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Pentru a 11-a iarna la 

rand an, s-au aprins 

lumanarile de Hanukkah 

si de Craciun la Gala 

Prieteniei 2012 

 

Fundaţia Ronald S. Lauder 

România- doamna preşedinte Tova 

Ben Nun Cherbis, alături de dna prof. 

dr. Ecaterina Andronescu, ministrul 

Educației si de domnul Robert 

Negoiţă, Primarul Sectorului 3, de 

elevii şi de profesorii Complexului 

Educaţional Lauder-Reut, au celebrat 

împreună aprinderea celei de-a 4- a 

lumânări de Hanuca şi luminilor de 

Crăciun, la a 11-a ediţie a Galei 

Lauder a Prieteniei. 

Evenimentul a avut loc în 

seara de marti, 11 decembrie 2012, la 

Hotel Marriott. 
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Programul a cuprins dansuri și cântece moderne și tradiționale, momente de 

teatru, instrument muzical și balet susţinute de copiii de la Lauder-Reut, alături de 

un recital al îndrăgitelor interprete israeliene ale Teatrului Yiddishpiel din Tel Aviv- 

Monica (Moldes) Vardimon & Anat Atzmon . 

 

 A patra lumânare de Hanuca a fost aprinsă de familia Tozman, ai cărei copii 

studiază la Lauder-Reut. Primarul Sectorului 3, domnul Robert Negoiță, a aprins 

luminile bradului de Crăciun și imaginea-model a viitoarei clădiri a Liceului Lauder-

Reut . 

Numeroșii elevi olimpici și campioni “Magna cum Lauder” ai școliii 

primare, gimanziale și ai liceului Lauder-Reut au fost premiați de către Fundația 

R.S. Lauder. Premiile au fost înmânate de dna prof. dr. Ecaterina Andronescu, 

ministrul Educației, de domnul Robert Negoiţă, Primarul Sectorului 3. Excelența Sa, 

domnul Dan Ben Eliezer, ambasadorul Statului Israel în România a înmânat premiile 

elevilor cu rezultate remarcabile la limba ebraică, iar inspectorul școlar general, 

prof. Constantin Trăistaru a înmânat premiile elevilor fruntași la muzică și arte.  

 

În mesajul său, doamna ministru Ecaterina Andronescu a apreciat 

Complexul Educațional Lauder-Reut ca pe una dintre instituțiile de învățământ de 

elită, care face parte dintre cele mai bune școli din țară. 

 

În aceleași ton , domnul primar Robert Negoiță a declarat că Primăria 

Sectorului 3 susține și apreciază calitatea educației oferite de Lauder -Reut , arătând 

că Primăria va sprijini extinderea campusului școlar deoarece investiția în 

Complexul Educațional Lauder-Reut garantează, după cum s-a văzut în cei 16 ani de 

activitate, atât calitatea educației, cât și un viitor de succes pentru copii. 

 

Au participat peste 350 de personalităţi, oficiali ai Guvernului, 

administraţiei prezidenţiale, oameni de afaceri cunoscuţi, diplomați de rang înalt 

(ambasadorii Israelului, Germaniei, Austriei, Cehiei, Olandei) și alții. 

 

 

 

 

 



Campanie umanitara pentru fostul elev 

Mihai Damian 

La varsta de numai 21 de ani, Mihai Damian a fost diagnosticat 

in anul 2012 cu o afectiune grava la inima. Transplantul este unica lui 

sansa la viata, insa pana la gasirea unei inimi compatibile, are nevoie de 

asistarea permanenta a unui aparat, fapt ce a reprezentat si subiectul 

acestei campanii umanitare, initiata de scoala unde a invatat timp de 13 

ani - Lauder Reut - si continuata de Pro TV. Campania a prins amploare 

in scurt timp atat la televizor, prin intermediul Stirilor Pro TV, cat si pe 

Internet, anuntul circuland pe Facebook prin zeci de share-uri facute de 

colegi si parintii acestora. 

In cadrul Galei Prieteniei de anul trecut, Tova Ben Nun Cherbis a 

dat o veste care a adus bucurie tuturor: aparatul a ajuns la Mihai, sub 

forma unei donatii din partea firmelor MEDTRONIC Inc. SUA  si Silva 

Trading (distribuitor autorizat pentru Romania si Republica Moldova) 

iar operatia a fost efectuata in ziua evenimentului.  

La cateva saptamani dupa operatie, Mihai, intr-o forma foarte 

buna si optimista si-a vizitat fostii colegi si profesori la Liceul Lauder-

Reut la inceputul lunii Ianuarie. 

