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I slutet av november lämna-
des Solidaritetslistan med en 
bit över 3 400 personer från 
hela Sverige till UD.

– Vi kan vara en väg till ökat 
samarbete mellan Sverige 
och Israel och på så sätt bidra 
till en förbättrad relation, 
betonade Max Federmann 
som tillsammans med Daniela 
Persin från Himlen TV7 lämna-
de över uppropet.

– Uppropet representerar 
människor i Sverige som 
kräver att ensidigheten när 
det gäller vårt lands relatio-
ner till länder i Mellanöstern 
upphör och att relationerna 
med regionens enda demo-
krati normaliseras, säger Max 
Federmann.

Sid 6-7

UD tog emot solidaritetslistan

KEREN KAJEMET - KKL
ISRAELFONDEN

Keren Kajemet har 
jobbat 110 år i Sverige

Jubileumsgåvor till 
Raoul Wallenberg-park
I samband med att Keren 
Kajemet Sverige fyller 110 år 
startas en jubileumsinsamling 
för att färdigställa en park i 
Israel till minne av den svenska 
diplomaten Raoul Wallenbergs 
osjälviska och hjältemodiga 
insats för att i svenska UD:s 
namn rädda tusentals judar 
från Förintelsen.            Sid 4-5

En djupdykning i Keren Kaje-
mets arkiv i Jerusalem visar 
en aktiv verksamhet i Sverige 
från år 1910 och framåt.  Tu-
sentals dokument beskriver 
de första åren av sionistisk 
verksamhet, de mest aktiva 
var judar som flytt från pogro-
merna i Ryssland och Östeu-
ropa.           Sid 2-3

KKL december 2019.indd   1 2019-12-06   06:19



Keren Kajemet i Sverige fy ller 110 år
S. Abel på Keren Kajemet i Sverige skriver till M J Bodenheimer på huvudkontoret som vid denna tid låg i tyska Köln.

Tusentals unika dokument från åren 1910-1915 visar hur verksamheten fungerade

M J Bodenheimer (längst t v) var en inflytelserik 
funktionär i sionistiska rörelsen som besökte 
Palestina år 1898 med Theodor Herzl (mitten).

Redan nio år efter att fem-
te sionistkongressen med 
Theodor Herzl i spetsen bil-
dade Keren Kajemet, starta-
de verksamheten i Sverige 
avslöjar arkiv i Jerusalem.
Till en början hette Keren Ka-
jemet Judiska Nationalfon-
den (JNF). vilket fonden fort-
farande heter i bl a USA, 
England och Norge

Keren Kajemet har grävt djupt 
i arkiven i Jerusalem och har 
hittat tusentals dokument 
från åren 1910-1915 som be-
skriver Keren 
Kajemets verk-
samhet i Skan-
dinavien.

Dokumenten 
visar att Ke-
ren Kajemets 
svenska verk-
samhet starta-
de år 1910. 

En S. Abel på 
Storkyrko-
brinken 8 i 
Gamla Stan i 

Stockholm som drev 
ett import- och expor-
tföretag, koordinerade 
arbetet. Bland kvitton 
och redovisningar från 
alla ”puschkes” - Ke-
ren Kajemets klassiska 
blåa insamlingsbössa 
– skymtar namn som 
Pagrotzky, Lewihn, 
Aronsson, Jakobsohn, 
Kamras, Josefson och 
Bresky förbi.

S. Abel rapportera-
de bland annat om de 
svenska insamlingskam-

panjerna till M J 
Bodenheimer på 
huvudkontoret i 
Köln.

Bodenheimer 
var en inflytelse-
rik funktionär i 
den sionistiska 
rörelsen och be-
sökte bland an-
nat Palestina re-
dan år 1898, till-
sammans med 
Theodor Herzl.

Den 13 februari år 1915 
skriver S. Abel på tyska på sitt 
företags brevpapper en sam-
manställning från insamlingar 
som gjorts i Stockholm via de 
blåa bössorna.

