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MILJÖ, TRÄDPLANTERING & VATTEN

ָך ּומ ֵּ֣בית אָּ ִ֑ביָך אל־הָּ ָּ ָ֖ארץ אֲ ֶׁ֥שר אַ ְר ֶֽאךָּ׃
ָָ֖֖ ָך ּומ ֶֽמֹולַ ְד ְת
ֶָׁ֖֥ ְְך־לָךָ֖ מאַ ְרצ
ְ ֹּ֤וַיאמר יְהוָּהָ֖ אל־אַ ְב ָּ ָ֔רם ל
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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I samband med att Keren
Kajemet i år firar att det är
110 år sedan verksamheten
startade i Sverige kommer
en park anläggas i hjärtat av
Israel som ska påminna om
de hjältemodiga insatser som
den svenske diplomaten Raoul
Wallenberg utförde i slutet av
andra världskriget.
– 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
påminnelse till ryska och svenska myndigheter om att han
sid 2-3
inte är glömd.

sid 2-3, 8

Jubileumsinsamling fick en rivstart

KKL Sveriges insamlingar på 1910-talet rapporterades till
M J Bodenheimer på huvudkontoret i Köln. Bodenheimer
(längst t v) var en funktionär i sionistiska rörelsen som besökte Palestina år 1898 med Theodor Herzl (mitten).

Jubileumsinsamlingen med anledning av KKL Sveriges 110-årsjubileum som tjuvstartade i
december har fått en flygande
start. Hittills har insamlingen på
några veckor resulterat i över
300 000 kronor.
Den som ger minst 750 kr till
jubileumsinsamlingen till Raoul
Wallenberg Park får ett vackert
jubileumsdiplom.

Med den här foldern bifogar vi
även ett inbetalningskort för årets
medlemsavgift.
– När vi nu fyller 110 år, är det
angeläget att så många som
möjligt tar steget att bli medlemmar, som ett sätt att manifestera sitt stöd för Israel och
för Nordens första och äldsta
sionistiska förening, säger Max
Federmann.
sid 2

En park som hyllar Raoul Wallenberg
Den 17 januari v ar det 75 år sedan den svenske diplomaten sist sågs i frihet
En park som hyllar Raoul Wallenberg
Raoul Wallenberg utförde
en hjälteinsats för ungerska
judar i Budapest men sveks
av svenska myndigheter när
han därefter greps av Röda
armén.
En park i centrala Israel
ska nu uppmärksamma hans
vid Karmel bergskedjan nära staden
livsgärning
och hjältemod.
Haifa. Men detta är sedan länge ett

Vi jubilerar och bygger en ny parkanläggning nära Jerusalem:

ov till UD för att framföra det
svenska kravet.
Raoul Wallenberg är internationellt uppmärksammad
för sina insatser för att rädda
tiotusentals ungerska judar
från Förintelsen. Som Sveriges
särskilda sändebud i Budapest
under andra halvåret av 1944
utfärdade Wallenberg skyddspass och skyddade judar i
byggnader som betecknades
som svenskt territorium och
räddade därmed tusentals liv.
År 1981 blev Raoul Wallenberg amerikansk hedersmedborgare, vilket han även blivit
i Kanada, Ungern, Australien
och Israel. Israel har även
utsett Wallenberg till en av
de ”Rättfärdiga bland folken”.
Monument och gator har
uppkallats efter honom över
hela världen.

startade i Sverige kommer
en park anläggas i hjärtat av
Israel som ska påminna om
de hjältemodiga insatser som
den svenske diplomaten Raoul
Wallenberg utförde i slutet av
andra världskriget.
Alla som ger minst 750
kronor till Raoul Wallenberg-parken får ett vackert
jubileumsdiplom som ett
bevis på att man har gett en
gåva till projektet. Parken – i
centrala Israel mellan Jerusalem och Tel Aviv – kommer
att vara en påminnelse om en
viktig länk mellan det judiska
folket och Sverige.