 

 

 

 

Studenta Ioana Popescu si-a    

vizitat fostul liceu 

 

Saptamana aceasta ne-a vizitat Ioana 

Popescu, eleva care a absolvit in vara anului 

2012 si care astazi este studenta la 

Universitatea de Relatii Internationale din 

Leeds, Anglia.  

 

Ne-a impartasit din experienta ei din 

primul semestru universitar, am discutat 

despre comunicare in cadrul facultatii ei care 

se bazeaza pe utilizarea platformelor de e-

learning si despre modul in care scoala noastra 

ar putea sa implementeze in viitor noi tehnici 

de comunicare si evaluare.  

 

Ne-a bucurat nespus de tare vizita ei si 

ii asteptam pe toti fostii nostrii elevi sa vina sa 

ne vada,  sa ne impartaseasca din experientele 

lor si sa ne povesteasca despre viata de student 

in strainatate! 
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Campania “Suntem alaturi de tine Mihai” 
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 Bucurie si distractie de Hanukkah 

 

Cu ocazia sarbatorii de Hanukkah, si in anul 2012, scoala si liceul Lauder 

Reut au gazuit un adevarat festin pentru o zi intreaga! Profesorii, impreuna cu 

elevii au construit in scoala un parc de distractii cu statii culinare, competitii 

sportive, dansuri si cantece israeliene si diferite jocuri. 

Ceea ce a facut ca anul 2012 sa fie unul special este noul videoclip realizat 

de elevii scolii, dedicat sarbatorii de Hanukkah. Timp de 3 minute, pe fundalul 

unei melodii evreiesti, cu mult haz, imaginatie si spontaneitate, copiii prezinta 

fragmente din povestea sarbatorii Luminii, alaturate unor imagini amuzante din 

diferite activitati, urari si mesaje originale scrise de cei mici si moment artistice 

frumoase ce definesc atmosfera si de altfel, motto-ul acestei scoli: Reut – 

Prietenie! 

Videoclipul de Hanukkah a fost realizat sub indrumarea catedrei de ebraica si in 

incinta si curtea scolii Lauder-Reut, cu sprijinul tuturor elevilor a intregii echipe de 

la Lauder-Reut. 

Pentru vizionarea videoclipului, urmariti linkul:  

http://lauder-reut.ro/index.php?lang=en 

 

 

Mesajul Tovei Ben Nun-Cherbis  pentru toti absolventii  

 

Dragii mei, 

 

Sper ca ati petrecut cu bucurie sarbatorile alaturi de familie si cei dragi si va doresc 

ca 2013 sa va aduca mult spor si succes in tot ceea ce faceti! 

Ne amintim cu drag si in acelasi timp, cu nostalgie de voi si imi doresc ca la anul 

sa va revad pe toti sanatosi, impliniti, fericiti si entuziasti cu ceea ce veti face in 

continuare in viata!  

Va asteptam cu bratele deschise sa ne vizitati si sa ne scrieti! 

 

Cu dragoste si imbratisari calde, 

A voastra, Tova  
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Infiintarea unui club de jurnalistica, la propunerea lui Sally 

Leibovici, eleva promotiei 2010 

 

Sally, care a facut parte din prima promotie de absolventi si care astazi este in ultimul an la Universitatea de 

Jurnalistica din Manchester, Anglia a facut o propunere interesanta si inedita, aceea de a infiinta si coordona un club de 

jurnalistica.  

Acest curs, sub forma unui “after-school club” propune dezvoltarea abilitatilor jurnalistice numai prin practica 

(scrierea unei stiri, interviu si recenzii) si prin crearea unui canal de radio online al scolii care sa le ofere posibilitatea 

elevilor de a-si exersa tehnicile si calitatile jurnalistice in timp real: “Ma gandeam ca ar fi interesant pentru elevi daca 

ar avea un curs dupa scoala despre jurnalism, un curs practic. Se poate face un canal de radio al scolii online si pentru 

lucrul asta e nevoie de un calculator si un microfon” sunt o parte din ideile lui Sally. 

Suntem fericiti ca multi din fostii elevi tin o stransa legatura cu scoala si vin cu asemenea idei si propuneri. Ne-

a bucurat pe toti mesajul tau si te asteptam cu drag sa incepem colaborarea pentru Clubul Lauder de Jurnalistica! 
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Noemi Guttman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresa: 15, Iuliu Barasch 
 
Bucuresti Sector 3 
  
030791Romania 

 031.805.57.72 

 +40.21.320.1575 

http://www.lauder-reut.ro 
 

 
 
 

 

http://www.lauder-reut.ro/

