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׃ 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 
 

 

Föreviga din släkts namn eller en kär 
anhörigs namn i Raoul Wallenberg Park i 
hjärtat av Israel!  Sid 4-5, 8.

Hedra din fader Hedra din fader 
och din moder...och din moder...
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Till sommaren öppnar Israel 
för vaccinerade turister.  

Arkeologiska fynd är ett 
av alla turistmål som lockar 
många besökare.

Israel planerar att öppna 
landet för vaccinerade turister 
i maj-juni – vilket avgörs av om 
hälsoministeriet eller turistmi-
nisteriet får sin vilja igenom.  

Gränserna öppnas då för 
grupper om maximalt 40 vacci-
nerade turister. Därefter släpps 
på begränsningen när det 
gäller gruppernas storlek och 
sedan ges även klartecken för 
enskilda, vaccinerade turister.

Israel är inte bara sol och 
bad, kulturupplevelser  och 
mat. Landet är även ett eldo-
rado för arkeologer. För den 
som ska resa till Israel finns en 
uppsjö av arkeologiska fynd 
att utforska. 

Omfattande utgrävningar i 
området bekräftar det judiska 
folkets 3000-åriga relation till 
landet. 

Eftersom Israel i tusentals år 
har legat i skärningspunkten 
för en rad forntida kulturer, 
folkvandringar och erövringar 
finns även lämningar från ba-
byloniska, grekiska, romerska, 
bysantiska, arabiska och mam-

lukiska ockupationsmakter 
som har lämnat spår efter sig.

I Israel museum i Jerusalem 
finns en av de mest spekta-
kulära arkeologiska fynden 
i Israel. I Bokens Helgedom 
förvaras Döda havsrullarna, 
som hittades år 1947 i Qum-
ran.  Det viktigaste fyndet var 
en fullständig version av Jesaja 
bok, daterad till ca 160 år före 
vår tideräknings början. 

Tidigare var de äldsta 
tillgängliga handskrifterna av 
hela den hebreiska Bibeln från 
1000-talet. När forskare jäm-
förde hela Jesaja-rullen med 
kopior som var drygt tusen år 
yngre såg man att det var sam-
ma ord och samma meningar, 

givet att man inte har vokaler i 
Qumran-rullen. 

Fynden var bevarade tack 
vare den heta, torra luften i 
Juda öken.

I mitten av mars i år presente-
rade forskare nya fragment av 
de berömda Döda Havsrullar-
na. Avsnitt från de tolv andra 
profeterna i Bibeln finns bland 
nya fynd som gjorts i Juda 
öken.

Nyheten fick världsvid 
uppmärksamhet. Fynden var 
nämligen de första sedan 
Döda Havsrullarna hittades för 
sjuttio år sedan. 

De hittades som ett resultat 
av en räddningsaktion för att 

Arkeologi lockar turister när Israel öppnar
I Bokens Helgedom på Israel museum i Jerusalem finns Döda havsrullarna, ett av många arkeologiska fynd i Israel.  Här finns även modellen över  Jerusalem från andra templets tid.                          Foto: Korephotos

Qumran-grottorna i Juda öken.             Foto: Cajetan Barretto

Keren Kajemet erbjuder 
turistgrupper och enskilda 
turister att plantera ett träd 
på plats i Israel. Som en 
bekräftelse får den som plan-
terar ett vackert trädplante-
ringsintyg.

Keren Kajemet har nyligen 
etablerat ett planteringscen-
ter i Tzora-skogen, i närheten 
av det område där Raoul 
Wallenberg Park håller på 

kartlägga grottorna i Juda 
öknen och för att förhindra 
plundring.

Det var i början av 1960-ta-
let som liknande fragment och 
cirka 40 skelett upptäcktes 
på platsen som blev känd 
som skräckgrottan. Grottan är 
uppkallad efter de mänskliga 
skelett från judiska revoltörer 
under Bar Kochba-upproret 
som hittades där under ut-
grävningarna på 1960-talet. 

