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PREZENTARE
Cartea a fost scrisă ca urmare a unei nevoi lăuntrice a autorului de a
publica aspecte din viaţa sa profesională şi privată în paralel cu subiecte
importante în dezvoltarea Statului Israel din ultimele decenii.
Dorința şi îndemnul unor prieteni, colaboratori şi clienţi din trecut, care au
susţinut că amintirile şi "cazuri interesante" trebuie să fie puse în scris, lau decis să scrie această carte. Însă în loc de a depăna amintiri biografice
şi personale, autorul a ales să scrie "Poveşti care nu au fost scrise",
mărturii şi cerinţe personale şi profesionale. De asemenea descrie
evenimente captivante, care au fost prezentate uneori în mod superficial
sau deformat sau care nu sunt deloc cunoscute publicului, de asemenea
acţiuni relevante pentru viitorul desvoltarii economiei.
Sunt descrese axele de activitate de la muncitor industrial la activitate
prodigioasă în domeniul economic şi social, o luptă continuă care nu s- a
terminat nici în zilele actuale prin prezentarea concepțiilor-modele de
schimbări în domeniul social-economic.

Richard Armonn [Kestenbaum] s-a născut la Bucureşti la data de 12
Decembrie 1933. A petrecut anii celui de al doilea război mondial în
capitală. Numeroşi membri ai familiei au fost ucişi în Transnistria şi la
Auschwitz. Tatăl său a fost luat la muncă forţată.
Familia restrânsă, părinţii şi Richard [fiind minor] nu au primit
permisiunea de a părăsi România. În sfârşit, după o perioadă de aşteptare
de zece ani, în anul 1958, au primit autorizația de a face alia.
A urmat cursuri la şcoala medie electro-tehnică şi apoi a studiat Ştiinţe
juridice la Universitatea Parhon în Bucureşti. În Israel a studiat Ştiinţe
politice şi Business administration la Universitatea Ebraică.
A luptat în "Războiul de şase zile " în unitățile de infanterie. A fost rănit în
luptele de la Um Katef - Abu-Agela [Sinai], de asemenea a luat parte
activă în războiul de Iom Kipur.
În România, a lucrat de la vârsta de 17 ani ca muncitor timp de 4 ani de
zile, iar după alia, timp de 4 ani ca muncitor industrial în fabrica Amcor.
A activat ca responsabil de clitat olim (integrarea noilor imigranți), în
centrele [mabara] Jessy Cohen şi Mifde în oraşul Holon.

În cariera sa Richard Armonn a deţinut poziţii importante în economia
israeliană:
- Director general adjunct al societăţii Gmul-centrul de investiţie al caselor
de pensie şi economie.
- Membru al conducerii Bank Hapoalim. - Responsabilul de credite timp de
23 de ani
- Preşedinte al societăţii de asigurare Hasne
- Preşedinte al societăţii Gmul centrală de investiţie a caselor de pensie şi
economii timp de 9 ani. A reuşit să privatizeze şi să adereze la Bursa de
valori din Tel Aviv, după ce "a eliberat" societatea de apartența la
Histadrut şi Bank Hapoalim
- Preşedinte al Comisiei Guvernamentale de refacere a Moshavurilor
[aşezăminte agricole].
- A fost ales ca preşedinte al Centrului Berl Katznelson - centrul educativ
şi colegiu – seminar de studenţi evrei şi arabi, timp de 13 ani. În această
funcţie "a salvat" Centrul din situația falimentară, a pus bazele economice
de funcţionare şi a inființat Centrul de studii şi cercetări sociale şi
economice al Partidului Muncii. În această perioadă, numărul studenţilor,
evrei şi arabi, a crescut de patru ori.
- De asemenea a fost membru în numeroase consilii de administraţie
[întreprinderi şi concerne].
În capitolele acestei cărţi sunt prezentate şi caracterizate instituţiile pe
care le-a condus sau în care a fost membru în conducere:
GMUL, Bank Hapoalim, Hasneh, Hevrat Haovdim, Banca de dezvoltare a
industriei, Beit Berl, Comisia guvernamentală de refacere a Moshavurilor,
Camera de comerţ şi industrie Israel România.
Un capitol special este dedicat lui Iacov Levinson, creatorul Băncii
Hapoalim populare şi moderne.
De asemenea sunt prezentate personalităţi, "oameni deosebiți", cu care
a colaborat în domeniul economic, ca de exemplu:
M.STRAUS, ELI HOROVICI, YAIR ROTLEVI, URI DORI, BENI GAON, SMUEL
DANKNER, M.FEDERMN, KREMERMAN, E.ARAZI, LUBINSKI, ENIO LEVI,
PROPER, PILTZ, SCHOKEN, BRONITZKI, AKIROV , DOVRAT,
RECANATI,PROFESOR HAIM BEN SHAR, DOV LAUTMAN şi alții.

