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Hvad er Keren Hayesod Danmark?
Keren Hayesod Danmark (Den Danske Israelindsamling
(DDI)) er en humanitær forening, som er uafhængig af politiske interesser. Keren Hayesod Danmarks (KHD) formål
er at yde økonomisk hjælp til humanitære projekter i Israel. Vores mærkesager indbefatter indkøb af hospitalsudstyr, uddannelsesprojekter tilegnet socialt belastede børn,
unge, handicappede og langtidsindlagte patienter.
Alle de projekter som KHD støtter, sigter på at fremme
en fredelig sameksistens i Israel med fokus på mennesket
og ikke på etnisk tilhørsforhold. Således har både muslimer, drusere, kristne og jøder nydt godt at vores indsamlede midler.

SKAT har pålagt KHD at indberette alle indkomne bidrag, hvorfor det er nødvendigt, at alle, der bidrager,
opgiver deres cpr.nr. Uden cpr.nr. kan vi ikke informere SKAT.
Kontingentbidrag er ikke fradragsberettiget, men vi
opfordrer alligevel vores bidragydere til at indbetale
100 kr. pr. person for at blive medlem af foreningen.
På denne måde hjælper man med til, at vi kan bevare vores foreningsstatus.
Det er den enkelte bidragyders pligt selv at kontrollere, om det beløb, der er indbetalt, står korrekt
angivet på selvangivelsen. Hvis der er uoverensstemmelse, så kontakt KHD, som derefter vil tage hånd
om det.
Besøg SKATs hjemmeside www.skat.dk, hvor man
kan blive yderligere orienteret om de gældende regler.

Læs mere om vores arbejde på www.ddi-indsamling.dk

Kontoret.

eller på www.kh-uia.org.il

Hvordan kan du støtte KHD?
Du støtter vores arbejde i Israel
gennem dit medlemskab, gennem
bidrag og ved at deltage i de arrangementer vi holder i årets løb.
Medlemmer kan vælge at markere fødselsdage, bryllupsdage og
andre særlige mærkedage med en
indsamling til fordel for KHDs vel2 ◊ Magbit-nyt

gørenhedsarbejde, hvorved der samtidigt skabes opmærksomhed om
et specifikt projekt, der står en nær.
Kontakt vores kontor og hør nærmere om, hvorledes en indsamling
kan iværksættes.
Medlemmer kan også vælge at
testamentere et beløb til KHD. Så-

fremt du ønsker at betænke KHD,
stiller vi gerne relevant materiale til
rådighed og kan desuden henvise
til en advokat, som vederlagsfrit vil
hjælpe dig med råd og vejledning i
forbindelse med udarbejdelse af et
testamente.

Formanden har ordet

Mens jeg skriver disse linjer, er
regnskabsresultatet for 2016 endnu
ikke helt færdigt, men meget peger
i retning af, at resultatet desværre
vil være dårligere end resultatet for
2015.
Resultatet står beklageligvis i
skarp kontrast til Keren Hayesod
Danmarks – Den Danske Israelindsamlings – bestyrelses hårde indsats
for at skabe opmærksomhed omkring vigtigheden i at støtte foreningens projekter og særindsamlinger.

At støtte Israel og landets befolkning
er en pligt for os alle sammen og må
og skal ikke påvirkes af regeringens
politiske sammensætning, da fokus
er rettet mod at hjælpe befolkningens muligheder for at leve et ordentligt og anstændigt liv. Til trods
for landets renommé ude i verden
som en førende topteknologisk nation, er befolkningens sociale skel
voldsom, idet ca. 35% af befolkningen lever i fattigdom. Det er disse
mennesker, som vi har en pligt til at
hjælpe til et bedre og mere værdigt
liv. Vi kan kun gøre dette arbejde

med jeres støtte og vi er stærkt overbevist om at mange har et ønske om
at bidrage til at gøre en forskel. Tit
og ofte ligger den største udfordring
i, at gøre tanke til handling.
KHD arbejder ikke kun med faste
projekter, men foreningen er også
gearet til at sætte hurtigt ind og
iværksætte særindsamlinger når
akutte behov opstår. Senest iværksatte vi en særindsamling i november 2016 til fordel for ofrene af de
voldsomme skovbrande, der på daværende tidspunkt raserede i Israel.
Vi fortsætter også vores indsats for
jøderne i Ukraine, der fortsat er en
udsat minoritetsgruppe i den regionale konflikt.
Hvis vi gør, hvad der på engelsk kaldes ”a little soul searching”, er jeg
sikker på, at vi alle sammen gerne
vil arbejde hen imod et bedre resultat for 2017, til gavn for de mange
mennesker, der har behov for støtte
udefra – også fra Danmark.
Der er mange måder at støtte os og