Bokrullen gömdes antag-
ligen i grottan av judiska re-
beller som flydde till kullarna 
efter att ha misslyckats med 
sin revolt mot det romerska 
styret för snart tvåtusen år 
sedan.

Hundratals grottor i Juda 

Plantera ett t räd när du besöker Israel
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öken är fortfarande kvar att 
utforska, vilket ger en konkret 
möjlighet att nya bibliska 

texter kommer att dyka upp, 
uppgav forskarna i samband 
med  upptäckten.     q

Arkeologi lockar turister när Israel öppnar
I Bokens Helgedom på Israel museum i Jerusalem finns Döda havsrullarna, ett av många arkeologiska fynd i Israel.  Här finns även modellen över  Jerusalem från andra templets tid.                          Foto: Korephotos

Döda havsrullarna förvaras i Bokens Helgedom.         Foto: Ian Scott

Plantera ett t räd när du besöker Israel
att anläggas. Tzora-skogen 
förstördes till stor del under 
den förödande brand som 
bröt ut i augusti 2015.

Observera att trädplante-
ring på plats i Israel måste 
samordnas med Keren Kaje-
met Sverige innan din resa 
till Israel. Kontakta oss på 
e-post info@kkl.nu eller tele-
fon 08-661 86 86 (kontorstid 
9-12) för mer information.  q

www.kaabs.se

Rågvägen 3, 612 94 Finspång
Tfn: 070-684 80 97 • E-post: info@skogsvardstjanst.se

Gör som oss.
Plantera träd.

KKL maj 2021.indd   3KKL maj 2021.indd   3 2021-05-06   13:492021-05-06   13:49



Priser och storlekar
4 För 7000 kr  får du en plakett på 40 x 300 mm

4 För 20 000 kr får du en plakett på  100 x 300 mm

4 För 40 000 kr får du en plakett på 200 x 300 mm

4 För 100 000 kr får du en plakett på 600 x 300 mm

För beställning eller mer information kontakta oss via 
mail eller telefon. 

Mejl: info@kkl.nu, telefon: 08-661 86 86.

Samhället i Israel öpp-
nar upp allt mer efter 
en lyckosam massvac-
cinering av landets 
invånare. Större delen 
av den vuxna befolk-

Raoul Wallenberg reste till Budapest mitt under brinnande 
världskrig för att utmana en antisemitisk ideologi som 
skulle möjliggöra och slutföra Förintelsen av sex miljoner 
judar. Nu kan du föreviga en anhörigs eller ditt eget namn 
i den park som byggs i Israel för att hedra den svenske 
diplomatens gärning.

Föreviga namnen på Föreviga namnen på 
nära och kära i Raoul nära och kära i Raoul 
Wallenberg ParkWallenberg Park

ningen är nu vaccinerad och 
smittan har kraftigt reduce-
rats. 

För Keren Kajemet Israel-
fonden innebär öppnandet av 
samhället att vi nu på allvar 
och med full kraft kan ägna 
oss åt vårt jubileumsprojekt, 
Raoul Wallenberg Park. 

Parken med det interaktiva, 
digitala museet om Raoul 
Wallenbergs gärning blir en 
viktig satsning för att sprida 
kunskap till nya generationer. 

Nu kan du stödja denna 
satsning genom att föreviga 
ditt namn eller en kär an-
hörigs namn i Raoul Wallen-
berg Park i hjärtat av Israel. 

Med ditt bidrag till Raoul 
Wallenberg Park skapar du 
din egen personliga koppling 
och relation till landet Israel.