Den 17 januari v ar det 75 år sedan den svenske diplomaten sist sågs i frihet
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I samband med att Keren
Kajemet i år firar att det är
110 år sedan verksamheten

Parken ska uppmärksamma
den svenska diplomatens
osjälviska insats för att i svenska UD:s namn rädda tusentals
judar från Förintelsen. En lista
över alla donatorer kommer
att förvaras i Jerusalem i en
särskild hyllningsbok till Raul
Wallenbergs minne.

Raoul Wallenberg tillsammans med sina medarbetare i Budapest.
– 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
påminnelse till ryska och
svenska myndigheter om att
han inte är glömd. Listan på

namn på alla dem som donerat till Raoul Wallenberg Park
kommer att lämnas över till UD
i början av 2021.
För att ge en jubileumsgåva, använd inbetalningskortet på sidan 2 av denna
folder. Du kan även ge via
Swish-nummer 123 683 76
78 eller bankgiro 5816-5515.
Märk betalningen ”Raoul
Wallenberg”.
q

Nu är jubileumsinsamlingen igång!
I år firar Keren Kajemet
Israelfonden i Sverige
110-årsjubileum.
Fokus under jubileumsåret är en insamling för att
anlägga en park i centrala
Israel som ska hylla Raoul
Wallenberg.
År 1910 togs de första trevande stegen mot en sionistisk verksamhet i Sverige.
Danmark och Sverige hade
redan sänt delegater till den
sjätte sionistkongressen 1903
och sju år senare bildades
Nordens första sionistförening i Stockholm.
Judar som hade flytt
undan förtryck och pogromer i Ryssland och Baltikum
var pådrivande för att den
sionistiska rörelsen skulle

etableras i Sverige. De första
medlemmarna var främst
ryska och östeuropeiska
judar som samlade in medel
för olika projekt i det turkiskt
kontrollerade Palestina.
Årets jubileumsinsamling med anledning av att
Keren Kajemet Israelfonden i
Sverige firar 110 år, inleddes
redan i mitten av december
och har fått en bra start. Hittills har insamlingen resulterat i drygt 300 000 kronor.
– Insamlingen ger oss
möjlighet att hålla frågan om
Raoul Wallenbergs öde aktuell
under hela jubileumsåret, säger Max Federmann på Keren
Kajemet Israelfonden i Sverige.
– I höstas offentliggjorde
regeringen 40 000 handling-

ar i UD:s arkiv som kan kasta
ljus över vad som hände den
svenske diplomaten.
– Ett fortsatt politiskt tryck
på svenska och ryska myndigheter att öppna arkiven är
betydelsefullt. Dessutom blir
parken i centrala Israel ett
sätt att hedra Raoul Wallenberg. Till detta kommer att
vi i början av nästa år avser
att uppvakta UD med en lista
på alla som engagerat sig
i Raoul Wallenberg-insamlingen, förklarar Max Federmann.
Den som ger minst 750 kr i
jubileumsinsamlingen får ett
jubileumsdiplom.
Sätt in din gåva på
bankgiro: 5816-5515 eller
swish-nummer 123 683 76

78 och skriv ”Raoul Wallenberg” för att vara med i jubileumsinsamlingen och få
diplomet hemskickat. q
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ת ָָ֖ךָ֖ ּומ ֵּ֣בית אָּ ִ֑ביָך אל־הָּ ָּ ָ֖ארץ אֲ ֶׁ֥שר אַ ְר ֶֽאךָּ׃
ְ ְך־לָךָ֖ מאַ ְרצְ ֶָׁ֥ךָ֖ ּומ ֶֽמֹולַ ְד
ְ ֹּ֤וַיאמר יְהוָּהָ֖ אל־אַ ְב ָּ ָ֔רם ל
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

Jubileumsdiplom
Keren Kajemet Sverige
Israelfonden 110 år
Raoul Wallenberg Park

Jubileumsdiplom.

