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Till	/	To:		 	 Aune	Weitman	
En	lund	om	1000	träd	planteras	i	Israel	på	din	80-årsdag	till	bestående	
minne	av	och	uttryck	för	min	uppskattning	av	dig	som	livskamrat.	A	grove	of	1000	trees	has	been	planted	in	Israel	on	your	80th	birthday	in	
lasting	memory	and	appreciation	of	you	as	my	life	companion.	

Jacob	Weitman	Träden planteras inom den gröna ringen runt ökenstaden Beér Sheba i 

södra Israel med en platsmonterad plakett till evigt minne.        Stockholm 19 mars, 2016  
  

														
 	

			KEREN	KAJEMET	SVERIGE	Keren Kajemet Israelfonden

JubileumsdiplomIsrael 70 år

Sju träd har planterats i Negevöknen i Israel.

Gåvobevis för donation på 750 kr för färdigställandet av Raoul WallenbergPark i rekreationsområdet Tzora utanför Jerusalem.

Jubileumsdiplom
Israel 75 år
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Århundradets mirakel
I vår fyller Israel 75 år. Den judiska statens 
bildande och exempellösa utveckling är väl 
värd att fira. Hjälp Keren Kajemet att fullfölja det 
uppdrag som sionismens pionjärer brann för.
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Nu i vår fyller Israel 75 år 
Det moderna Israels makalösa historia är väl värd att fira

Den 27 november invigde 
paret Carl-Erik Olsson och 
Lea Starkman Olsson två 
stora plaketter i Raoul Wal-
lenberg Park.

– Vi är stolta och ärade över 
att få vara en familj som är en 
av de första som på plats fått 
möjligheten att etablera och 
stötta framväxten av Raoul 
Wallenberg Park, säger Carl-Er-
ik  och Lea.

– Det är viktigt att hela pro-
jektet får en puff framåt samt 
att det trevliga lokala gäng-
et får stöttning. Speciellt är vi 
imponerade av den snabba 
handläggningen och därmed 
invigningen live, synkroniserat 
med vår första resa till Israel ef-
ter COVID. 

– Man inser på plats vilken 
potential till vidareutveckling-
en som finns, speciellt då Nor-
den men kanske också både 
Kanada och USA kommer att 
hjälpa till.

Carl-Erik  och Lea beskriver 
hur Keren Kajemets personal 
på plats var mycket engagera-
de och hade anordnat en ce-
remoni som de beskriver som 
både rörande och deltagande. 

– Vi fick även utrymme att 
på plats berätta kort om fa-
miljens historia och bakgrund, 
fortsätter de.

– Keren Kajemets repre-
sentanter och stöttande 
Park-personal visade kartor 
över hela området och Ra-
oul Wallenberg Park integre-
ringen, inklusive kommande 

utveckling. Föredragen gjor-
des både på engelska och he-
breiska.

– På vägen dit genom den 
stora parken, fick man en in-
sikt i hur viktigt det är att 
skydda träd och undervege-
tation från skogsbrand, flera 
bränder har härjat i området, 
men Raoul Wallenberg Parken 
ligger delvis i ett öppet och 
skyddat läge.

– Ett bra initiativ, som vi 
stöttat, är den lokala brand-
kåren, som får ta den första 
bekämpningen i ett nödlä-
ge. Totalt sett en mycket en-
gagerande upplevelse och ett 
besök rekommenderas starkt 
oavsett tidpunkt och anled-
ning, avslutar Carl-Erik Olsson 
och Lea Starkman Olsson.     q

De  senaste 45 åren har Israel slutit fred med en rad arabländer. Här 
möter Israels förre utrikesminister Yair Lapid Bahrains, Egyptens, 
USA:s, Marockos och Förenade Arabemiratens utrikesministrar.
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Känslosam plakettinvigning 
i Raoul Wallenberg Park

Från vänster på bilden syns Yaffa, KKL:s representant Liat Itzhak-Herzog, Lea, Shosh och Carl-Erik.

