MILJÖ, TRÄDPLANTERING & VATTEN
UTGÅVA FRÅN KEREN KAJEMET SVERIGE – ISRAELFONDEN

0
S RI SAR AEE LL 2 024 0
40

ADAMA sommaren 2019. Månaden AV, år 5779.

Ny brandbil i kamp mot skogsbränder
Det senaste åren har våldsamma bränder orsakat stor
förödelse i Israels skogar vilket också har drabbat djurliv,
ekosystem och till och med
bostadsområden och hus i
närheten av dessa skogar.
Flera månaders kontinuerlig införsel av brandbomber
från Gaza har orsakat hundratals bränder med enorma
skador på flora och fauna.
Sedan de första brandbomberna lanserades i april förra
året har Keren Kajemets team
tagit hand om bränder som
förstört tusentals hektar skog.
Behovet av en förbättrad
och mer modern brandbil
som lätt och säkert kan ta sig
fram i skogsterrängen har nu
blivit akut.
Sid 4-5, 8

Cykelbana till minne
av Mietek Grocher

Dags för slutspurt på
solidaritetskampanj

Den nya pumpcykelbanan i
Mitzpe Ramon, till minne av
Mietek Grocher, invigdes i
slutet av juni.
– Detta initiativ hade inte
kunnat genomföras utan Keren
Kajemets understödjare i Sverige, sade stadens borgmästare
Roni Marom i samband med
invigningen.
Sid 2-3

2 400 betalningar på sammanlagt 1,1 miljoner kronor har
hittills kommit in i Solidaritetsuppropet.
Under hösten kommer vi att
ta kontakt med UD för att få
en tid att lämna över en lista
på alla namn och nu är det
angeläget att så många som
Sid 3
möjligt deltar.

Trädplantering
solidaritetsupprop
för atti Israel.
Sjuttio träd
harochplanterats
i Negevöknen
Till / To:
Aune Weitman
förbättra relationerna
mellan
Sverige och Israel

Jubileumsdiplom
Solidaritetsdiplom
Israel 70 år
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
Israelfonden, Sverige

NärKEREN
innehållet
avgör
KAJEMET SVERIGE
Keren Kajemet Israelfonden

Keren kajemet-ambassadören Mietek Grochers sista projekt:

Ta chansen att påverka:

Cykelpark invigd i Mitzpe Ramon

Slutspurt för
solidaritetsupprop

Den nya pumpcykelbanan i
Mitzpe Ramon, till minne av
Mietek Grocher, invigdes i
slutet av juni.
– Detta underbara initiativ
hade inte kunnat genomföras utan stöd från Keren Kajemets understödjare i Sverige, sade stadens borgmästare Roni Marom i samband
med invigningen.
Den nya cykelparken som
nyligen invigdes i Mitzpe Ramon drar till sig dussintals lokala barn varje dag. Parkens
centrala funktion är pumpspåret – en cykelbana med
små gupp och doserade kurvor som cyklister kan navigera
genom via strategiskt tidsinställda kroppsrörelser (pumpning) istället för att trampa.
– Denna park är ett enastående exempel på hur de lokala invånarnas stolthet och
känsla av tillhörighet kan stärkas, säger Roni Marom.
Banan är finansierad av Keren Kajemet Sveriges understödjare, till minne av Mietek Grocher, en Keren kajemet-vän med stor kärlek till
Israel.
– När jag kommer hit på
besök kan jag se min far stå
framför mig, med ett brett
leende i ansiktet, sade hans
dotter Miriam Grocher-Schildt
när hon besökte parken i sam-

Under hösten kommer Keren Kajemet att ta kontakt
med Utrikesdepartementet
för att få en tid att lämna
över en lista på alla namn
som vill se en förbättrad
relation mellan Sverige och
Israel.
2 400 betalningar på
sammanlagt 1,1 miljoner
kronor har hittills kommit
in och nu är det angeläget
att så många som möjligt
deltar i uppropet.