Hedra föräldrar
Enligt Bibeln ska man visa 
respekt och hedra sina föräl-
drar. Ett sätt är att hedra dem 

Nu kan du stödja denna satsning på det digitala museet om Raoul Wallenbergs gärning genom att föreviga ditt namn eller en kär anhörigs namn   i Raoul Wallenberg park i hjärtat av Israel.                         Foto: Keren Kajemet
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Raoul Wallenberg är en av 
Sveriges mest kända hjältar 
internationellt. Ingen annan 
svensk har blivit hedersmed-
borgare i fem länder: USA, 
Kanada, Israel, Ungern och 
Australien.

Ingen annan svensk var så 
operativ – tillsammans med 
övrig ambassadpersonal 

i  Budapest – i kampen mot 
nazisternas folkmord under 
andra världskriget. 

Få andra svenskar har fått 
Yad  Vashems utmärkelse 
”Rättfärdig bland folken”,  en 
hedersbetygelse  till 
icke-judar som med risk för 
eget  liv räddade judar under 
Förintelsen.

I en tid när antisemitismen 
ökar och det internationella 
samfundet återigen vänder 
sig mot det judiska folket 
och deras land Israel, är den 
svenske diplomaten Raoul 
Wallenberg en viktig förebild 
för dem som vill utmana vår 
tids judehat.

En världsberömd svensk hjälte

med en plakett i deras namn 
och med ditt namn, eller din 
familjs namn, som donator. 

Flera sådana plaketter i oli-
ka storlekar finns redan eta-
blerade i Raoul Wallenberg 
Park. Max Safir och Siewert 
Öholm är några exempel på 
namn. 

Som donator till Raoul 
Wallenberg Park, plakett 
eller gåva via inbetalnings-
kortet på baksidan av denna 
folder, kommer ditt eller din 

familjs namn med i den bok 
över givare som kommer att 
finnas på vårt huvudkontor i 
Jerusalem.

Isaac Herzog, Jewish Agen-
cys världsordförande, är en 
av dem som är entusiastiska 
över Raoul Wallenberg-par-
ken utanför Jerusalem. Han 
beskriver Raoul Wallenberg 
som en av de största rättfär-
diga i historien, en person 
som räddade många judar i 
Budapest.

– Jag uppmanar under-
stödjare att bli involverade 
och bidra till detta unika 
projekt, säger han.

Utmanade ondskan
Inför andra världskriget var 
den europeiska kontinenten 
och de europeiska ländernas 
politiska system intaget av 
en antisemitisk ideologi som 
skulle möjliggöra Förintelsen 
av sex miljoner judar. Raoul 
Wallenberg reste till Budapest 

som diplomatiskt sändebud 
för Sverige mitt under brinn-
ande världskrig för att utmana 
denna ondska. Tiotusentals 
av Ungerns kvarvarande judar 
kunde på detta sätt räddas. 
Efter sin hjälteinsats tillfånga-
togs han av Röda armén och 
försvann i Sovjetunionens 
fångläger. 

Kontakta oss på e-post 
info@kkl.nu eller telefon 
08-661 86 86 (kontorstid 9-12) 
för mer information.  q

Nu kan du stödja denna satsning på det digitala museet om Raoul Wallenbergs gärning genom att föreviga ditt namn eller en kär anhörigs namn   i Raoul Wallenberg park i hjärtat av Israel.                         Foto: Keren Kajemet
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Trädplantering kan utmana klimatkrisen
– Det mest effektiva 
redskapet som mänsklig-
heten har för att reducera 
koldioxid-halten i atmos-
fären är skogen och träden, 
säger Dr Doron Markel, chef 
för forskningsenheten på 
Keren Kajemet i Israel.

Runt om på jorden planeras 
storskalig plantering av 1000 
miljarder träd i flera olika pro-
jekt globalt, i EU och i länder 
som Etiopien, Nya Zeeland 
och Storbritannien, rapporte-
rade Vetenskapsradion Klotet 
nu i mars.

Syftet är att med naturens 
hjälp fånga in och binda stora 
mängder koldioxid ur atmos-
fären och samtidigt gynna 
den biologiska mångfalden.