alle disse mennesker på, man kan
være medlem af foreningen Keren
Hayesod Danmark – Den Danske
Israelindsamling, støtte med forhåbentligt højere bidrag til vores projekter samt ved at tegne testamente
til fordel for foreningen. Vi hjælper
gerne med rådgivning og gratis advokatbistand.
Gennem en fælles indsats kan vi
skabe et godt resultat for fremtiden.
Bidrag modtages med tak på bank
konto reg. nr. 4180 – kontonummer
4440071139, gironummer 01-5001595 eller via Mobile Pay 5261 9040.
På forhånd tak for jeres loyale støtte.
Med ønsket om en hyggelig og fredelig Pesach.
April 2017
Keren Hayesod Danmark –
Den Danske Israelindsamling
Jeffrey Cohen
Formand

ADVOKAT

Finn Altschuler
LINDE & ALTSCHULER A/S

MØDERET FOR HØJESTERET

BREDGADE 23 . 1260 KØBENHAVN K . TELEFON 33 14 19 40 . TELEFAX 33 13 30 36
E-MAIL: LA-Law@danjur.dk

Magbit-nyt ◊ 3

Støt Keren Hayesods livs
NET@ projektet – Teknologisk og
social ansvarlighed
NET@ projektet tilbyder sociale, økonomiske og uddannelsesmuligheder for vanskeligt stillede unge jøder, arabere, kristne og drusere i Israel.
NET@ projektet åbner døre for teenagere ved at give
dem adgang til nye muligheder for beskæftigelse og uddannelse og ikke mindst social og økonomisk mobilitet. I
løbet af programmet får de unge studerende en teoretisk
og praktisk viden inden for reparation og vedligeholdelse
af computere, administration af netværk og opbygning af
hjemmesider.
NET@ studerende bidrager årligt med 30.000 timers
frivilligt arbejde i PC laboratorier med rådgivning til elever og forældre, m.m. Gennem de studerendes frivillige
arbejde har NET@ projektet en positiv domino effekt i det
israelske samfund.

Youth at risk projektet
Det anslås at hvert 4. barn i Israel lever i fattigdom. Keren Hayesod har oprettet en række ungdomslandsbyer,
der hjælper unge udsatte mennesker med at bryde deres
sociale arv gennem uddannelse og social støtte. Ud over
tilbud om mentorordninger, giver Youth at Risk projektet
børn og unge adgang til ophold i ungdomslandsbyer, der
tilbyder en række forskellige programmer med fokus på
tekniske uddannelser. Der er stor efterspørgsel på et ophold i ungdomslandsbyer, da det giver disse unge mennesker adgang til et videre uddannelsesforløb i eksempelvis
hæren.
Youth at Risk fokuserer ikke kun på det udsatte barn,
men går også aktivt ind og støtter familien gennem hjælpepakker og mentorordninger .

victims of terror
Israel oplever til stadighed angreb ude fra samt terrorhandlinger, hvor ingen byer og områder lades uberørt.
Alle er et potentielt offer – børn, unge og gamle civile borgere, soldater og udlændinge.
Terrorofre, der overlever et terrorangreb, skal tit forholde sig til en ny barsk virkelighed: Permanente skader,
4 ◊ Magbit-nyt

lang genoptræning, arbejdsløshed, tab af mobilitet, m.m.
Gennem Victims of terror projektet støtter vi et nødvendigt beredskab, der til enhver tid er klar til handling og
støtte til israelske ofre af terror.

amigour projektet
Amigour projektet har fortsat vores store bevågenhed.
Mere end 650.000 israelere er i dag + 65 år, hvoraf en ikke
ubetydelig del dagligt kæmper en uværdig kamp mod
fattigdom. Amigour drager omsorg om denne gruppe
mennesker gennem en række tilbud. Amigour administrerer på landsplan 57 beskyttede boligprojekter, hvor
beboere for et symbolsk månedligt beløb har mulighed
for at leve et selvstændigt liv og samtidig være del af et
større fællesskab. Gennem dagstilbud har beboere og
lokale borgere mulighed for at deltage i en bred vifte af
sociale og kulturelle aktiviteter. Kreative værksteder, koncerter, udflugter m.m. bidrager alt sammen til en forbedret livskvalitet og fungerer som et vindue til lokalsamfundet, da skoler, dagcentre, hæren og frivillige hænder i
fællesskab løfter Amgiours opgaver.