– Detta initiativ hade inte kunnat genomföras utan stöd från Keren Kajemets understödjare i Sverige,
sade borgmästaren Roni Marom, här med Johan Schildt, Liri Eitan-Drai och Miriam Grocher-Schildt.
band med invigningen.
– Han var alltid full av glädje och han älskade barn. När
allt kommer omkring är barn
framtiden för staten Israel och
för hela det judiska folket, tillade hon.
Mietek Grocher överlevde Förintelsen och ägnade sedan
resten av sitt liv till att berätta för ungdomar i Sverige om
hur han överlevde. Som entusiastisk sionist stödde han
många projekt över hela Israel innan han dog för ett och

Barnens svindlande fart, deras skratt och glädje när de cyklade runt i
parken, påminde Miriam Grocher-Schildt om hennes egen barndom.

ett halvt år sedan, vid nittio
års ålder.
Cykelbanan i Mitzpe Ramon
var hans sista satsning, som
fullbordades tack vare stöd
från Keren Kajemets donatorer i Sverige.
– Genom att slutföra det
projekt som han själv valde
att fokusera sina sista krafter
på, hedrar vi Mietek Grocher
och hans insatser för Israel, säger Max Federmann på Keren
Kajemet Sverige.
– Mietek donerade till många projekt i Israel och till dem

som gynnade barn i synnerhet, sade Liri Eitan-Drai, kontaktperson för de nordiska
länderna på Keren Kajemets
huvudkontor i Israel.
– Han gav så mycket av sig
själv så att andra kunde ha ett
gott liv i Israel.
Miriam Grocher-Schildt beskrev hur barnens svindlande fart, deras skratt och glädje
när de cyklade runt i parken,
påminde om hennes egen
barndom:
– Min far lärde mig att cykla

Cykelbanan I Mitzpe Ramon är finansierad av Keren Kajemets
understödjare i Sverige, till minne av Mietek Grocher.

Mietek Grocher valde i slutet av sitt liv att fokusera sina krafter på
att fullborda en cykelbana för ungdomar i Mitzpe Ramon.
när jag var en ung flicka på fyra-fem år. På grund av Förintelsen hade han aldrig möjlighet att njuta av sin egen barndom och han ville alltid att
andra barn skulle glädjas över
allt som han själv aldrig fick.
Miriams man Johan Schildt är
redaktör för Mietek Grochers
självbiografi.
– Här finns det inget tråkigt
monument till minne av de
döda, sade han.
– I stället finns det en plats
som är full av liv, och jag be-

tvivlar inte att Mietek gärna
hade kommit på besök. Vi älskar ökenlandskapet och den
frid som finns i detta område.
Borgmästare Marom talade
om de utmaningar som livet
erbjuder i ett litet, avlägset
ökensamhälle:
– Om du vill bo i öknen
måste du vara kreativ och innovativ. Varje initiativ som vi
tar här har en pionjärkänsla kring sig. Vi ser på oss själva som sionistiska pionjärer
som är inspirerade av vidderna runt omkring oss.
q

– Min far lärde mig att cykla när jag var fyra-fem år, säger dottern
Miriam Grocher-Schildt, här tillsammans med maken Johan Schildt.

Efter fyra dystra år vad gäller svensk-israeliska relationer startade Keren Kajemet
i samarbete med Vänskapsförbundet Sverige-Israel och
TV-kanalen Himlen TV7 i slutet av förra året en solidaritetsinsamling, som en möjlighet att manifestera uppfattningen att det är hög tid
för Sverige att normalisera förbindelserna med Israel,
Mellanösterns enda demokrati.
– Vi ser denna kampanj
som ett led i att förverkliga
Vänskapsförbundets mål att
Sverige ska bli det Israel-vänligaste landet i Europa, sade
Stefan Dozzi generalsekreterare på Vänskapsförbundet
Sverige-Israel, i samband med
att kampanjen startades.
Solidaritetskampanjen går
ut på att varje person som
ger minst tre träd (300 kr) får
ett solidaritetsdiplom som tagits fram specifikt för denna
kampanj. Den som ger 1200
kr (tio träd) får, förutom diplomet, dessutom Max Safirs
pocketbok ”Bäste herrn, låt
mig få leva” hemskickad utan
extra kostnad. Träden planteras i öknen i Mishmar HaNegev, norr om Beer Sheva.
Ett etappmål var att lämna
över en lista på namn till Israels ambassadör i Sverige,
Ilan Ben-Dov, vilket gjordes
innan sommaren.
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Under hösten kommer vi
att ta kontakt med Utrikesdepartementet för att få tillfälle att tillsammans med representanter för Himlen TV7
lämna över en lista på alla namn som kommit i detta upprop som uppmanar till
en förbättrad relation till Israel från svensk sida.
2 400 betalningar på sammanlagt 1,1 miljoner kronor har hittills kommit in via
detta solidaritetsupprop och
nu närmar vi oss alltså slutfasen av kampanjen. För att
få största möjliga effekt på
kampanjen är det nu angeläget att så många som möjligt
deltar i uppropet.
– Uppropet är unikt på så
sätt att det har en tudelad
effekt. Att plantera träd i Israel är i sig en solidaritetshandling till stöd för Israel
har Sveriges förre statsminister Göran Persson slagit fast.
Genom att dessutom finnas
med på den namnlista som
lämnas över till Utrikesdepartementet får engagemanget
dubbel påverkan, säger Max
Federmann på Keren Kajemet
Israelfonden i Sverige.
Den som vill plantera träd i
solidaritetskampanjen kan använda swishnr: 1236837678
eller bankgironr: 5816-5515
för att ge en gåva.
Märk betalningen ”Solidaritetskampanj”.
q