L. Abrahamsson i Saltsjöba-
den har exempelvis gett 1 kr 
och 75 öre, J. Kahn i Råsunda 
har gett 2 kr, medan J. Abel 
på Storkyrkobrinken 8 har 
gett 5 kr och Aron Buchman 
på Åsögatan 85 har gett 2 kr 

och 75 öre.
En check på 121 kro-

nor och 63 öre bifogas 
med brevet som anlän-
der till sin mottagare 
i Köln den 17 februari 
samma år.

En redovisning från 
Landskrona summe-
ras till 29 kr och 91 öre, 
fördelat på 18 bössor.

Sverige tog i början 
av förra seklet emot ju-
dar som lyckades fly un-
dan förtryck och po-
gromer i Ryssland.   Im-

migrationen till Sverige nådde 
sin topp mellan 1900 och 
1910, då cirka 2 200 judar in-
vandrade. Dessa judar var 
pådrivande för att den sionis-
tiska rörelsen skulle etableras 
i Sverige.

1910 togs de första trevande 
stegen mot en sionistisk verk-
samhet i Sverige. Danmark 
och Sverige sände delegater 
till den sjätte sionistkongres-
sen 1903 och 1910 bildades 
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Keren Kajemet i Sverige fyller 110 år
den första sionistföreningen i 
Stockholm - vars första med-
lemmar främst var östeuro-
peiska judar som samlade in 
medel för olika projekt i Otto-
manska turkiska Palestina. 

Föreningen delade ut flyg-
blad på både svenska och tys-
ka och höll sammankomster 
där judisk och sionistisk his-
toria stod i fokus. Tre år sena-

re arrangerade sionistförenin-
gen den första skandinaviska 
sionistkongressen.

1914 blev Marcus Ehren-
preis överrabbin i Stockholm, 
vilket han var fram till 1948. 
Ehrenpreis hade varit med-
arbetare och sekreterare till 
Theodor Herzl vid den förs-
ta sionistkongressen i Basel år 
1897.        q

Tusentals unika dokument från åren 1910-1915 visar hur verksamheten fungerade

En redovisning från Landskrona summeras till 29 kr och 91 öre, för-
delat på 18 bössor.

I samband med att Keren 
Kajemet Israelfonden i Sveri-
ge fyller 110 år nästa år star-
tar vi en jubileumsinsamling 
till inrättandet av en park 
i Israel till minne av den 
svenske diplomaten Raoul 
Wallenberg, som för 75 år 
sedan nu i januari till-
fångatogs av Röda armén 
och därefter försvann i Gu-
lag-arkipelagen.

Alla som ger minst 750 
kronor till Raoul Wallen-
berg-parken får ett vackert 
jubileumsdiplom som ett 
bevis på att man har gett en 
gåva till projektet. Parken – 
i centrala Israel mellan Jeru-
salem och Tel Aviv – kom-
mer att vara en påminnelse 
om en viktig länk mellan det 
judiska folket och Sverige.

Syftet är att uppmärksam-
ma den svenska diploma-
tens osjälviska och hjältemo-
diga insats för att i svenska 
UD:s namn rädda tusentals 
judar från Förintelsen.

Läs mer på sidorna 4 och 

5 om vad som händer i 
Raoul Wallenberg-ärendet 
på UD just nu. Insamlingen 
till Raoul Wallenberg-parken 
kommer att pågå under he-
la jubileumsåret 2020. Må-
let är att inviga parken un-
der 2021.

