muncă obligatorie la Galați, unde a și murit.
Rămasă văduvă, fără posibilitatea de a crește singură toți copiii, mama a fost
obligată să o dea pe Nadia, cel mai mic dintre copii, la orfelinatul Jointului.
Condițiile nu erau rele. Poate că material nu a dus lipsă de nimic. Nadia a
avut o mâncare caldă, a avut îmbrăcăminte, a urmat 12 clase, dar cu siguranță
i-a lipsit dragostea și alintarea unei mame.
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.
Nadia a luptat să-şi croiască un drum în viaţă. S-a calificat strungăriţă şi a
lucrat la Uzinele 23 August.
A devenit o tânără veselă plină de viață. I-a plăcut să cânte și să danseze. A
făcut parte din Ansamblul Artistic al Sindicatelor. S-a căsătorit şi are doi copii.
A emigrat în Israel în 1965, cu soțul și cei doi băieți unul de 10 ani și celălalt
de 6. S-a stabilit în Hedera.
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 1971 Sighenobu Fusako, cunoscut terorist japonez, a format în Liban,
unde se refugiase, o organizație teroristă cunoscută și sub numele de Brigada
Războiului Sfînt, care s-a remarcat prin acte de terorism atroce în diverse
locuri din lume, printre care și masacrul de la aeroprtul internațional din Lud,
din mai 1972, care s-a soldat cu 24 de morți și 80 de răniți.
Printre morți s-a aflat o nepoată a Nadiei în vârstă de 21 de ani și printre cei
grav răniți, Nadia. După 3 luni Nadia a părăsit spitalul pe proprie răspundere.
Tratamentul de recuperare a durat 2 ani. În mijlocul familiei, înconjurată de
dragostea soțului și al celor 2 băieți, Nadia încet, încet a revenit la o viață
normală, dar trauma pe care a trăit-o atunci la aeroportul Ben Gurion o
urmărește și astăzi.
Faptul că în copilărie a fost lipsită de căldura unei mame au influențat-o pe
Nadia atât în alegerea meseriei, asistentă socială, cât și în implicarea ei în
REMEMBER

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 NAMAT 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 din Șderot a H.O.R. 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
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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.
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O mini excursie la Amsterdam

În urmă cu un an am făcut o mini excursie la Amsterdam.
Am stat doar 4 zile și am avut parte de o vreme mizerabilă. Era frig și aproape
tot timpul a plouat. Cu toate acestea orașul m-a fascinat
Amsterdam este unul din cele mai frumoase orașe din lume. Este poreclit
”Veneția Nordului” datorită celor peste 100 de canale care îl străbat și cele
1000 de poduri.
Legenda spune că doi pescari frizi însoțiți de câinele lor au înaintat cu barca
pe râul Amstel, până au ajuns într-o zonă care le-a plăcut și au hotărât să
se instaleze acolo. Pentru a se apăra de inundații au construit un dig, dam
în limba neerlandeză. Denumirea de Amsterdam provine din alăturarea
cuvintelor Amstel, râul care străbate orașul și Dam.
Cu timpul pe acel loc s-a format o așezare permanentă.

oameni. Au toate utilitățile: gaze, apă, electricitate.
Treci pe sub diferite poduri. Unul dintre ele, Podul Albastru, este o copie a
podului Pont Alexander III din Paris, iar unul dintre cele mai vechi poduri
este Magere Bridge. Legenda spune că dacă treci odată pe sub el vei rămâne
toată viața alături de persoana cu care ai trecut.
Lângă pod este Muzeul Hermitage-ul Olandez, denumit astfel după celebrul
muzeu din Petersburg.
Așezat între Nieuwmarct și Dam, Cartierul Roșu (Red Light District) este
unul din cele mai mari atracții din Amsterdam.
La intrarea în zona felinarelor roșii este situată Oude Kerk, Biserica veche,
cea mai veche clădire din Amsterdam. Vis a vi de acestă clădire este o statuie
care o reprezintă pe prostituata Belle care ne îndeamnă să ”respectăm pe toți
muncitorii din industria sexului”. Pe postamentul ei este scris ”Respect sex
workers all over the world”. Străzile sunt în general înguste, dar strada
Trompettersteeg, din această zonă, este cea mai îngustă din Amsterdam,
cu o lățime doar de un metru. Fiind foarte îngustă se poate merge cu multă
greutate fiind extrem de aglomerată.
Amsterdam este orașul lalelelor și al bicicletelor. Este foarte puțin probabil să
te calce o mașină, foarte puține dealtfel, dar poți să te trezești foarte ușor sub
o bicicletă dacă nu ești atent.
În Amsterdam sunt mai multe biciclete decât locuitori și numărul mașinilor
este de 4 ori mai mic decât al bicicletelor. Este considerat cel mai ”ciclistic”
oraș din lume.