I vår fyller den moderna sta-
ten Israel 75 år. Hjälp oss att 
fullfölja det uppdrag som si-
onismens pionjärer brann för.

Den 29 november var det 75 
år sedan FN:s delningsplan 
antogs av FN:s generalför-
samling. Sverige var en av de 
33 länder som röstade för för-
slaget, ett förslag som ledde 
till att staten Israel utropade 
sin självständighet i maj 1948.

Samma dag som det mo-
derna Israel bildades invade-
rade fem arabiska arméer Is-
rael med målet att tillintetgö-
ra den judiska staten. Även de 
araber som bodde i det brit-
tiska Palestinamandatet för-
kastade FN:s delningsplan 
och motsatte sig alla kompro-
misser med judarna. En judisk 
stat, oavsett hur liten den var, 
var otänkbar för palestinierna.

Trots att judarnas territo-
rium delades upp i tre om-
råden (varav det största var 
Negev-öknen) och trots att 
Jerusalems status blev en in-
ternationell angelägenhet, 
erkände judarna generalför-
samlingens uppdelning.

Israel utkämpade därefter 
flera krig med de omgivande 
arabländerna, som försökte 
”kasta judarna i havet”.

Efter att ha förlorat sexda-
garskriget år 1967 besluta-
de arabstaternas toppmöte i 
Sudans huvudstad Khartoum 
om tre ”nej”: nej till fred med 
Israel, nej till ett erkännan-

de av Israel, nej till förhand-
lingar med Israel. Toppmötet 
i Khartoum bildade istället en 
palestinsk gerillorganisation 
PLO som skulle fortsätta ”be-
frielsen” av hela det brittiska 
Palestinamandatet.

I regionen finns i dag några 
av världens mest brutala  isla-
mistiska terrororganisationer, 
som  alla vill utplåna Israel. 

Mitt i dessa utmanande om-
ständigheter har Israel byggt 

upp en fungerande demokra-
ti och en rättsstat där pressfri-
het, yttrandefrihet och religi-
onsfrihet är rättigheter som är 
alldeles unika i hela Mellan-
östern. 

Israel har närmare 2 miljo-
ner arabiska medborgare vil-
ket gör landet till ett av få län-
der i Mellanöstern där araber 
har rösträtt i fria val. 

Landet är idag en blomst-
rande ekonomi, en av värl-
dens främsta start up-nation-

er och världsledande när det 
gäller innovationer.

Till detta kommer en be-
folkningstillväxt som gjort att 
landets invånare långt mer än 
tiodubblats på 75 år. De  se-
naste 45 åren har Israel dess-
utom sträckt ut handen och 
slutit fred med arabländer 
som Egypten, Jordanien, För-
enade Arabemiraten, Bahrein, 
Marocko och Sudan.

Keren Kajemets centrala 
uppgift sedan organisationen 

bildades år 1901 har varit att 
skapa förutsättningar för im-
migration för alla judar som i 
generationer har hållit dröm-
men om Sion vid liv.

Det har handlat om att kö-
pa mark, dika ut sumpmarker, 
plantera träd, bekämpa öken-
utbredning, ordna vattenför-
sörjning, vidta säkerhetsåtgär-
der, skapa infrastruktur och 
skydda miljön. 

Många av dem som kom till 
Israel tvingades fly från po-
gromer, Förintelsen eller anti-
semitisk förföljelse i arabvärl-
den, Sovjet/Ryssland, Östeu-
ropa eller i andra länder. Israel 
har i dag blivit en bastion för 
det judiska folkets självklara 
plats i folkgemenskapen.

Under 2023 kommer vi att fi-
ra att det var 75 år sedan Isra-
el bildades. Keren Kajemet i 
Sverige fullföljer det uppdrag 
som sionismens pionjärer 
brann för, att utveckla landet 
och beskydda landets befolk-
ning och även vara en viktig  
länk mellan Israel och judar i 
diasporan.