Enligt FNs klimatpanel 
IPCC är det en av de viktigas-
te åtgärderna globalt för att 
minska mängden koldioxid 
i atmosfären, begränsa tem-
peraturökningen och klara 
Parisavtalet.

Men samtidigt måste träd-
plantering göras på rätt sätt 
för att gynna lokalbefolkning, 
öka den biologiska mång-
falden och hindra att öknar 
breder ut sig. 

Görs det på fel sätt kan 
det istället leda till ökade 
livsmedelspriser, fattigdom 
och istället försämra den 
biologiska mångfalden. 

Omfattande trädplante-
ring är en fråga som visar 
hur komplext det kan vara 

att rädda klimatet, men som 
också kan vara en lösning på 
flera problem.

Dr Doron Markel, chef för 
forskningsenheten på Keren 
Kajemet i Israel, konstaterar 
att koldioxid-halten ökar 
dramatiskt och att tempera-
turen stiger. 

– Det är två grader varmare 
i Israe idag än på 1970-talet. 
Det kommer även mindre 
regn men när regnet väl 
kommer drabbas landet av 
översvämningar istället.

– Det mest effektiva redska-
pet som mänskligheten har 
för att reducera koldioxid-hal-
ten i atmosfären är skogen 
och träden, säger han.

Alla skogar i världen 
absorberar 11,5 miljarder ton 
koldioxid, 3 miljoner ton ab-
sorberas av skogarna i Israel.

Keren Kajemet har plante-
rat mer än 250 miljoner träd 
sedan starten år 1901.

– Vi inom Keren Kajemet är 

– Vi måste bli förberedda för 
ett varmare klimat, skogarna 
måste anpassas till att klara 
sig på mindre vatten, säger 
Doron Merkel.             Foto: KKL

Yatir-skogen är Israels största planterade skog.  Foto: Dennis Zinn

Västkust-Tomter AB

Strandfastigheter 
i Bohuslän

Tel. 031-40 02 10
E-post: moser@vastkust-tomter.se
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Trädplantering kan utmana klimatkrisen

Genom att skriva in Keren 
Kajemet i ditt testamente 
är du med och förbättrar 
framtiden för de familjer 
som anländer till Israel.

Varje bidrag gör det möjligt 
för oss att fortsätta skapa en 
bättre miljö och livsförutsätt-
ningar för dem som anländer 
till landet, från hela världen.

Keren Kajemet är en 
miljöorganisation i dubbel 
bemärkelse. Trädplantering 
är i sig viktigt för klimatet och 
de träd du planterar efter din 
bortgång fortsätter att skapa 
en god livsmiljö för de män-
niskor som bor i landet.

Den stora utmaningen är 
att driva tillbaka öknen. In-
gen gåva är för stor eller för 

liten för detta ändamål. Din 
gåva kan vara pengar eller 
värdeföremål.  En del väljer 
att testamentera en viss del 
av sin kvarlåtenskap, andra 
vill istället testamentera hela 
sin kvarlåtenskap till Keren 
Kajemet.

Ett alternativ till traditio-
nellt testamente är Kap-
talförsäkring med Keren 
Kajemet Sverige - Israelfon-
den som förmånstagare. Du 
förvaltar ditt kapital och får 
samtidigt ut en månatlig 
livränta genom att teckna en 
kapitalförsäkring.

Medan man är i livet så 
får man pengar att leva 
för, månad för månad. Den 
dag man går bort tillfaller 

resterande kapital Keren 
Kajemet som förmånstagare.

Skandia Liv har en genom-
snittlig ränta de senaste 10 
åren på 6,2 % och de senas-
te fem åren 8,4 procent.