Prezența bărcii și a câinelui pe emblema orașului Amsterdam amintesc de
această legendă.
Prima atestare documentară a denumirii de Amsterdam datează din 1275,
într-un document emis de Floris al V lea conte de Holland.
A căpătat statutul de oraș în anul 1300. În anul 1420 a fost săpat canalul Singel,
care inițial era un șanț de apărare.
Stabilirea negustorilor bogați și a bijutierilor din Anver și a evreilor izgoniți
din Peninsula Iberică de biserica catolică, dar și drumurile maritime care
începeau din portul orașului Amsterdam spre Marea Baltică, America de
Nord, Africa, Indonezia și Brazilia, au transformat Amsterdamul în unul din
cele mai bogate orașe din lume.
Secolul al 17 lea este considerat de olandezi Epoca de Aur a orașului.
În această perioadă se construiesc Companiile Indiilor Olandeze, se înființează
băncile și bursa. În 1648 se proclamă eliberarea totală de sub tutela spaniolă.
Războaiele cu Anglia și Franța au slăbit economia orașului. În timpul
războaielor napolionene averea orașului a atins punctul minim, însă, odată
cu formarea Regatului Țărilor de Jos din 1815 lucrurile încep ușor să se
amelioreze.
Sfârșitul secolului al XIX-lea este numit A doua eră de aur a orașului
Amsterdam. Au fost construite muzee noi, o stație de tren și Concertgebouwul, o sală de concerte considerată printre primele 3 ale lumii. În această
perioadă, revoluția industrială ajunge în Amsterdam. Se construiește Canalul
Amsterdam-Rin, pentru a oferi orașului legătură directă cu Râul Rin, și
canalul care oferea portului o legătură mai scurtă cu Marea Nordului. Cele
două canale au îmbunătățit considerabil comunicațiile orașului cu restul
continentului.
A urmat perioada celor două războaie mondiale.
Pentru rezistența sa în fața agresiunii germane, regina Wilhemina a permis
orașului să treacă pe emblema sa ”Heldfhafting Vastberaden Bramharting ”
(în traducere Eroic Hotărât Milos)
Cele trei cruci de pe emblema orașului ca și de pe drapelul Olandei
simbolizează cele 3 mari catastrofe cu care s-a confruntat : ciumă inundații foc.
Dezvoltarea orașului a continuat după cel de al Doilea Război Mondial și
Amsterdamul este considerat una din marile capitale culturale ale lumii.
Desigur că toți care ați vizitat Amsterdamul ați petrecut multe ore în centrele
comerciale, ați vizitat muzeele și v-ați plimbat cu vaporul pe canalele orașelor.
Gara centrală, unul din punctele de plecare al vaporului este construită pe
8000 de piloni de lemn.
Nu voi înșira tot ce am văzut din vapor, ci doar ce m-a impresionat pe mine
în mod deosebit.
Nava VOC, o ambarcațiune care era destinată să ajungă în Indiile de Vest, dar
din cauza furtunii s-a scufundat în Canalul Anglie la primul voiaj. Nava este
o replică făcută de 400 de voluntari. Construcția ei a durat 5 ani, dar este o
minunăție. Alături este Muzeul Maritim
Restaurantul chinezesc plutitor copie a faimosului Jumbo Kingdom din Hong
Kong.
Turnul de apărare Montelbaanstoren construit în sec. 15 lea. Turla a fost
adăugată în sec 17 și în 1606 a fost instalat și un ceas care suna anapoda la ore
geșite sau nu suna zile întregi. De aici a venit și porecla Silly Jack.
Deosebit de interesante mi s-au părut căsuțele pe apă, în care chiar trăiesc

Casele sunt înclinate. Motivul este că locuitorii primeau parcele mici de teren
pentru construcție, așa că își asigurau lărgirea spațiului de locuit în înălțime
prin înclinarea caselor.
Știați că în centrul orașului sunt 8 mori de vânt?
Casa în care a locuit Anne Frank este transformată în muzeu și este considerată
în mod oficial Memorialul Holocaustului, dovadă a iadului nazist. Este
vizitată de zeci de mi de turiști pe an.