Și in domeniul politic: HAIM GVATI, ARIEL SHARON, SIMON PEREZ, RAFI
EDRI, HAIM ORON, E. OLMERT, ISRAEL KEISAR, IOSI BEILIN, PROF.
SHLOMO BEN AMI şi alții.
În România post comunistă Richard Armonn a creat prima bancă cu
capital străin - Banca de Credit Comercial şi Industrial [BECIC] - în
colaborare cu un grup de investitori români recomandaţi de Preşedintele
României Ion Iliescu - cu reprezentanţă la Tel Aviv.
A înființat Camera de comerţ şi industrie Israel – România ca urmaşă a
Camerei de comerţ înfiinţată în anul 1935 [documentele originale sunt
prezentate în carte].
În acest cadru a organizat şi condus întâlniri cu Premierii şi Preşedinţii
României: Radu Vasile - prof. Emil Constantinescu - Radu Năstase precum
şi alte personalităţi.
I-a fost conferit Ordinul Național "De Merit", în gradul de comandor.
În anul 1994 a fost numit Consul onorific al României, primul consul numit
după Revoluţia din anul 1989.
În anul 2008 a fost numit preşedinte al comisiei de construire în Israel a
Muzeului Evreilor Originari din România. În această calitate a schimbat în
mod fundamental conceptul de realizare al muzeului, începând cu
localizarea la Rosh Pina, crearea parteneriatului de realizare a muzeului,
programul de conţinut al muzeului, finanţarea, cât şi conectarea muzeului
la două clădiri alăturate pentru sala de conferinţe şi arhiva muzeului.
Au fost organizate studii şi discuţii publice la care au participat istorici de
frunte [Radu Ioanid, Lya Benjamin, Carol Iancu, Bella Vago, Iacov Geller].
Au fost prezentate caracteristicele acestei comunităţi:
- Primatul ideii de creare unei regiuni autonome în Eretz Israel, în anul
1852 şi traducerea în fapt a acestei idei în anul 1882.
- Organizarea şi lupta de salvarea a sute de mii de evrei din România şi
Transilvania de sud. Un unicat în istoria comunitaților evreieşti în care
evreii înşişi au reuşit în lupta lor de salvare.
- Exemplu de unitate – numirea unui singur rabin-şef - Iacov Nimerower pentru evreii aşchenazi şi sefarazi.

În ultimii ani a fost realizat "Muzeul virtual de istorie a evreilor din
România" în limba ebraică, urmând traducerea conținutului în limba
română şi engleză.

Familia Armonn
Cele mai străvechi rădăcini familiale sunt cunoscute la începutul anilor
1800.
Străbunicul său Iosef Bercovici din Dorohoi, librar, editor de cărţi, a fost
fruntaş în organizarea comunităţii evreieşti şi crearea şcolii evreieşti
locale. La rugămintea tatălui lui George Enescu [care pe vremea aceea
avea vârsta de trei an] a importat prima vioară adevărată pentru viitorul
maestru.
Nepotul lui Iosef Bercovici, Emil Bercovici, sergent T.R. în Armata Română
a fost ucis împreună cu alţi 9 soldaţi evrei-români la înmormântarea unui
soldat evreu după retragerea din Basarabia la data de 1.7.1940 - data
istorică a începutului Holocaustului în România.
Bunicul din partea tatălui, Emil Kestenbaum bijutier [din anul 1902] la
Bucureşti pe Calea Victorieia nr 40-42 a primit titlul de Furnizor al Curţii
Regale în anul 1915. A fost luat ostatec în anul 1916, cu ocazia ocupării
Bucureştiului de trupele germane. De asemenea a fost prieten personal cu
avocatul W.Filderman, la cererea căruia i-a adus la Conferinţa de Pace de
la Paris 1919 un geamantan cu documente pe care Filderman nu a putut
să le ia fiind în conflict cu Prim-Ministrul Brătianu. Rabinul-şef Iacov
Nimerower, prieten personal, îl vizita în mod curent.
Tatăl lui Richard Armonn, Carol Kestenbaum, la propunerea preşedintelui
ORT Singalowsky a fost ales casier de onoare ORT România. A administrat
fondurile primite pentru crearea a 3.000 de locuri de învăţătură. Din
această cauză a fost anchetat ani de zile la început de "Siguranţă" şi apoi
de "Securitate", fapt că nu i-a permis alia timp de 10 ani.

Concepţii noi în domeniul social-economic
Richard Armonn, pe baza realizărilor sale şi a experienţei personale, cât şi
pe baza unor cercetări ştiințifice a conceput conceptii-modele:
- Model de bancă populară - apropiată de public, de clienți
Bazat pe experienţa din perioada de activitate în Banca Hapoalim.
- Privatizarea caselor de pensie
Fiind preşedinte al societăţii GMUL a dezvoltat modelul de privatizare a
caselor de pensie şi gemel în scopul de a realiza economii funcţionale
precum şi creşterea valorilor de pensie cât pentru a contribui la
descentralizarea domeniului financiar [... bani publici -3.7 trilion

shekel- sunt concentrate în cadrul a zece "conglomerate" care activează
domeniile de asigurare-pensie-ghemel- diverse fonduri, creditare, etc.].
- Organizarea unui centru de muzee virtuale ale diferitelor comunităţi
evreieşti din Diaspora, bazat pe modelul iniţiat şi creat "Muzeul virtual de
istorie al evreilor din România".
Scopul acestui centru este de a concentra şi a prezenta în mod unitar
"diverse etnii, în ţările lor de baştină, bazate pe elemente de
cultură, artă şi realităţi istorice".
Aceste modele sunt expuse în amănunt în cartea sa. De asemenea sunt
prezentate instituţii şi personalităţi politice ca bază de colaborare şi
realizare.