Om du undrar över 
något är du varmt välkom-
men att kontakta oss på 
e-post info@kkl.nu eller 
telefon 08-661 86 86 (kon-
torstid 9-12).  q

Juridisk hjälp vid testamenten

De träd du planterar efter din bortgång fortsätter att skapa en 
livsmiljö för de människor som bor i landet.

ansvariga för skogarna i Israel. 
Vi bevarar och utökar sko-
garna för att binda koldioxid. 
Ett annat sätt är att använda 
förnybar energi istället för 
fossila bränslen. 

Keren Kajemet har precis 
etablerat ett klimatkriscenter 
som via forskning och projekt 
kommer att leda utvecklingen 
mot en minskning av fossila 
bränslen och en anpassning 
till klimatförändringarna.

– vi måste förbereda oss för 
ett varmare klimat, skogarna 
måste anpassas till att klara 
sig på mindre vatten. Keren 
Kajemet har etablerat 230 
vattenreservoarer som förser 
40 procent av Israels jordbruk 
med vatten.

– För att förbättra vattenba-
lansen måste vi ha en mer ef-
fektiv användning av naturli-
ga vattenkällor och även hitta 
nya sätt att producera vatten. 
Vi på Keren Kajemet har 

beslutat oss för att bekämpa 
klimatkrisen med alla resurser 
vi har, säger dr Doron Markel.

– Om vi hanterar vatten-
bristen och bevarar skogarna 
– här i Israel och i övriga värl-

den – har vi en chans att hålla 
ut och även vinna, avslutar 
han.      q

Trädplantering binder koldioxid och hindrar ökenutbredningen.     Foto: David Shankbone
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# #42#5912340971721774

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN DEN AVLÄSES MASKINELLT

Betalningsavsändare

Referensnr

Till bankgironr Betalningsmottagare

# # > #42#

INBETALNING/GIRERING     AVI
Inbet avgift (ifylls av banken) OCR

FYLL I DET
BELOPP

SOM 
BETALAS

Belopp kronor öre

Keren Kajemet Israelfonden • Adress: Box 5053 10242 Stockholm • Tel: 08-661 8686 • Hemsida: www.kkl.nu • E-post: info@kkl.nu • Bankgiro: 5816-5515 • Swish 123 683 76 78

5816-5515

Prislista/fakta:
Träd 150kr/st 
Liman, 25 träd: 3750 kr
Oas, 50 träd; 7 500 kr
Allé, 100 träd: 15 000 kr
Lund, 1.000 träd: 150 000kr
Park, 5.000 träd: 750 000 kr
Skog, 10.000 träd: 1 500 000 kr
Plakett Raoul Wallenberg Park: fr. 7 000 kr

Våra diplom passar som gåva vid livets alla 
tillfällen.
Samtidigt hjälper du både människor och 
miljö i Israel.
Minsta beställning är tre träd.
(Vid diplombeställning tillkommer en avgift 
för porto/administration på 50 kr för 
inrikesbrev och 80 kr för utrikesbrev)

Keren Kajemet Israelfonden

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

När vi judar talar eller skriver om en 
bortgången kär släkting eller nära 
vän brukar vi lägga till bokstäverna 

z"l som står för orden "Zichono/Zichona 
Lebracha", vilket betyder "Må hans/
hennes minne vara välsignat". I den 
judiska traditionen är det viktigt att inte 
glömma nära och kära, som kanske inte 
längre finns bland oss, men vars minne vi 
har en stark längtan att bevara. 

Därför ser man plaketter i synagogor 
med namnen på personer som tidigare 
varit en del av församlingen eller på 
något sätt har en koppling till en 
församlingsmedlem. 

Själv har jag min pappa Theodor 
Federmann på en sådan plakett i den 
synagoga som jag tillhör. Varje gång jag 
är i synagogan blir jag påmind om min 
pappa, som överlevde Förintelsen och 
som kom till Sverige som flykting. 