Vi har flera viktiga projekt 
på gång när det gäller miljö-
arbete, trädplantering och att 
göra öknen beboelig. Dess-
utom har nu utformning-
en av Raoul Wallenberg Park 
utanför Jerusalem tagit fart, 
där huvudkontoret i Jerusa-
lem har lovat  att matcha var-
je insamlad svensk krona, vil-
ket gör att att en donation i 
Sverige blir dubbelt så myck-
et värd.

Varje gåva är betydelse-
full! Alla som ger 750 kr el-
ler mer får ett jubileumsdi-
plom och en pin med Raoul  
Wallenbergs diplomatväs-
ka. Ange det OCR-nummer 
som finns på talongen på 
baksidan av denna folder.

Du kan också betala via 
swish 123 683 76 78 och 
bankgiro 5816-5515, märk 
betalningen ”Israel 75 år”.           

Ett stort tack för ditt en-
gagemang!    q

Mitt i utmanande omständigheter har Israel byggt upp en fungerande demokrati och en rättsstat där 
pressfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet är rättigheter som är unika i hela Mellanöstern. 

I början av 2023 sänds en ny säsong av tv-serien ”Drömmen om 
Sion” på Kanal 10, med fokus på den moderna staten Israels historia 
och med Max Federmann och Ruben Agnarsson som programledare.

Lea Starkman Olsson kramar om sin väninna Shosh under ceremonin i Raoul Wallenberg Park.



som genom åren invandrat till 
det heliga landet.

Antalet judar i Ukraina 
har på grund av pogromer 
och Förintelsen minskat till 
omkring en tiondel av de 2,7 
miljoner som bodde där i 
början av 1900-talet.

I samband med världskon-
gressen mötte Max Feder-
mann regeringen Lapids 
avgående diasporaminister 
Nachmann Shai som berättade 
hur han har arbetat nära de 
judiska samhällena i Ukraina 
och Ryssland. Det handlar om 
finansiell hjälp, mat, kläder och 
medicin till de 200 000 judar 
som finns i Ukraina.

– Vi arbetar nu med den 
andra fasen, där situationen i 
landet har blivit ännu värre. Vi 
måste även ta ansvar för judar 

som har lämnat Ukraina och 
som i dag befinner sig i grann-
länderna.Vi känner ett ansvar 
för alla judar i hela världen, 
men speciellt dem som har 
tvingats lämna sitt hemland 
som i Ukraina, säger han och 
beskriver hur mellan 35 och 
40 000 judar från Ukraina har 
kommit till Israel.

Nachman Shai beskriver 
situationen som motsatt för de 
ryska judarna.

– Vi försöker att hjälpa de 
ryska judar som vill flytta till 
Israel och där är det i hög grad 
män som lämnar landet, efter-
som de inte vill delta i kriget. 
Där stannar istället familjerna 
kvar i stor utsträckning.

– Det finns om kring 600 000 
judar i Ryssland. De har rätt till 
bostad, resa och ekonomisk 
uppbackning om de vill flytta 
till Israel‚ förklarar Shai.

– Lagen om återvändande 
är unik för Israel och ger stöd 
till varje jude som vill återvän-
da till landet. Berättelsen om 
Israel är en berättelse om mil-
jontals judar över hela världen 
som har kommit till det här 
landet och bosatt sig här.

Nachman Shai berättar att 

det finns en lång kö av ryska 
judar som vill komma till Israel.

– Flygplanen är fulla, det 
finns inte tillräckligt många 
flighter mellan Ryssland och 
Israel. Kötiden är flera månader 
för dem som har ansökt att 
komma till Israel.

Hjälp KKL att förbereda 
för judiska flyktingar från 
Ukraina och Ryssland. Al-
la som ger 750 kr eller mer 
får ett jubileumsdiplom och 
en pin med Raoul  Wallen-
bergs diplomatväska. Ange 
det OCR-nummer som finns 
på talongen på baksidan av 
denna folder.