För att ge en jubileums-
gåva, använd inbetalnings-
kortet på baksidan av denna 
folder. Du kan även ge via 
Swish-nummer 123 683 76 
78 eller bankgiro 5816-5515. 
Märk betalningen ”Raoul 
Wallenberg".                       q

Jubileumsdiplom med 
Raoul Wallenberg för
minnespark i Israel

Jubileumsdiplom  
Keren Kajemet Sverige  

Israelfonden 110 år 
Raoul Wallenberg Park 

 

 

׃ ךָּ ֶֽ ר ַאְרא  ֶׁ֥ ץ ֲאש  ר  ָ֖ אָּ ל־הָּ יָך א  ִ֑ ב  ית אָּ ֵּ֣ ב  ֹוַלְדְתָךָָ֖֖ ּומ  מֶֽ ַאְרְצָךֶָׁ֥֖ ּומ  ְך־ְלָך ָ֖ מ  ם ל  ָ֔ ל־ַאְברָּ ר ְיהוָּה ָ֖ א  אמ   ַוי ֹּ֤
11         12:1  בראשית       

HERREN sade till Abram: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och 
   bege dig till det land som jag skall visa dig.  1 Mos. 12:1 
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En park i hjärtat av Israel ska 
påminna om de hjältemodiga 
insatser som den svenske 
diplomaten Raoul Wallenberg 
utförde i slutet av andra 
världskriget.

Som Sveriges särskilda 
sändebud i Budapest mellan 
juli och december 1944 ut-
färdade Wallenberg skydds-
pass och skyddade judar i 
byggnader som betecknades 
som svenskt territorium och 
räddade därmed tusentals 
människoliv.

Under belägringen av Bu-
dapest av Röda armén greps 
han den 17 januari 1945 av 
sovjetiska myndigheter och 
försvann därefter i Gulag.

Tack vare sina hjälte modiga 
insatser för att rädda ungerska 
judar har Raoul Wallenberg 
blivit hedersmedborgare i 
USA, Kanada, Ungern, Austral-
ien och Israel. Israel har också 
utsett Wallenberg till en av 
de Rättfärdiga bland folken. 
Monument, gator och frimärk-
en har uppmärksammat hans 
insats. 

Sanningen omkring Raoul 
Wallenbergs öde är höljd i 
dunkel än i dag. På den ena 
sidan står anhöriga och for-
skare som söker svar. På andra 
sidan ryska myndigheter som 
hemlighåller arkiv och UD som 
vill få bort frågan från den 
politiska agendan.

Så sent som i september 
besökte Raoul Wallenbergs 
anhöriga och forskare UD för 
att se om nysläppta handling-
ar kan skapa klarhet.

Det var Raoul Wallenbergs 
brorsdöttrar Marie Dupuy och 
Louise von Dardel från Laus-
anne i Schweiz, samt forskaren 
Susanne Berger från Virginia 
USA, som besökte utrikesde-

partementet. 75 år efter att 
Raoul Wallenberg kom till 
Budapest med uppdraget att 
rädda kvarvarande ungerska 
judar från Förintelsen har 
släktingar och forskare fått 
tillgång till ytterligare  40 000 
dokument i Utrikesdeparte-
mentets arkiv när de söker 
svar.

Besöket på UD var en res-
pons på en formell begäran 
som Marie Dupuy och Louise 
von Dardel, tillsammans 
med deras mamma Matilda 
von Dardel, samt forskarna 
Susanne Berger och Vadim 
Birstein, lämnade in i mars 
2018.

I slutet av augusti beslutade 
regeringen att öppna arkiven 
så att 40 000 handlingar från 
1970 fram till 2018 utläm-
nades.

I sin begäran i mars 2018 
ställde Raoul Wallenbergs 
anhöriga ett antal mycket 
specifika frågor. Marie Dupuy 
och Louise von Dardel är 
döttrar till Raoul Wallenbergs 
bror professor Guy von Dardel, 
som grundade den första 
efterforskningskommissionen 
(1990–91) och satt med i den 
bilaterala svensk-ryska arbets-
gruppen (1991–2000).

De menar att det har blivit 
allt tydligare att ryska myn-
digheter vet mycket mer om 
Raouls öde än de har offentlig-
gjort för allmänheten och för 
hans familj.