Nu finns det möjlighet för alla 
israelvänner att minnas och att hedra nära 
och kära som lämnat jordelivet, men även 
personer som fortfarande finns bland 
oss och som vi önskar hylla genom en 
donation i deras namn. Sin egen släkt kan 
man exempelvis hylla på detta sätt. Den 
perfekta platsen för en sådan donation är 
Raoul Wallenberg Park, som är en del av 
Sverigeparken.

Platsen för parken, sydväst om 
Jerusalem, är omnämnd i Bibeln. Den 
ligger mellan de bibliska samhällena 
Zora och Estaol vid den begynnande 
klättringen upp mot Jerusalem som kallas 

för Hashvela, det Judeiska låglandet. 
Parken erbjuder en mycket vacker utsikt 
över den närliggande dalgången Emek 
Sorek med dess gröna jordbrukssamhällen 
och med staden Beit Shemesh på andra 

sidan dalgången. Det är svårt att tänka 
sig en vackrare plats i hjärtat av Israel, 
något som Isaac Herzog gav uttryck för 
när vi träffades förra året. Området är ett 
mycket populärt utflyktsmål för familjer 
på picknick.  

Din donation till parken innebär konkret 
att du bidrar till KKL Israelfondens 
trädplanteringsprojekt och utvecklingen 
av parken. Din donation, oavsett storlek, 
ger dig samtidigt rötter i hjärtat av Israel. 
Det blir en plats som du har anknytning 
till och får anledning att besöka på dina 
resor till Israel. 

Här kan du blicka ut över landskapet 
och njuta av utsikten från den gröna 
dalgången ända upp mot Sions berg 
och Jerusalems kullar. Alla gåvor, stora 
som små är välkomna och uppskattade. 
Som gåvogivare eller som donator till en 
plakett skrivs ditt namn in i den givarbok 
som upprättas och förvaras i Jerusalem på 
vårt huvudkontor. 

Du bidrar även till uppbyggnaden av 
det digitala, interaktiva museum över 
Raoul Wallenbergs liv och gärning som 
håller på att ta form, ett projekt som är 
lika angeläget som det Förintelsemuseum 
statsminister Stefan Löfvén annonserat 
skall etableras i Stockholm.

Ett varmt tack för din donation eller 
gåva till Raoul Wallenberg Park! 

Max Federmann, 
Verksamhetschef, 
Keren Kajemet Israelfonden

Med din gåva får du rötter på en biblisk plats nära Jerusalem

Att minnas och hedra närstående

Tomas Vogel räddades av Raoul Wallenberg. 
I början av förra året besökte han och Max 
Federmann platsen där Raoul Wallenberg 
Park ska byggas.
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5816-5515

Prislista/fakta:
Träd 150kr/st 
Liman, 25 träd: 3750 kr
Oas, 50 träd; 7 500 kr
Allé, 100 träd: 15 000 kr
Lund, 1.000 träd: 150 000kr
Park, 5.000 träd: 750 000 kr
Skog, 10.000 träd: 1 500 000 kr
Plakett Raoul Wallenberg Park: fr. 7 000 kr

Våra diplom passar som gåva vid livets alla 
tillfällen.
Samtidigt hjälper du både människor och 
miljö i Israel.
Minsta beställning är tre träd.
(Vid diplombeställning tillkommer en avgift 
för porto/administration på 50 kr för 
inrikesbrev och 80 kr för utrikesbrev)

Keren Kajemet Israelfonden

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

När vi judar talar eller skriver om en 
bortgången kär släkting eller nära 
vän brukar vi lägga till bokstäverna 

z"l som står för orden "Zichono/Zichona 
Lebracha", vilket betyder "Må hans/
hennes minne vara välsignat". I den 
judiska traditionen är det viktigt att inte 
glömma nära och kära, som kanske inte 
längre finns bland oss, men vars minne vi 
har en stark längtan att bevara. 

Därför ser man plaketter i synagogor 
med namnen på personer som tidigare 
varit en del av församlingen eller på 
något sätt har en koppling till en 
församlingsmedlem. 