Du kan också betala via 
swish 123 683 76 78 och 
bankgiro 5816-5515, märk 
betalningen ”Israel 75 år”. 
Tack för ditt engagemang! q

Israel – en fristad för utsatta judar

I samarbete med Arava-insti-
tutet i nordöstra Negev har 
Keren Kajemet hjälpt Turka-
na-stammen i samhällena i 
norra Kenya sedan 2014. 

Detta projekt ger stöd till 
jordbruksutvecklingen i Turka-
na-regionen, vilket skapar en 
långsiktig försörjning genom 
att förse denna torra region 
med bevattningslösningar, 
samt utbildning på plats. 

Ett av KKL:s viktigaste projekt 
inom livsmedelsförsörjning är 
att stödja regionala forsknings-

stationer i jordbruksregioner 
i hela Israel, med fokus på de 
utmaningar som bönder står 
inför i de extrema ökenklima-
ten i Negev och Arava. 

Här används moderna inno-
vativa metoder för att skapa ef-
fektiva jordbruk i öknen och en 
effektiv vattenanvändning för 
att förhindra försaltning. Israel 
har på så sätt blivit världsle-
dande inom ökenjordbruk, och 
KKL delar gärna med sig av sin 
kunskap med alla länder som 
behöver liknande lösningar.

Det är där programmet i 

norra Kenya kommer in. Turka-
na-stammen är en nomadstam 
som inte längre kan överleva 
på sitt traditionella vis och som 

letar efter ett komplementärt 
eller alternativt sätt att leva, 
med stöd av lokala myndighe-
ter i distrikten.        q

KKL delar med sig av kunskapen om effektivt jordbruk i öknen.

– Under sex månader hade vi barnen från Ukraina här – de åt, sov, ja, allting… Jag saknar dem så. Dessa barn är väldigt speciella för oss, här 
kunde vi ge dem liv och de kunde börja le igen, säger Gili Maymon, föreståndare på Nes Harim.
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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.

Hundratusentals judar i 
Ukraina och Ryssland har 
genom åren emigrerat till 
Israel. Nu förbereder sig 
Israel för en ny våg med tio-
tusentals immigranter från 
båda dessa länder.

– Här spelar Keren 
Kajemet en viktig roll, säger 
Max Federmann, verksam-
hetschef på Keren Kajemet 
Israelfonden i Sverige.

I våras välkomnade Keren 
Kajemet över 100 barn som 
flydde från kriget i Ukraina 
och försåg dem med mat, 
förnödenheter och en säker 
och trevlig plats att bo här i 
Israel. De fick inledningsvis bo 
i Keren Kajemets Center för 
skogsutbildning i Nes Harim.

60 av barnen var från staden 
Zhitomirs judiska barnhem, 
som hjälper barn från behö-
vande familjer. Barnhemmet 
grundades av rabbinen 
Shlomo Wilhelm, ledare för 
Zhitomirs judiska samfund.

I slutet av oktober besökte 
Keren Kajemets världskon-
gress Nes Harim och fick träffa 
några av barnen och rabbinen 
Shlomo Wilhelm.

– Nes Harim är ett center dit 
ungdomar normalt kommer 
för att lära sig om skogsvård, 
om Keren Kajemet och om 
Israel. Under sex månader 
hade vi barnen från Ukraina 

här – de åt, sov, ja, allting… 
Jag saknar dem så. Dessa barn 
är väldigt speciella för oss, här 
kunde vi ge dem liv och de 
kunde börja le igen, säger Gili 
Maymon, föreståndare på Nes 
Harim.

Keren Kajemet har mobilise-
rat lokala team för att möta de 
judiska ukrainska flyktingarna 
vid gränsövergångarna till Po-
len, Slovakien och Ungern och 
ge dem den hjälp de behöver. 
Det är främst kvinnor och barn 
som flyr, eftersom män mellan 
18 och 60 år är förbjudna att 
lämna Ukraina enligt landets 
krigslagar.