Välkommen till IPU
®

Ett dialogunderlag vid
• coachning
• individutveckling
• grupputveckling
• ledarutveckling
• medarbetarsamtal
• rekrytering
• säljträning
Tel. 08 - 34 18 40
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Keren Kajemets brandbilar har bekämpat över 1 000 bränder sedan april i fjol

Ditt stöd bidrar till en effektivare brandbil
En ny brandbil ska ta upp
kampenj mot skogsbränderna i Israel.
Det senaste åren har våldsamma bränder orsakat stor
förödelse i Israels skogar
vilket också har drabbat
djurliv, ekosystem och till
och med bostadsområden
och hus i närheten av dessa
skogar.
Den första brandbomben
som flögs in över Israel via en
flygande drake från Gaza den
11 april i fjol inledde en ny typ
av palestinsk terrorism. Målet
var att via eldsvådor förstöra
jordbruksmark, skogar och
naturreservat i södra Israel.
Flera månaders kontinuerlig införsel av brandbomber har orsakat hundratals
bränder med enorma skador
på flora och fauna. Det handlar om stora ytor av förstörd

jordbruksmark och flera kvadratkilometer bränd skog.
Bränderna orsakades av
drakar och heliumballonger
som var utrustade med
molotovcocktails och andra
behållare med brinnande
bränsle, som satte eld på
stora markområden.
Brandmän, soldater och
lokalbefolkning har tidvis arbetat nästan dagligen för att
försöka hålla de bränder som
antänds av dessa brinnande
drakar i schack.
Mellan april och november
2018 brändes ett område
på 1140 hektar i västra
Negev nära Gaza, varav 880
hektar var skog. Bränderna
orsakades av fler än 1000
pyromandåd via drakar och
ballonger som skickades in
från Gaza.
De skadade skogarna
Behovet av en förbättrad och mer modern modell av brandbil som lätt och säkert kan ta sig fram i skogsterrängen har nu blivit akut.

Daniel Rock får utmärkelse
av Sharing Alpha

Ny säsong av tv-serien
”Århundradets mirakel

Hjertas rådgivare Daniel Rock har även i år fått en
fin utmärkelse av rankingbolaget Sharing Alpha.
I en värld med ca 17 000 förvaltare tillhör han
de tio procent bästa förvaltarna enligt Sharing
Alphas ranking:

Välkommen till Hjerta Stockholm - Nybrogatan 6!

Daniel Rock
Investeringsrådgivning och
Förmögenhetsplanering

Europeiska Investeringsrådgivarna AB
Nybrogatan 6, Stockholm
Tel 08 5460 1715
daniel.rock@hjerta.se

Max Federmann och Ruben Agnarsson på Trump Heights.

I mitten av september startar
den andra säsongen av
programserien ”Århundradets mirakel” på Himlen TV7
med Keren Kajemets Max
Federmann och journalisten
Ruben Agnarsson från Himlen TV7 som programledare.
Det blir totalt åtta program
som beskriver utvecklingen
i Israel från det att landet
utropades år 1948 till slutet
av 1960-talet. Programle-

darna besöker under serien
bland annat Sions stad, där
sionismen startade för drygt
3000 år sedan och till Golanhöjderna där Israels utsatta
geopolitiska läge tydliggörs.
I de första två programmen är Franziska Levy, som
överlevde Förintelsen, gäst.
Programmen från första
säsongen kan ses på Play-TV
på denna webbadress:
himlentv7.se/vod/series/67227