Park i Israel sk a hylla 
Raoul Wallenberg
Jubileumsinsamlingen går till a tt finansiera en 
park till minne av den svenske diplomaten

Raoul Wallenbergs torg i 
Stockholm.

GRUPPSPECIALISTENGRUPPSPECIALISTENGRUPPSPECIALISTENGRUPPSPECIALISTENGRUPPSPECIALISTEN

se program -  www.duvres.se

TTTTTel.el.el.el.el.  0278 - 160 05  0278 - 160 05  0278 - 160 05  0278 - 160 05  0278 - 160 05
info@duvres.se

Israel från norr till söder.   Gallileen, Jerusalem, Döda
Havet och Eilat.  Redan ca. 50 bokade!
Ledare: Göran Duveskog, Birger Skoglund.
Sång: Kristina Norevi. Guide Joen Lindkvist

ISRAELISRAELISRAELISRAELISRAELISRAELISRAELISRAELISRAELISRAEL

24 april - 3 maj

Besök vår hemsida
och välj mellan 30 olika

gruppresor till Israel
årligen.

Vill ni göra en egen resa.
Hör av dig. Vi har ofta de

bästa priserna.

 Er partner i 
IT-djungeln!

Solberga Ängsväg 3 • 125 44 Älvsjö • 08-668 66 80 • www.brosoft.se

Tack för det gångna 
året! Trevliga Helger! 

Gott Nytt År!

www.scandinavianlink.com

Upptäck vår
hemsida:  kkl.nu
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Sveriges statsminister Göran 
Persson bad Raoul Wallen-
bergs familj om ursäkt för 
den skamliga hanteringen av 
Wallenberg-utredningen åren 
1945-1947. Det finns många 
frågetecken kring den sven-
ska inställningen till Raoul 
Wallenbergs öde även under 
de följande decennierna.

Susanne Berger var obero-
ende rådgivare till den 
svensk-ryska arbetsgrupp 
som under åren 1991-2000 
undersökte Raoul Wallen-
bergs öde och Vadim Birstein 
var expert i samma svensk-rys-
ka arbetsgrupp och medlem 
i den första internationella 
undersökningskommissionen 
om Raoul Wallenberg (1990).

Även de är kritiska till att UD 
inte har tryckt på ryska myn-
digheter angående information 
och menar att svenska UD 
fortfarande förhalar en utred-
ning och inte vill pressa ryska 
myndigheter på svar om den 
svenske diplomatens öde.

– En park i Israel till minne av 
en av Sveriges största hjältar 
blir en påminnelse både till 
Israel och till Sverige om den 
heroiska insats som Raoul 
Wallenberg utförde, säger Max 
Federmann på Keren Kajemet 
Israelfonden.

– Det blir dessutom en påmin-
nelse till ryska och svenska 
myndigheter om att han inte är 
glömd. Listan på namn på alla 
dem som donerat till Raoul Wal-
lenberg Park kommer att lämnas 
över till UD i början av 2021.

För att ge en jubileums-
gåva, använd inbetalnings-
kortet på baksidan av den-
na folder. Du kan även ge via 
Swish-nummer 123 683 76 
78 eller bankgiro 5816-5515. 
Märk betalningen ”Raoul 
Wallenberg".      q

Park i Israel sk a hylla 
Raoul Wallenberg
Jubileumsinsamlingen går till a tt finansiera en 
park till minne av den svenske diplomaten

Raoul Wallenberg hade ett svenskt diplomatpass men greps av Röda Armén den 17 januari 1945.

Från vänster: Raoul Wallenbergs brorsdöttrar Marie Dupuy och Louise von Dardel, samt forskaren 
Susanne Berger från USA, vid skulpturen med Raoul Wallenbergs väska utanför UD nu i september.
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Positiv anda nä r UD fick Solidaritetsupprop
Den 20 november besökte 
representanter för Keren 
Kajemet och Himlen TV7 
Utrikesdepartementet för 
att lämna över namnlistan 
från Solidaritetskampan-
jen.