sbekræftende projekter
individuelle kampagner
Keren Hayesod Danmark reagerer på begivenheder i Israel og i udlandet, der kræver hjælp og opmærksomhed fra
det internationale samfund. Vi iværksætter kampagner,
hvor venner og medlemmer af Keren Hayesod Danmark
positivt kan bidrage til at gøre en forskel.
I slutningen af november 2016 iværksatte Keren Hayesod
Danmark en akut særindsamling som følge af de voldsomme skovbrande, der på det tidspunkt hærgede Israel
og hvor mere end 80.000 indbyggere i Haifa blev evakueret. Hjem gik tabt, landskab brændte ned og familier blev
fordrevet fra deres hjem.
Keren Hayesod Danmark har siden ultimo 2015 haft
Ukraine kampagnen, som har til formål at hjælpe jøder,
der er kommet i klemme i den territoriale konflikt mellem Ukraine og Rusland. Her er højrenationalisme og
antisemitisme blevet en uhyggelig og angstfuld del af
hverdagen.

Du kan støtte vores
projekter gennem
bidrag til:
Giro: +01 500-1595
Bank: Reg. nr. 4180,
konto nr. 4440071139
Mobilepay: 52619040
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Bestyrelsesformand Jeffrey Cohen fylder rundt
Jeffrey Cohen runder et
skarpt hjørne d. 10.07.2017,
hvor Jeffrey fylder 75 år.
Frem for en personlig gave i
anledning af dagen, ønsker
Jeffrey i stedet at venner
og bekendte giver et bidrag
til projektet ”Youth at Risk”
Hjælp os med at fejre Jef-

frey Cohens fødselsdag
gennem et bidrag til:

Danske Bank
Reg. nr. 4180
Konto no. 4440071139
Eller via
MobilePay: 5261 9040
Bidrag mærkes med ”JC 75”

Vi udsteder et gavebrev til Jeffrey Cohen,
hvor navnene på
gavegivere vil fremgå.

Youth at Risk Projektet

Den langsigtede investering i målrettet hjælp til børn og unge
Keren Hayesod Danmark har igennem flere år satset målrettet på indsamling af midler til udsatte børn og unge
i Israel. Youth at Risk projektet, der fokuserer på udsatte
unge på tværs af religion og etnicitet har vores store bevågenhed.
En af de grundlæggende tanker bag
Youth at Risk er,
at tilbyde børn og
deres familier adgang til en række
redskaber, der kan
hjælpe disse børn til
at udnytte og styrke
deres potentiale
gennem personlig
udvikling. Youth at
Risk har udviklet en
unik mentormodel, hvor et barn tilknyttes en personlig
mentor, som også står til rådighed for skolen, familien og
kommunale fagpersoner og dermed bidrage til en positiv
og systematisk livsændring.
Youth at risk opererer i 36 områder i Israel og kendetegnes ved at ramme bredt i det israelske samfund. Børn og
unge fra jødiske, arabiske, beduinske og drusiske lokalsamfund i Østjerusalem, Tel Aviv, Akko, Matte Asher, Lod
og Horfeish har haft glæde af deres tilknytning til Youth
at Risk projektet. I de områder hvor der er en høj præsentation af arabere, sættes der særligt ind på at fremme
fredelig sameksistens og tolerance blandt jødiske og arabiske mentorer. Dette sker gennem månedlige dialogmø6 ◊ Magbit-nyt

der, hvor mentorer arbejder sammen om at overkomme
udfordringer og styrke tolerance og partnerskab.
Succesen bag Youth at Risk projektet tillægges den holistiske tilgang til arbejdet med udsatte børn og unge samt
deres familier. Fokus er på brug af positive individuelle
kræfter samt at troen på at langsigtede positive ændringer kun kan ske gennem inddragelse af hele familien.
Digma Institute har lavet en evaluering af børn og
unge, der har været tilknyttet Youth at Risk i en 3 årig
periode viser hvilken positiv indvirkning Youth at Risk
projektet har på de unges selvværd, selvforståelse og selvtillid:
Målte parametre

Jødiske deltagere	Arabiske deltagere

Selvtillid

84%

88%

Evner til at håndtere
stres og frustration

81%

84%

Sociale færdigheder

73%

76%

Motivation for succes
i skolen

70%

71%

Sætte personlige
grænser (forældre)

75%

71%

Gennem investering i børn og unge, bidrager vi positivt
til at fremme den bedste version af disse unge mennesker, der har brug for støtte og opbakning fra en mentor
og hjælp til den bedst mulige start på voksenlivet. En
investering i Youth at Risk er ikke kun en investering i individet men også i Israel. ◊

Kulturfestivalen 2017
i Det Jødiske Hus
„En demokratisk nation
udfordret af en verden på
sin religion og geografiske
placering.”