inkluderar Erez, Be'eri, Gvaram,
Dorot, Yad Mordechai, Kissufim, Magen, Nahal Assaf, Nahal
HaBesor, Nahal Hanun, Netivot, Tzohar, Ruhama, Sderot,
Shoval, Shovalim, Shokeda
och Talmei Bilu. Trädarter som
drabbades var bland annat
eukalyptus, tall och akacieträd.
Att rehabilitera brända
skogar, återskapa regionens
gröna lungor och ekosystem,
är en långsiktig process. Rehabiliteringsarbetet genomförs
i ett antal steg och inkluderar
borttagning av brända och
farliga träd och övervakning av
skogarnas naturliga förnyelse.
Under de kommande åren
kommer träd att selektivt
uttunnas för att säkerställa
en god skogsutveckling och
minska risken för brandutbrott. Dessutom kommer
Keren Kajemet att reparera
skogsvägar, stigar, picknickoch rekreationsplatser och annan infrastruktur som skadats
av bränderna.

erna lanserades i april förra
året har Keren Kajemets team
tagit hand om bränder som
förstört tusentals hektar skog.
Behovet av en förbättrad
och mer modern modell av
brandbil som lätt och säkert
kan ta sig fram i skogsterrängen har nu blivit akut. Keren
Kajemet har för närvarande
25 brandbilar i bruk. Efter år
av intensivt arbete med att
beskydda och släcka bränder

Sedan de första brandbomb-

Mellan april och november 2018 brändes ett område på 1140 hektar i västra Negev nära Gaza.

i Israels skogar har behovet
av att förnya dessa brandbilar
blivit överhängande.
Keren Kajemet Israelfonden
i Sverige har nu tagit på sig ett
delansvar för att ersätta en av
dessa brandbilar med en mer
utvecklad version som mer
effektivt kan ta sig fram i svårtillgänglig skogsmark. Målet
är att vi tillsammans med
våra understödjare i Sverige
ska kunna bidra med 500 000

kronor till denna nya brandbil,
som väger 12 ton och rymmer
4000 liter vatten och skum.
Den nya brandbilen kommer
att ersätta ett utslitet fordon
som inte längre fungerar på
ett adekvat sätt.
Den som vill ge ett bidrag
till brandbilen kan använda
swishnr: 1236837678 eller
bankgironr: 5816-5515 för
att ge en gåva. Skriv ”Brandq
bil” i meddelandefältet.

Den nya sionismen satsar på Israels periferi

Keren Kajemet i Europa kraftsamlade i Paris
Keren Kajemet Israelfonden
har i samarbete med Israels
regering lagt fram en plan
för hur Israel ska se ut år
2040.
I somras samlades europeiska ledare i Paris för att
arbeta fram konceptet.

Mjölk • Kött • Skog

Vi lyfter dig upp på
ett högre plan!

I mitten av juni samlades
nationella ledare i Europa för
Keren Kajemet för European
Leadership Conference 2019
i Paris för att visionera och
planera för Israel 2040.
Ledare från hela Europa
och företrädare för huvudkontoret i Israel samlade för
att ta del av konceptet och
involveras i den nya målsättningen för den framtida
staten Israel och det judiska
folket.
Den tre dagar långa konferensen inkluderade konstruktiva diskussioner om viktiga
frågor som den nuvarande
säkerhetssituationen i Israel, samt den
socioekonomiska klyftan
mellan centrala Israel och
landets avlägsna regioner

(som i Israel kallas ”periferin”).
Dessutom diskuterades
utmaningarna och utvecklingen i cyber- och digitala eran
och hur global antisemitism
och avlegitimering av Israel
ska bekämpas.
I ett uttryck av stöd och solidaritet deltog presidenten
för Tjeckiens senat, Jaroslav
Kubera, under konferensen
och talade med Keren Kajemets världsordförande Daniel Atar om landets orubbliga
stöd till Israel och om hans
personliga inställning när
det gäller att flytta Tjeckiens
ambassad till Jerusalem.
Under konferensen presenterade världsordföranden
Daniel Atar initiativet ”KKLJNF 2040: att förflytta sig till
morgondagens land”.
Inom ramen för detta initiativ vill organisationen stärka
möjligheterna för nästa
generation genom att skapa
nya högteknologiska nav i
norra och södra Israel som ett
sätt att stärka lokala samhällen och deras ekonomier och

hjälpa dem att växa. Tanken
är att en starkare periferi
kommer att leda till ett ännu
starkare Israel.
Som en del av planen kommer organisationen dessutom
att inrätta ytterligare 10 KKLhus i norra och södra Israel,
efter den mycket framgångsrika lanseringen av det första
centret i övre Nazareth förra
året 2018.
Dessa centra erbjuder gratis
kompletterande utbildningsprogram för lokala högstadie-elever i kärnämnen som
är relevanta för framtiden.
– Dessa KKL-hus erbjuder
möjligheter till studier i en
lugn och harmonisk miljö
med tillgång till hjälp från
kompetenta lärare och med
tillgång till all teknisk utrustning som ett modernt samhälle kan erbjuda, menar Max
Federmann på Keren Kajemet
Sverige.
Ytterligare initiativ inkluderar forsknings- och
utvecklingscentra i samarbete
med lokala myndigheter