– Ett stort långsiktigt fokus 
måste ligga på deras integra-
tion i Israel. Det måste till en 
enorm nationell insats för att 
se till att dessa nya immig-
ranter får bostäder, syssel-
sättning, ekonomiskt stöd, 
lära sig hebreiska och mycket 
mer – allt för att de ska kunna 
börja ett framgångsrikt nytt liv 
i Israel. I detta sammanhang 
spelar Keren Kajemet LeIsrael 
(KKL) en viktig roll, säger Max 
Federmann, verksamhetschef 
på Keren Kajemet Israelfon-
den i Sverige.

Han berättar att Keren Ka-
jemet, sedan organisationen 
grundades år 1901, bokstav-
ligt talat har förberett marken 
för alla de miljontals judar 

Avgående diasporaminister Nachmann Shai och Max Federmann.

Rabbin Shlomo Wilhelm

Keren Kajemet hjälper Turkana-stammen i Kenya



finns i dag står i skarp kontrast 
till författaren Mark Twains 
beskrivningar av området från 
hans sex månader långa resa i 
landet på 1860-talet:

”Ju längre vi gick desto 
varmare blev solen, och 
desto mer stenigt och kal, 
frånstötande och trist blev 
landskapet...Det fanns knappt 
ett träd eller en buske någon-
stans. Till och med oliven 
och kaktusen, dessa snabba 
vänner till en värdelös jord, 
hade nästan övergett landet”, 
skrev han i en av sina 51 rese-
krönikor som år 1869 gavs 
ut i boken ”The Innocents 
Abroad”.

Även staden Jerusalem 
beskrevs av Twain som obe-
tydlig: ”På sina eviga kullar, 
vita och välvda och solida, 
samlade och omringade med 
höga grå väggar, glänste den 
ärevördiga staden i solen. Så 
liten! Varför, det var inte större 
än en amerikansk by med fyra 
tusen invånare... Tårar skulle 
ha varit på sin plats.”

Eskil Burenfjäll var med som 
delegat på Keren Kajemets 
världskongress i Israel i slutet 
av oktober. Under resan plan-

terade han ett olivträd i slutt-
ningarna utanför Jerusalem 
där sommarens bränder har 
tagit hårt på vegetationen. 

– I Sverige har jag planerat 
tusentals träd, men det är 
mitt första träd som jag plan-
terar i Israel, berättade han 
efter att ha grävt ned olivträ-
det i jorden.

– Det ser nästan ut som 
Norrland här, fortsätter 
Eskil och blickar ut mot de 
omgivande kullarna som 

täcks av en grön matta av 
barrträd.

– Det är en fantastisk känsla 
för mig som kristen att vara 
här och plantera träd på de 
områden där Jesus en gång 
vandrade omkring. Det är lite 
som att stå på helig mark, 
säger Eskil Burenfjäll, som 
beskriver judarnas återkomst 
till landet – efter 2000 år i 
förskingringen – som ett 
fantastiskt mirakel. 

– Det stora miraklet är att 

de inte har blivit assimilerade, 
utan att det judiska folket 
fortfarande finns kvar efter 
dessa 2 000 år i förskingrin-
gen, avslutar han.

Delta i Keren Kajemets 
jubileumsinsamling. Alla 
som ger 750 kr eller mer får 
ett jubileumsdiplom och en 
pin med Raoul  Wallenbergs 
diplomatväska. Se mer 
information på baksidan av 
denna folder.       q

Anlagda bränder i kombi-
nation med det varma och 
torra klimatet är en stor 
utmaning för Israel. För 
Keren Kajemets del hand-
lar det både om att släcka 
bränderna och plantera nya 
träd där skogen brunnit 
ned. 