Syftet med mötet var att 
bidra till bättre relationer 
mellan Sverige och Israel.

Keren Kajemets solidaritets-
upprop med drygt 3 400 
namnunderskrifter överläm-
nades till utrikesdepartemen-
tet den 20 november i år. 

Uppropet för en normali-
serad relation mellan Israel 
och Sverige har genomförts 
tillsammans med Himlen 
TV7 och Vänskapsförbundet 
Sverige-Israel och har resul-
terat i plantering av över tio 
tusen träd i Israel.

Det var Sophie Becker, 
biträdande enhetschef  
och departementsråd på 
enheten för Mellanöstern & 
Nordafrika (Mena) som till-
sammans med kansliråden 
Anna Valve och Fredrik Kirst 
tog emot uppropet.

Enhetschefen Ann Dismorr 
som egentligen skulle ta 
emot uppropet kunde inte 
närvara på grund av sjuk-
dom

– Vi överlämnade över 3400 
namn, i ett upprop med en 
hög tröskel, vilket innebär 
att det finns ett mycket stort 
engagemang bakom dessa 
namn, betonar Max Feder-
mann, som tillsammans med 
Himlen TV7:s Daniela Persin 
besökte UD.

– Uppropet representerar 
människor i Sverige som 
kräver att ensidigheten när 
det gäller vårt lands relatio-
ner till länder i Mellanöstern 
upphör och att relationerna 
med regionens enda demo-
krati normaliseras, fortsätter 
Max Federmann.

Mötet hölls i en positiv 
anda och UD:s representan-
ter betonade att de önskade 

en god relation med Israel.
Under mötet diskuterades 

konkreta sätt att hitta samar-
beten och Max Federmann 
lyfte fram organisationens 
kärnkompetens: miljö, vat-
tenrening, förhindra ökenut-
bredning och trädplantering. 

– Vi är en resurs, både i mil-
jöarbete i allmänhet och när 
det gäller att hantera vatten-
brist i Sverige, men även när 
det gäller vattenrening, samt 
att förhindra ökenutbred-
ning och utveckla trädplan-
tering i tredje världen.

– Vi kan vara en väg till 
ökat samarbete mellan Sve-
rige och Israel och på så sätt 
bidra till en förbättrad rela-
tion, förklarade Max Feder-
mann som tillsammans med 
Daniela Persin även beskrev 
de båda organisationerna 
som resurser när det gäller 
kunskapen om antisemitis-
men historiskt och i nutid.

– Vi är en tillgång när det 
gäller att nyansera mediebil-
den av Israel i Sverige. Him-
len TV7:s redaktion i Jerusa-
lem kontaktar båda parter 
i Mellanösternkonflikten. 
När arabvärldens perspektiv 
ensidigt anammas, växer 
antisemismen även i Sverige, 
betonade Daniela Persin 
och menade att dold kritik 
och öppen vänskap med 
palestinier och arabländer, 
men öppen kritik och dold 
vänskap gentemot Israel 
bidrar till samma sak.

– Statsminister Stefan 
Löfvén höll ett fantastiskt 
tal på Israels 70-årsdag – 
varför lades det inte upp på 
UD:s hemsida? Vi vill gärna 
rapportera om regeringens 
framsteg när det gäller rela-
tionen till Israel, sade Danie-
la Persin. 

– Vackra ord är viktigt 
men det är genom praktiska 
handlingar som man visar 
sin vänskap, menade Max 
Federmann avslutnings-
vis.                                     q

Keren Kajemet och Himlen TV 7 träffade Utrikesdepartementet

www.dangoor-associates.com

Postaddress: Box 7705, 
10395 Stockholm, Sweden

Tel: + 46 70 764 42 57

Dangoor Associates is a 
boutique legal advisory firm, 
integrating legal and invest-
ment advice. We are firmly 

dedicated to providing 
advice and expertise at the 
highest level, focusing on 

addressing our clients’ most 
important issues.