I mitten av juni samlades europeiska nationella ledare för Keren Kajemet i Paris för att konkretisera
visionen Israel 2040. Max Federmann från Keren Kajemet Sverige syns i övre raden, längst till höger.
och regeringsdepartement,
utveckling av högteknologiska centra med startup- och
IT-företag för att skapa nya
jobb till regionen och tillhandahålla stipendier till studenter som studerar i periferin

inom de tekniska områdena.
Keren Kajemets världsordförande Daniel Atar uppmanade ledare från hela Europa
att följa med organisationen
på denna resa och sade:
– Sedan staten Israel

bildades har det inte funnits
en sådan omvandlings- och
livsförändringsplan som KKL
-JNF 2040. Tillsammans kan vi
skapa ett nytt och ännu mer
blomstrande Israel för det judiska folket var de än bor! q

Stora driftstörningar hos vår IT-leverantör skapar problem
Allvarliga driftstörningar hos
vår IT-leverantör har inneburit att det just nu inte går
att göra beställningar via vår
hemsida kkl.nu.
Använd därför telefon 08661 86 86 eller e-post info@
kkl.nu tills vidare.

Stort utbud och bra priser
700 byggliftar i maskinparken.

Under sommaren har vår
IT-leverantör haft stora problem med sin programvara.
Problemen uppstod när man
skulle lyfta över oss till en
Google-baserad molnlösning

Service och flexibilitet

Förnyad maskinpark, snabb service och bra utbildning.

Enkla och billiga transporter
Specialbyggda lastbilar når hela Mälardalen.

Hemsida: www.malarlift.se • Telefon: 021-81 07 20

Vår IT-leverantör har stora problem med sin programvara. Tills
vidare uppmanar vi dig att göra dina beställningar via e-post
info@kkl.nu eller via telefon 08-661 86 86 (kontorstid: 9-13).

i slutet av juni. Sedan dess har
systemet haft allvarliga driftstörningar.
Allvarligast är att våra donatorer inte har kunnat göra
beställningar via vår hemsida.
Vi beklagar verkligen det
inträffade och vill samtidigt
vädja till dig att tills vidare göra
dina beställningar genom att
skicka e-post till info@kkl-nu
eller genom att ringa till oss på
telefonnummer 08 - 661 86 86
(vår kontorstid är må-fre 9-13).

Att ge en donation via bankgiro 5816 - 5515 eller Swish
123 683 76 78 går naturligtvis
utmärkt trots dessa problem.
Prislistan för olika trädplanteringsalternativ är enligt
följande:
– 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

De uppgifter som du som
beställare bör nämna i din
beställning är:
1. Vilket motiv du vill ha - se
hemsidan under "Kontakt"
2. Vilken text du vill ha
3. Namn på mottagaren
4. Adress dit diplomet ska
skickas.
Tveka inte att kontakta oss
om du har frågor och vill få
mer information om trädplantering i Israel.
Tack för din förståelse och
för ditt engagemang!
q

Den nya terrorismen kräver:

Nya moderna brandbilar

I

srael har drabbats av en
effekterna av denna terror. Ett
ny form av terrorism. Eldvarmt tack för din beredskap
svådorna breder ut sig och
och välvilja att stödja vår
landet drabbas av stora skador
brandbekämpning runtom
på mark och egendom, värda
i Israel! Vi uppskattar din
miljarder Shekel i kostnader.
vänskap och allt ditt stöd för
Landets fiender använder sin
vår verksamhet. Märk din gåva
fantasi och kreativitet till att
med ordet Brandbil.
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och allt ditt stöd för
på mark och egendom,
Israel! Vi med
uppskattar din
på, att under de torra
sista chansen att ikomma
vår verksamhet. Märk din gåva
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sommarmånaderna, hantera miljarder Shekel i kostnader.
på listan. Om du inte
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Brandbil.
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bränder som uppstår naturligtfantasi
i
plantera
tre
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som
behövs
och kreativitet till att
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terrängen på grund av värmenuppfinna nya sätt
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