Keren Kajemets världskon-
gress i slutet av oktober 
med delegater från 36 
länder gjorde en rundtur 
bland Jerusalems kullar 
för att få en få en djupare 
insikt om skogsbränder och 
hur de kan förebyggas. De 
nya brandbilar som Keren 
Kajemet har köpt in pre-
senterades liksom de stora 
drönare som används vid 
brandbekämpning. Även två 
flygplan fyllda med vatten 
flög förbi tätt över huvudena 
för att illustrera hur bränder 
på ett effektivt sätt kan 
bekämpas från luften.

Sataf-skogen utanför 
Jerusalem drabbades hårt 
av en våldsam skogsbrand i 

augusti förra året. Branden 
förstörde 2500 hektar skogs-
mark i Judeens kullar. Det 
tog cirka 1 500 brandmän 
som arbetade i 52 timmar 
för att slutligen släcka 
bränderna, som rapporteras 
ha anlagts medvetet på tre 
olika platser, skrev Times of 
Israel.

Anlagda bränder är en 
stor utmaning för Israel, inte 
minst i de områden som 
gränsar till Gaza, där pyro-
mandåd via brandballonger 
orsakat omfattande skador.

– Keren Kajemets ut-
maningar är både att släcka 
bränderna och att plant-
era nya träd där de gamla 
brunnit upp, säger Keren 
Kajemets verksamhetschef 
Max Federmann.  

De flesta träd i Israel är 
planterade. Det gäller hela 
landet, men inte minst i om-
rådet kring Jerusalem som 
omges av gröna kullar med 
en rad olika trädsorter. 

Den böljande grönska som 

Bränder är en stor 
utmaning för Israel

Under KKL:svärldskongress planterade Eskil Burenfjäll en 
olivplanta i sluttningarna utanför Jerusalem där förra 
sommarens bränder har tagit hårt på vegetationen. 
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Brandbilar på marken och flygplan i luften visade hur Keren Kajemets brandbekämpning går till.

Sataf-skogen utanför Jerusalem drabbades hårt av en våldsam skogsbrand i augusti förra 
året. Branden, som tros vara anlagd, förstörde 2500 hektar skogsmark i Judeens kullar.
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Rågvägen 3, 612 94 Finspång
Tfn: 070-684 80 97 • E-post: info@skogsvardstjanst.se

Gör som oss.
Plantera träd.



Hur firar man en stats 75 års-
jubileum, i detta fall Israels? 
Jo, genom att peka på det 

enastående miraklet att den nästan 
2000-åriga "Drömmen om Sion" blivit 
verklighet. Detta land har, under bara 75 
år, skapat en stat som kan mäta sig med 
vilken välfärdsstat som helst bland de 
demokratiska staterna i världen. Israel 
är fortfarande den enda demokratin i 
Mellanöstern och därmed borde landet 
vara ett föredöme för sina grannar i 
området. 

Under staten Israels 75-åriga historia 
har miljontals judar från hela världen gått 
på Aliyah till Israel, bosatt sig där, funnit 
försörjning och integrerats i samhället. 
Detta har skett trots att landet angripits 
och tvingats försvara sig i flera krig och 
mot ständiga terroristangrepp. 

Denna makalösa utveckling har bland 
annat skett med hjälp av Israelvänner 
runtom i världen som skänkt gåvor och 
bidragit till att landet lyft sig från att vara 
ett u-land de första tre decennierna till att 
bli ett välfungerande modernt samhälle.  

Samtidigt som vi blickar tillbaka på de 
75 åren sedan Israel utropades i maj 1948, 
måste vi även blicka framåt. Arbetet är 
inte slutfört. Så länge det finns judar som 
trakasseras och förföljs enbart på grund 
av det faktum att de är judar måste vi 
förbereda landet på nya invandringsvågor. 

