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Activitatea Cultului Religios Iudaic Ortodox ”AGUDAT ISRAEL în
Moldova” s-a extins și dezvoltat semnificativ în ultimii ani.
Acesta acoperă diverse proiecte în diverse domenii precum:
religios, cultural, istoria poporului evreu, programe educaționale
și caritabile din mun. Chișinău, Bălți și or. Tiraspol. Un pas
semnficativ în activitate a organizației este statutul de mebru al
Asociației Europeane pentru Conservarea și Promovarea
Patrimoniului Evreiesc (AEPJ) și acreditarea pe lângă Agenția
Relații Interetnice (ARI) din Republica Moldova, dezvoltând
totodată și cooperarea cu misiunile diplomatice ale țărilor
acreditate în țara noastră, cu instituțiile de stat și cele municipale. 

Printre cele mai importante activități ale Cultului Religios Iudaic
Ortodox ”AGUDAT ISRAEL în Moldova” se numără: 

• organizarea sărbătorilor tradiționale evreiești - Purim, Pesach,
Lag B'Omer, Shavuot, inclusiv programe de informare care au atras
sute de oameni, inclusiv refugiați din Ucraina
• realizarea unei expoziții unice a Rabinilor Europei în timpul
Holocaustului, creată în parteneriat cu Agenția Relații Interetnicem
și prezentată în cadrul unor evebimente comemorative, la care au
participat oficiali, diplomați, reprezentanți ai minorităților etnice
și mass-media
• restaurarea mormântului remarcabilului rabin Șabatai din secolul
al XVIII-lea din Rașcov.  Organizarea pelerinajelor în Dubăsari și
Rașcov. 
· în cooperare cu AEPJ, au fost elaborate și difuzate informații
despre istoria și moștenirea evreiască din Moldova, în cadrul 
 proiectului ”From Roman Legions to our Days: Jewish History of
Moldova Mosaics”
• pentru prima dată, în cooperare cu AEPJ, în cadrul proiectului
Jewish Heritage Tours, a fost creat un ghid audio despre Rașcov în
limbile engleză, rusă, spaniolă, franceză și germană, prezentat pe
platforma Izi.travel



 Încă din prima zi a tragicelor evenimente din țara vecină,
”Agudat Israel în Moldova” a primit peste 25.000 de
persoane refugiate, asigurându-le locuințe, hrană,
asistență medicală și psihologică. Mulți au fost ajutați
să-și perfecteze documentele și să plece în țări europene,
Israel și America de Nord. În baza poveștilor refugiaților,
a fost publicată o carte inedită ”One-way Suitcase” cu
fotografii și mărturii ale acestei perioade dificile.

.

 organizarea unui loc de joacă de vară pentru copii,
diverse programe preșcolare și programe de educație
extinsă în cadrul proiectului internațional Smart 
organizarea de vizite și primirea delegațiilor
reprezentative, în special a rabinului șef așkenazi al
Israelului, David Baruch Lau, a Rabinului șef al
Moscovei în exil, președintele Conferinței Rabinilor
Europeni, Pinchas Goldschmidt, a liderilor rabini
ortodocși și liderilor marilor organizații și fundații
evreiești din SUA.

 Până la sfârșitul anului ”Agudat Israel ăn Moldova”
planifică să deschidă primul restaurant Kosher din
Moldova, lansarea portalului informațional ITON,
prezentarea cărții ”One-way Suitcase” în parteneriat
cu ARI,  organizarea și desfășurarea Zilei Europene a
Culturii Evreiești în parteneriat cu ARI și structurile
municipale, organizarea sărbătorilor Rosh Hashanah
(Anul Nou evreiesc), Sukkot și Hanukkah, participare la
Festivalul Etniilor cu genericul ”Unitate prin
diversitate”, care se va desfășura la data de 18
septembrie curent, în Grădina Publică Ștefan cel Mare
și Sfânt, organizat de Agenția Relații Interetnice în
parteneriat cu Primăria mun. Chișinău.

   De asemenea, în curs de pregătire este și difuzarea pe
portalurile AEPJ și World Jewish Travel a informațiilor
despre istoria evreiască, despre anumite orașe din
Republica Moldova. În parteneriat cu Ministerul
Culturii al Republicii Moldova și Primăria mun.
Chișinău, se lucrează la realizarea unui ghid audio
inedit al locurilor moștenirii evreiești ale orașului, care
va fi postat și pe principalele portaluri turistice
Izi.travel și Cliomusetours.


