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הזמנה לכנס הארצי ה 82-
בני הורוביץ וגורביץ היקרים,

מסורת בידינו ,לקיים את הכנס השנתי של חברי העמותה בחג החנוכה ,ה' בחנוכה ,ה' כפתיחה
להורוביץ.

הנכם מוזמנים איפוא לכנס ה 52-של העמותה שלנו ,שיתקיים בבית התנ"ך – שד' רוטשילד  61בתל-
אביב  -בבית בו הכריז דוד בן-גוריון על עצמאות המדינה –
ביום שני ,ה' חנוכה 0.08.02 ,משעה . 00:22
בתוכנית:
משעה  – 60:11נתחיל בפתיחת הספרייה של ה עמותה כך שהמבקרים יוכלו לעין בכל הספרים ובחומר
המאוכסן הכתוב עודות משפחות הורוביץ .כל אחד מוזמן להביא כל חומר כתוב על שורשיו העשוי על
ידי ילדים בבית הספר ולתרום אותו לספריה.
למעוניינים בעבודת שורשים ובהכנת עץ משפחה :עיון בספרים גנאלוגיים וקבלת הדרכה מאת דניאל
הורוביץ ומשה לרר בדרכי איסוף חומר והכנת עצי משפחה.
משעה  – 60:11אסיפה כללית ,בה ניתן יהיה לבחור הנהלה חדשה ויו"ר חדש להנהלה לשנתיים הבאות.
משעה  – 60:11ערב עיון שיכלול  -לאחר הדלקת החנוכייה ושירי החג -
*

הרצאת גבריאל הורוביץ על משפחות הורוביץ בעיר צ'נסטוכוב.

*

הרצאה קצרה מאת יצחק איש-הורוביץ על נעוריו במזכרת בתיה.

*

לסיום – קטעי סרטים בהם משחקת ווינונה ריידר לבית הורוביץ.
להתראות בכנס.

דני אופיר

מזכיר העמותה

שלכם בברכות,
יצחק איש-הורוביץ

יו"ר העמותה לחקר משפחות הורוביץ
/

/

דף מידע על העמותה
מטרות העמותה לחקור משפחות הורוביץ לאסוף ולתעד ידע על חלקם של בני משפחות הורוביץ בתולדות
ישראל ,וליצור קשר בין ענפי המשפחה השונים .פעילות העמותה מכוונת לכל ענפי משפחות הורוביץ ששמם
נכתב כיום בצורות שונות  -איש-הורוביץ ,הורוויץ ,הורביץ ,הורוביץ ,אורביץ ,גורביץ ,וקרוביהן .משימה
מיוחדת היא חידוש הקשר עם בני משפחות גורביץ שהיו מנותקים במשך מספר דורות מאחיהם בארצות המערב.
להשגת מטרות אלה מקיימת העמותה ימי עיון וכנסים ברמה ארצית ובינלאומית ,מארגנת סיורים במקומות
הקשורים לפעילות בני המשפחה ,מוציאה לאור פרסומים בנושאים תרבותיים והיסטוריים ("בני הורוביץ"),
ויוזמת פעילויות המיועדות להנחיל את מורשת המשפחה.

תולדות המשפחה
על פי מסורת המשפחה ,שם המשפחה הורוביץ קשור לעיירה הורוביצה ,ליד פראג ,בבוהמיה ,שם הורשו
להתיישב במאה ה 62-יהודים שגורשו מספרד .בני המשפחה חיו תחילה באזור פראג ומשם התפזרו במזרח
ובמרכז אירופה; מייסדי השושלת היו לוויים ,אך בהמשך הצטרפו אליה גם לא-לוויים דרך קשרי נשואים.
אחת הדמויות המרתקות בתולדות המשפחה היה הרב והוגה-הדעות ישעיהו הלוי איש-הורוביץ (השל"ה
הקדוש ,מחבר הספר "שני לוחות הברית") אשר עלה מפראג לירושלים ב 6156-ולאחר מותו נטמן באחוזת
הקבר של הרמב"ם בטבריה.
רבנים ,סופרים ופרנסי קהילות מבני הורוביץ פעלו באירופה במשך מאות שנים ,ופעילותם מתועדת היטב.
לצערנו ,רבים מבני המשפחה נספו בשואה .מבין המוני היהודים שהיגרו מעבר לים ,ויסדו שם קהילות ומפעלים
ניכרים גם כן בני הורוביץ.
בני הורוביץ תפשו מקום חשוב בתנועה הציונית ובעליות לארץ-ישראל .הם נמנו עם מקימי המושבות
וההתיישבות העובדת .מוכרים השמות של צבי הורביץ ,איש ביל"ו וממייסדי גדרה ,של נחום הורביץ ,איש כפר-
גלעדי וממייסדי "השומר" ,של דוד הורוביץ אשר החל את דרכו בארץ בקיבוץ בית אלפא ובהמשך הניח את
היסודות של כלכלת מדינת ישראל ונעשה הנגיד הראשון של בנק ישראל ,וכן של יגאל הורביץ ,שר האוצר.
רבים מבני הורוביץ השתתפו במערכות ישראל; פועלו של זרובבל הורוביץ זיכה אותו לאות הגבורה במלחמת
העצמאות.

פעילויות
העמותה קיימה כנסים ,טיולים וימי-עיון ,לרבות כנס בינלאומי של בני משפחות הורוביץ אשר התקיים בתל-
אביב ,ואפשר מפגש מרגש בין בני המשפחה החיים בישראל ובחו"ל.
נשמח לראותכם ואת משפחותיכם במפגש הבא.
למידה נוסף ולהרשאה בעמותה נא לבקר באתרwww.HorowitzAssociation.org :
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