Den nygamla antisemitismen, som 
sprider sig som en löpeld i olika delar av 
världen, har redan detta år genererat en 
ökad tillströmning judar till Israel. Det 

gäller främst judar från det krigsdrabbade 
Ukraina men också  från Ryssland och 
en rad andra länder. Även i USA, som 
är Israels främsta allierade, märks en 
tilltagande våg av antisemitism, vilket är 
oroväckande, och i Europa är vi inte heller 
befriade från detta fenomen.

Slutsatsen blir att samtidigt som vi 
firar och är stolta över vad landet hittills 
åstadkommit, måste vi förhålla oss till 
det nya som sker i världen och de hot 

som tornat upp sig mot detta lilla land på 
Medelhavets östra kust. Att en liten stat, i 
storlek med Småland, med en befolkning 
på nio miljoner invånare, ständigt är 
ifrågasatt av länderna i regionen och inom 
FN, är besvärligt. 

Dessutom finns det krafter som uttalat 
och aktivt arbetar för att förgöra den 
judiska staten. Vi måste därför höja våra 
röster till stöd för landet. Vi är stolta 
över att medverka till den fortsatta 
uppbyggnaden av Israel tillsammans med 
dig, käre Israelvän.  Fira att den 2000-
åriga "Drömmen om Sion" infriats under 
vår livstid. Fira Israel 75 år med oss!

Med en gåva på 750 kr eller mer får du 
vårt jubileumsdiplom för att högtidlighålla 
Israel 75 år. Dessutom får du en pin som 
symboliserar Raoul Wallenbergs portfölj. 
För dig som önskar dela upp gåvan under 
december och januari går det bra att din 
gåva blir 2 x 375 kr.

Betala via Bankgiro eller Swish 
enligt nedan. Använd OCR numret på 
avin nedan eller skriv ”Israel 75 år” i 
meddelandefältet! 

Swish: 123 683 
76 78. Bankgiro: 
5816-5515.

Ett hjärtligt 
tack för din gåva!

Max Federmann
Verksamhetschef, 
KKL Israelfonden

Israel fyller 75 år

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: 150 kr/st
Liman, 25 träd: 3 750 kr
Oas, 50 träd: 7 500 kr
Allé, 100 träd: 15 000 kr
Lund, 1.000 träd: 130 000 kr
Park, 5.000 träd: 625 000 kr
Skog, 10.000 träd: 1 000 000 kr

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

Keren Kajemet Israelfonden

Drömmen som blev verklighet

Använd nedanstående OCR-nummer vid donation i 
samband medatt  Israel fyller 75 år. Vid betalning via 
swish eller på annat sätt skriv ”Israel 75 år” i medde-
landefältet! Vårt swish-nummer är: 123 683 76 78

 
 

	

Till	/	To:		 	 Aune	Weitman	

En	lund	om	1000	träd	planteras	i	Israel	på	din	80-årsdag	till	bestående	
minne	av	och	uttryck	för	min	uppskattning	av	dig	som	livskamrat.	

A	grove	of	1000	trees	has	been	planted	in	Israel	on	your	80th	birthday	in	
lasting	memory	and	appreciation	of	you	as	my	life	companion.	

Jacob	Weitman	

Träden planteras inom den gröna ringen runt ökenstaden Beér Sheba i 
södra Israel med en platsmonterad plakett till evigt minne.  

      Stockholm 19 mars, 2016  
  

														
 

	

			KEREN	KAJEMET	SVERIGE	

Keren Kajemet Israelfonden

Jubileumsdiplom
Israel 70 år

Sju träd har planterats i Negevöknen i Israel.

Gåvobevis för donation på 750 kr för 
färdigställandet av Raoul Wallenberg

Park i rekreationsområdet Tzora 
utanför Jerusalem.

Jubileumsdiplom
Israel 75 år

I S R A E L  2 0 4 0

KEREN KAJEMET - KKL
ISRAELFONDEN

Med en gåva på 750 kr eller mer får du vårt 
jubileumsdiplom för att högtidlighålla Israel 
75 år. 