Un fenomen interesant, dar și misterios se află în holul primăriei din
Amsterdam. O sculptură care iese din pardoseala si reprezintă un cântăreț
la vioară. I se vede doar capul acoperit cu o pălărie și vioara. Autorul este
necunoscut. Astfel de sculpturi au apărut ani de zile în diverse orașe din
mai multe țări europene, peste noapte și nimeni nu a știut cine le sculpta.
Se presupune, după genul lucrărilor, că ar fi fost un evreu supravietuitor
din unul din lagărele naziste. În ultimii 10 ani nu au mai apărut, așa că se
presupune că a murit.
Un alt obiectiv foarte interesant pe care l-am vizitat în scurta excursie pe care
am făcut-o în Olanda a fost Panorama Mesdag, aflată la Haga, în apropierea
Pieții 1813.
Este vorba de o pictură circulară imensă realizată de pictorul Hendrik Wilhem
Mesadg împreună cu studenții săi. Pictura a fost realizată între anii 1880 și
1881 și reprezintă un peisaj marin, satul pescăresc Schveningen de la Marea
Nordului, de lângă Haga.
Pictura are 14 metri înălțime, 120 de metri lungime și este circulară.
Vizitatorii stau în mijlocul ei într-un pavilion de lemn și sunt înconjurați de
o plaje cu nisip pe care sunt împrăștiate tot felul de lucruri: plase de pescuit,
coșuri de răchită, un pantof scîlciat, vegetație marină și totul este atât de real
că ai senzația că este suficient să faci un pas și să fi pe plaje, sau să întinzi
o mână și să atingi unul din obiectele pe care le ai în față. Este imposibil de
descris în cuvinte ce am simțit acolo, în mijlocul unui sat pescăresc din secolul
trecut, pentru că eu chiar am avut senzația că sunt în el.
Despre această operă, pictorul Vincent van Gogh spunea ”Panorama Mesdag
este cea mai frumoasă experiență a vieții mele. Are un singur defect, acela că
este fără cusur”.
Acesta a fost ultimul obiectiv pe care l-am vizitat. În seara acelei zile mă
întorceam acasă.
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Un tata ingrijorat isi asteapta fiul acasa. Intr-un tirziu soseste, si este luat la
intrebari:
- Unde ai stat pana la ora aceasta?
- Tata, azi mi-am pierdut virginitatea.
- Extraordinar! Aseaza-te sa bem un pahar pentru acest eveniment!
- Putem sa bem, dar nu pot sa ma asez!
Preotul, la botez, catre nash:
- Te lepezi de Satana?
Nashul:
- Parinte, m-as lepada, da’ am doi copii cu ea!...
Mama vine acasa intr-o haina noua de blana.
- Cand ti-a cumparat taticu blana? - intreaba fiul
- Daca m-as fi bazat pe taica-tau nu te-as fi avut nici pe tine
Un batranel se uita la scula lui si zice:
- Bine ma nesimtitule ne nastem impreuna si murim pe rand?
Doua buci vorbeau: - Ce zici sa ne casatorim, daca tot stam asa de mult
impreuna, spune una !? - Ce rost are, spune cealalta !? Nu vezi ca ne
despartim pentru orice c*c*t
Unu cu un Ferrari da peste o cioara..
Bird-lover fiind, o ia acasa si o ingrijeste, o pune intr-o colivie si ii lasa niste
paine si apa acolo.
Pasarea fusese inconstienta in tot timpul asta
Cand se trezeste, cioara gandeste: hmmm.... gratii...apa....paine....
- Te pomenesti ca l-am omorat pe ala cu Ferrari...
Un barbat statea pe veranda cu sotia sa. La un moment dat, spune: “Te
iubesc!”
Sotia raspunde: “Vorbesti tu sau berea din tine?”
Barbatul: “Eu vorbesc...Cu berea “
O puştoaica intră la frizerie cu taică-su. Stă lângă scaunul frizerului,
mâncând o gogoşică, în timp ce taică-su se tunde. Frizerul îi zâmbeşte
şi-i spune cu amabilitate: - Drăguţă, dacă stai aşa aproape o să ai păr pe
gogoşică. - Ştiu, răspunde ea. Or să-mi crească şi ţâţele.
În curtea ţărănească, una dintre găini a ouat un ou de jumătate de
kilogram.
- Ne spui şi nouă cum ai reuşit? o întreabă celelalte găini.
- Secret de familie.
- Proiecte pe viitor?
- Voi oua un ou de un kilogram.
Îl întreabă şi pe cocoş cum au reuşit.
- Secret de familie.
- Şi care-ţi sunt proiectele pe viitor?
- Să pocesc mutra struţului.
Neamtul se trezeste dimineata, tranteste 4 oua in tigaie si pleaca la munca.
Francezul se trezeste dimineata, tranteste 3 oua in tigaie si pleaca la munca.
Romanul se trezeste dimineata, tranteste 2 oua pe bicicleta si pleaca la
munca. :))
Un barbat la spovedanie (umil):
- Parinte am pacatuit !!! S-a mutat o tipa pe scara cu mine ... ce mai, am
pacatuit parinte ...
- Zii fiule ... zii ...Dumnezeu iarta !
- Parinte am ajutat-o sa se mute, parinte era imbracata cu niste colanti si-i
intrau parinte ...
- Zii fiule ... zii ...Dumnezeu iarta!
- ...si avea un maieu transparent ... fara nimic ... se vedeau sfircurile
parinte ...
- Zii fiule... zii ...Dumnezeu iarta ! - ... si ... ce mai AM PACATUIT
PARINTEE ..
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- CUM fiule?... CUM?...
- Cu GANDUL parinte ! cu GANDUL !
- Canon fiule, canon ... timp de o saptamina sa bei cate o galeata de apa de
trei ori pe zi !
- ...? Dar de ce atita parinte ?
- Atata bea un BOU, fiule.
Iti place sa fii mangaiat? Sa fii atins si sa fii pipait? Si... sa fii incins? Iti place
respiratia celuilalt langa urechea ta? Sa iti respire pe gat sau pe fata? Iti
place sa incerci pozitii noi? Sa incepi rece si sa sfarsesti cald si transpirat?...
IA AUTOBUZUL
Intr-un tufis, in parc:
- Te iubesc.
- Si eu.
- Te doresc.
- Si eu.
...- Ma cheama Vasile.
- Si pe mine.
La spital, radiologul ii spune pacientului:
- Am doua vesti, una buna si una proasta. Pe care vi-o zic inainte?
- Pe cea rea.
- Pai, aveti o tumoare imensa pe plamani!
- Si, care e cea buna?
- Se poate rezolva in Photoshop!
Ce face un cal pe o pajiste plina cu canabis??
R : Paste Fericit !
Ursul, lupul si măgarul la cârcima din pădure:
O sticlă de votca ! cere ursul.
- O sticlă ?! se mirară ceilalti doi.
- Da, măi băieti ! Am o treabă cu o ursoaică si vreau să fiu tare !
- O sticlă de votcă ! ceru si lupul.
- O sticlă ?! se mirară ceilalti doi.
- Da, măi băieti ! Am o treabă cu o lupoaică si vreau si eu să fiu tare !
- O cinzeacă de votcă ! cere si măgarul.
- Numai o cincizeacă ?! se mirară ceilalti doi.
- Măi baieti, eu sculă am, beau doar ca să-mi sclipeasca ochii ...
     