Det är enkelt att bli medlem: 
gå in på Vänskapsförbundets 
hemsida sverigeisrael.se och 

skriv in dig under rubriken 
”Bli medlem” eller gå direkt 

till länken:
sverigeisrael.se/blimedlem

Bli medlem i 
Vänskapsförbundet 

Sverige-Israel

Box 13, 101 20 Stockholm • E-post: info@sverigeisrael.se • Hemsida: sverigeisrael.se

Hjälp oss med att stärka vänskapen 
mellan Sverige och Israel
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Positiv anda nä r UD fick Solidaritetsupprop
Keren Kajemet och Himlen TV 7 träffade Utrikesdepartementet

UD-besöket på Enheten för Mellanöstern & Nordafrika (Mena) varade i 45 minuter. På bilden från vänster: Daniela Persin, kanalchef 
Himlen TV7, Max Federmann, verksamhetschef Keren Kajemet, Sophie Becker, biträdande chef Mena, Anna Valve, kansliråd, Mena och 
Fredrik Kirst, kansliråd Mena.                   Foto: KKL

Den andra säsongen av 
programserien ”Århundradets 
mirakel” tar sig an perioden 
från andra världskriget till 
sexdagarskriget år 1967. Totalt 
åtta program beskriver utveck-
lingen i Israel från det att lan-
det utropades.

I de första två programmen 
är Franziska Levy, som överlev-
de Förintelsen, gäst. Professor 
Debora Lipstadt intervjuas i 
program tre och i program fem 
besöks bland annat Tel Aviv, 
vars befolkningstillväxt explo-
derade när tyska emmigranter 
flydde Nazityskland och bosat-

te sig i staden på 1930-talet, 
och Sions stad, där sionismen 
startade för 3000 år sedan.

Relationen Sverige-Israel, 
UNRWA, Adolf Eichmann-
rättegången och Eli Cohens 
spioneri mot Syrien är andra 
ämnen som behandlas. I flera 
av programmen besöks Go-
lanhöjderna, där Israels utsatta 
geopolitiska läge tydliggörs. 
Ett besök vid gränsen mot 
Syrien och på Trump heights är 
några av höjdpunkterna.
Programmen kan ses på Him-
len TV 7:s Playarkiv här: 
himlentv7.se/vod/series/67227.q

Programledarna Max Federmann och Ruben Agnarsson på Trump 
heights på Golanhöjderna.

"Århundradets mirakel" besökte Golan
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Bästa Israelvänner! Det kommande 
året, 2020, jubilerar Keren Kajemet 
Israelfonden i Sverige. Vi fyller 

110 år, sedan starten 1910 i Stockholm. 
Som den första och äldsta sionistiska 
organisationen i Norden kan vi visa det 
starka engagemanget som rådde redan 
från starten, från judar bosatta runtom 
i Sverige, för byggandet av ett judiskt 
hemland i dåvarande Ottomanska 
(Turkiska) Palestina. 

Man samlade pengar i puschken, den 
berömda blåa bössan. Många kända 
judiska familjer deltog. Över hundra år 
senare, efter två förödande världskrig, en 
Förintelse som nästan lyckades förgöra 
allt judiskt liv i Europa och flera krig i 
Mellanöstern, har drömmen förverkligats. 
Theodor Herzl, Sionismens fader, 
deklarerade, som en modern profet, att: 
"om ni vill det, är det inte en dröm".

Tanken svindlar. Mot alla odds har man 
byggt ett modernt och demokratiskt 
land, trots alla tuffa utmaningar man 
ställts inför. Ett till synes omöjligt projekt 
har genomförts och lyckats. Man måste 
beskriva Israels moderna historia som 
ett Gudomligt Mirakel. Århundradets 
Mirakel. På Keren Kajemet Sverige är 
vi naturligtvis oerhört stolta och glada 
av att ha varit en del i denna process, 
tillsammans med er, våra kära donatorer 
och Israelvänner.