Själv har jag min pappa Theodor 
Federmann på en sådan plakett i den 
synagoga som jag tillhör. Varje gång jag 
är i synagogan blir jag påmind om min 
pappa, som överlevde Förintelsen och 
som kom till Sverige som flykting. 

Nu finns det möjlighet för alla 
israelvänner att minnas och att hedra nära 
och kära som lämnat jordelivet, men även 
personer som fortfarande finns bland 
oss och som vi önskar hylla genom en 
donation i deras namn. Sin egen släkt kan 
man exempelvis hylla på detta sätt. Den 
perfekta platsen för en sådan donation är 
Raoul Wallenberg Park, som är en del av 
Sverigeparken.

Platsen för parken, sydväst om 
Jerusalem, är omnämnd i Bibeln. Den 
ligger mellan de bibliska samhällena 
Zora och Estaol vid den begynnande 
klättringen upp mot Jerusalem som kallas 

för Hashvela, det Judeiska låglandet. 
Parken erbjuder en mycket vacker utsikt 
över den närliggande dalgången Emek 
Sorek med dess gröna jordbrukssamhällen 
och med staden Beit Shemesh på andra 

sidan dalgången. Det är svårt att tänka 
sig en vackrare plats i hjärtat av Israel, 
något som Isaac Herzog gav uttryck för 
när vi träffades förra året. Området är ett 
mycket populärt utflyktsmål för familjer 
på picknick.  

Din donation till parken innebär konkret 
att du bidrar till KKL Israelfondens 
trädplanteringsprojekt och utvecklingen 
av parken. Din donation, oavsett storlek, 
ger dig samtidigt rötter i hjärtat av Israel. 
Det blir en plats som du har anknytning 
till och får anledning att besöka på dina 
resor till Israel. 

Här kan du blicka ut över landskapet 
och njuta av utsikten från den gröna 
dalgången ända upp mot Sions berg 
och Jerusalems kullar. Alla gåvor, stora 
som små är välkomna och uppskattade. 
Som gåvogivare eller som donator till en 
plakett skrivs ditt namn in i den givarbok 
som upprättas och förvaras i Jerusalem på 
vårt huvudkontor. 

Du bidrar även till uppbyggnaden av 
det digitala, interaktiva museum över 
Raoul Wallenbergs liv och gärning som 
håller på att ta form, ett projekt som är 
lika angeläget som det Förintelsemuseum 
statsminister Stefan Löfvén annonserat 
skall etableras i Stockholm.

Ett varmt tack för din donation eller 
gåva till Raoul Wallenberg Park! 

Max Federmann, 
Verksamhetschef, 
Keren Kajemet Israelfonden

Med din gåva får du rötter på en biblisk plats nära Jerusalem

Att minnas och hedra närstående

Tomas Vogel räddades av Raoul Wallenberg. 
I början av förra året besökte han och Max 
Federmann platsen där Raoul Wallenberg 
Park ska byggas.
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5816-5515

Prislista/fakta:
Träd: 150kr/st
Liman, 25 träd: 3750 kr
Oas, 50 träd: 7 500 kr
Allé, 100 träd: 15 000 kr
Lund, 1.000 träd: 150 000 kr
Park, 5.000 träd: 750 000 kr
Skog, 10.000 träd: 1 500 000 kr
Plakett Raoul Wallenberg Park: fr. 7 000 kr.

Använd nedanstående OCR-nummer vid donation till Raoul Wallenberg Park.
Vid betalning via Swish eller på annat sätt skriv ”RW-park” i meddelande fältet!

Vårt Swish nummer är: 123 683 76 78

Våra diplom passar som gåva
vid livets alla tillfällen. Samtidigt 
hjälper du både människor och 
miljö i Israel. Minsta beställning
är tre träd. (Vid diplombeställning
tillkommer en avgift för porto/
administration på 50 kr för inrikes-
brev och 80 kr för utrikesbrev).