Trei barbati vorbeau intr-un bar despre sex.
Italianul: ‘Saptamina trecuta, m-am culcat cu scumpa mea Lucia, a fost
grozav. Am uns-o toata cu ulei de masline, am facut dragoste patimasa si la
final ea a gemut pentru 5 minute.’
Francezul: ‘Saptamina trecuta, am facut amor cu iubita mea Amelie, a fost
grozav. Am intins frisca peste tot trupul ei, am facut dragoste ca nebunii si
la final ea a tipat pentru 15 minute.’
Romanul: ‘Ei bine, saptamina trecuta si eu am facut dragoste cu Maria mea.
Am dat-o prin untura, am facut sex si apoi ea a urlat sase ceasuri.’
Uimiti, italianul si francezul il intreaba:
‘Ce naiba ai putut tu sa-i faci sotiei de-a tipat 6 ore ?’
‘Mi-am sters mainile pe draperiile din sufragerie !’
    
Intorcandu-se de la coasa cu caruta plina, Vasile isi mana de zor calul. In
faptul serii fiind, isi biciuia bidiviul din ce in ce mai tare.
La un moment dat, satul de atata cotonogeala, calul se opreste in drum, se
intoarce catre Vasile si, cu o privire plina de expresivitate, ii spune:
- Mai, Vasile, da-o ma-n aia ma-sii de treaba ! Dai in mine ca intr-o vita. Nu
te gandesti ca sunt si eu din carne, ca simt fiecare lovitura si sufar enorm.
Ce dracu’, ma Vasile !
Auzindu-si calul vorbind, ingrozit, Vasile arunca haturile din maini si
o rupe la fuga peste fanete livid la fata. Credinciosul lui caine il urma
indeaproape. La un moment dat, obosit, Vasile se opreste si se aseza pe o
piatra. La scurt timp soseste si cainele care, gafaind, ii zice:
- Alcoolul ucide.
- Si ce? Apa te face nemuritor?
- De ce v-ati oprit la 3 copii?
- Am auzit ca fiecare al 4-lea copil nascut e chinez...
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