Under dessa drygt hundra år har många 
hjältemodiga och heroiska insatser 
gjorts av olika personligheter, både 
judar och icke judar. Bland dessa hjältar, 

har ett namn speciell lyskraft. Svenske 
Raoul Wallenberg som självuppoffrande 
räddade tusentals judar under sin tid 
vid svenska ambassaden i Budapest. 
När tågen rullade mot Auschwitz var 
Raoul Wallenberg på plats och med livet 
som insats, bokstavligen, ingrep och 
räddade han människor från en säker död. 
Dessvärre fick Raoul Wallenberg betala ett 
högt personligt pris för sitt hjältemod.

Vi bestämde oss för idén att bygga en 
park för hylla en av vår tids största hjältar 
som lämpligt jubileumsprojekt under 
2020. Redan 2012- 2013 planterade vi en 
skog till Raoul Wallenbergs hundra-åriga 
födelsedag, tack vare många donationer 
från svenska givare. Många hör 
fortfarande av sig till oss med önskemålet 
att plantera i Raoul Wallenberg-skogen 

vid Karmel bergskedjan nära staden 
Haifa. Men detta är sedan länge ett 
avslutat projekt. Nu är vårt mål att hylla 
Raoul Wallenberg genom att bygga en 
parkanläggning under 2020 eftersom det 
är 75 år sedan befrielsen av Auschwitz 
i januari 1945. Denna park kommer att 
byggas nära 20 minuter från Jerusalem 
och 40 minuter från Tel Aviv.

Ett speciellt Raoul Wallenberg-diplom 
kommer att utfärdas till dig som deltar 
med minst 750 kr i vår insamling till Raoul 
Wallenberg-parken och, om du så önskar, 
kan du då komma med på listan över 
Raoul Wallenberg-donatorer som kommer 
att deponeras i en speciell hyllningsbok 
vid vårt huvudkontor i Jerusalem. Listan 
kommer även att överräckas till UD 
under våren 2021 med krav på ytterligare 
påstötningar för ett klarläggande om 
Raoul Wallenbergs öde.

Symboliskt har vi bestämt att 750 Kr 
gäller som donation för Raoul Wallenberg 
Park, eftersom det är 75 år sedan han blev 
arresterad och försvann i 
januari 1945. Kampanjen 
pågår under hela 2020 
och vi hoppas att du vill 
delta i insamlingen till 
Raoul Wallenberg Park.

Ett varmt tack för att du
stödjer vår verksamhet!

Max Federmann
Keren Kajemet 
Israelfonden

Vi jubilerar och bygger en ny parkanläggning nära Jerusalem:

Keren Kajemet Israelfonden • Adress: Box 5053 10242 Stockholm • Tel: 08-661 8686 • Hemsida: www.kkl.nu • E-post: info@kkl.nu • Bankgiro: 5816-5515

5816-5515

Prislista/fakta:
Träd 100kr/st 
Liman, 25 träd: 2500 kr
Oas, 50 träd; 5 000 kr
Allé, 100 träd: 10 000 kr
Lund, 1.000 träd: 100 000kr
Park, 5.000 träd: 500 000 kr
Skog, 10.000 träd: 1 000 000 kr
Skylt Park Sweden fr. 20 000 kr

Våra diplom passar som gåva vid livets 
alla tillfällen.
Samtidigt hjälper du både människor 
och miljö i Israel.
(Vid diplombeställning tillkommer en av-
gift för porto/administration på 40 kr.)

Keren Kajemet Israelfonden

Hjälp oss hylla Raoul Wallenberg

Använd nedanstående OCR-nummer vid donation 
till Raoul Wallenberg-parken.
Vid betalning via Swish eller på annat sätt skriv
”RW parken” i meddelande fältet!
Vårt Swish nummer är: 123 683 76 78

Jubileumsdiplom  
Keren Kajemet Sverige  

Israelfonden 110 år 
Raoul Wallenberg Park 
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