Oplev et
spændende
foredrag med
mellemøstkorrespondent Allan Sørensen,
søndag d. 4.
Juni 2017, kl.
13.00 – 14.30, hvor publikum vil få
et sjældent indblik i, hvorledes den
israelske befolkning forholder sig til
og håndterer sociale udfordringer og
ulighed, terroranslag og verdenssamfundets til tider kritiske fordømmelse af interne anliggender. Foredraget
vil blive efterfulgt af spørgsmål fra
publikum og debat.
Allan Sørensen, er en dansk journalist, med fast base i Jerusalem
igennem mange år og arbejder
som mellemøstkorrespondent for
Berlingske Tidende og har tidligere
været tilknyttet Kristeligt Dagblad
og TV2. Allan Sørensen har desuden
arbejdet på en række dokumentarprojekter og er blandt andet forfatter
til bøgerne: ”Pundik og Krasnik – og
resten af verden” og ”At forstå er
ikke at tilgive” skrevet i samarbejde
med den tidligere KZ-fange Robert
Fischermann.
Arrangør: Keren Hayesod Danmark
(Den Danske Israelindsamling), Selskabet for Dansk Jødisk Historie og
WIZO Danmark.

Ud over foredrag med Allan Sørensen, har du igen i år chancen for at

hilse på KHD søndag d. 4. juni 2017.
Kom forbi vores bod, hvor du kan
hilse på bestyrelsen og høre om,
hvorledes din støtte gør en bemærkelsesværdig forskel gennem velgørenhedsarbejde til fordel for mennesker i Israel, der har allermest brug
for hjælp – også fra Danmark. ◊

Tag del i fejringen af David Helfgott ved hans 70 års
fødselsdagskoncert i København. Som et helt specielt
tilbud, gives 10% rabat på billetprisen.
Skriv til David Helfgotts manager, Nils Ruben på:
nilsillumruben@gmail.com
og få tilsendt rabatkoden til billetlugen.
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Giv dit bidrag!

Vær med til at støtte Keren Hayesods
livsbekræftende projekter
Overførsel fra kontonummer

8

Indbetaler

GIRO
INDBETALING
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Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Foreningen Keren Hayesod Danmark
Den Danske Israelindsamling
Krystalgade 12, 2. - 1172 Kbh. K
Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

KVITTERING
Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Foreningen Keren Hayesod Danmark
Den Danske Israelindsamling
Krystalgade 12, 2. - 1172 Kbh. K

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Post Danmarks kvittering

Betalingsdato

Gebyr for indbetaling betales kontant
Kroner

Sæt X og beløb ved det formål de ønSKer at Støtte:

Bidrag

Net@

kr. ...........................

kr. ...................................

Victims of terror kr. ...........

Youth at risk kr. .............................

Amigour kr. ..........................

Ukraines jøder kr. ........................

Kroner

Øre

.

,

.

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

+01<

Dag

Måned

eller

År

Betales nu

Sæt X
4030S 2014.04 DB 1427-0000

.

.

Øre

,

+5001595<

Overførsel fra kontonummer
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GIRO
INDBETALING
Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Foreningen Keren Hayesod Danmark
Den Danske Israelindsamling
Krystalgade 12, 2. - 1172 Kbh. K
Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

KVITTERING
Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Foreningen Keren Hayesod Danmark
Den Danske Israelindsamling
Krystalgade 12, 2. - 1172 Kbh. K

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Post Danmarks kvittering

Betalingsdato

Gebyr for indbetaling betales kontant
Kroner

Kontingent for 2017 (100 kr. pr. person)
Ved indbetaling fra ægtepar/samlevere, bedes begge
navne oplyst.
Kroner

Øre

.

.

,

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Dag

Måned

eller

År

Betales nu

Sæt X
4030S 2014.04 DB 1427-0000

.

.

Øre

,

