
 

Senaste WIZO-nytt… 
September 2018 

Sommaren är snart över och de judiska 

helgerna närmar sig… 

 

Shana Tova 5779! 
Vi önskar våra trogna medlemmar,  

våra Israel-vänner och alla generösa 

bidragsgivare ett gott, fredligt och 

hälsobringande nytt år! 
 

 

WIZO under sommaren som gått 
WIZO arbetar intensivt under sommaren och i 

år har vi haft extra mycket katastrofhjälp för 

barnen i Sderot och södra Israel!  

Det känns oroligt och svårt att vi behöver 

bekosta säkerhet och trygga barnens liv, när 

de behöver en barndom med glädje och 

utveckling, precis som våra barn här hemma. 

Denna sommar har präglats av bomberna som 

regnat över staden och barnen som befunnit 

sig i de skyddsrum som WIZO byggt, medan 

larmen ljuder och bomberna faller. Den 17 juli 

besökte premiärminister Benjamin Netanyahu 

Sderot. 

 

 

 

 

WIZO:s skolungdomar firar  

Israel  70 år 

 
Under sin polisutbildning firade eleverna vid 

Israels enda gymnaieutbildning för blivande 

poliser Israels självständighetsdag. Vid denna 

WIZO-skola har Israels utbildningsdepartement 

godkänt en unik, prestigefylld och mycket 

efterfrågad utbildning. Skolan har tilldelats 

utmärkelser för sina framgångsrika studenter, 

lärare och medarbetare. Vi gratulerar dem och 

delar stolt glädjen.  
 

Första kullen WIZO-brandmän 

WIZO:s yrkesskola vid Nachlat Yehuda Youth 

Village Fire & Rescue är först i Israel med 

denna unika och viktiga kombinerade 

gymnasie- och ykesutbildning för ungdomar. 
Studenterna fick vid sin avslutning ett diplom 

och många välgångsönskningar vid en starkt 

berörande ceremoni vid Rishon LeZions 

regionala brandstation. 

Dessa ungdomar har en gång befunnit sig i 

samhällets utkant och får nu en meningsfull 

tillvaro. Vid ceremonin visade kadetterna sina 

brandsläckningsfärdigheter genom att snabbt 

och effektivt släcka en brand i ett gammalt 

övergivet fordon. Med tanke på de anlagda 

bränderna i Israel blir deras yrkesval ännu 

viktigare. 
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De 26 utbildadade brandkadetterna, både 

pojkar och flickor, avslutade med stolthet ett 

omfattande treårigt utbildningsprogram, det 

enda i sitt slag i Israel. Tonåringarna kommer 

från riskfamiljer och ges vid skolan möjlighet 

att växa och utvecklas till ansvarsfulla unga 

vuxna med en efterfrågad yrkesutbildning.  
Eleverna säger att de ska fortsätta inom yrket i 

armén, men innan dess väljer några att skjuta 

upp sin obligatoriska militärtjänstgöring, för att 

under ett år, ingå i en frivillig och krävande 

nationell volontärverksamhet. Det är de värda 

all beundran för. 

WIZO Danmark bjöd in till  

årets ECWF-konferens 

 
I mitten av juni höll Europeiska WIZO sin årliga 

konferens i Köpenhamn. Från Europas alla 

hörn kom WIZO-kvinnor för att gemensamt lära 

mer om det judiska Danmarks historia, aktuella 

ämnen som den tilltagande antisemitismen i 

Europa, judiska kvinnors aktivism och WIZO-

arbete på den europeiska kontinenten.  

I Köpenhamn hälsade Dorrit Raiter, ordf. för 

WIZO i Danmark, välkommen och rabbin Bent 

Lexner med fru Merete öppnade sitt hem för 

deltagarna. Konferensen, som hölls i 

församlingshuset, präglades av fördjupande  

 

 

föreläsningar, studiebesök i Gilleleje med 

vittnesbörd av Tove Udsholt. Tove gömdes 

som judiskt barn av en dansk fiskarfamilj och 

deltagarna fick lära mer om hennes och många 

andra judars gemensamma historia. 

Deltagarna fick många tillfällen att nätverka 

och utbyta erfarenheter. WIZO Österrikes 

tidigare ordförande, Hava Bugajer, en av våra 

främsta aktivister, avtackades och hyllades för 

sin insats för att visa judiska kvinnors närvaro 

vid FN:s olika organ för kvinnofrågor. Det är en 

speciell glädje att med WIZO-systrar och några 

av deras medföljande män, få dela dessa 

givande konferenser. 
 

Israels bästa elever har  

landets bästa lärare! 

 
När skolåret summeras visar det sig att 

WIZO:s elever har i snitt Israels bästa betyg.  

Det engagemang och intresse som lärarna 

visar dessa elever har ingen motsvarighet. De 

flesta eleverna har en bakgrund som utgör en 

personlig utmaning och de kommer från 

mycket svåra omständigheter. Nytt är Naáleh, 

ett program för nyinvandring som erbjuder 

unga att komma till Israel, påbörja skolgång 

och efter 1 år blir de föräldrarnas ankare. Ett 

stort ansvar vilar på deras axlar. Dessutom har 

de vanlig skolgång! 
 

Uppvakta med WIZO-kort och önska 

dig ett speciellt projekt till 

högtidsdagen! 
Kontakta WIZO och vi hjälper till med kort och 

uppvaktningar. Vi har alltid något att föreslå för 

varje tillfälle. Passa på att önska dig ett 

speciellt projekt till din högtidsdag! 

 



 

 

Uppvakta med WIZO:s fina gratulationskort. 

Korten kan ju bli en rolig gåva i sig. De säljs i 

4-pack med kuvert för 100 SEK. Varje paket 

som säljs bidrar till vår verksamhet! 

Medlemsavgiften på 200 SEK 
Vi i WIZO är beroende av våra medlemmar 

och stödmedlemmar. Vårt arbete bygger på  

att vi är en medlemsburen organisation där 

varje medlem gör stor skillnad för Israel! 
 

 

Är du redan medlem, värva en ny! 
Vi vill gärna bli fler och stötta Israels framtid. 

Om du inte hunnit betala avgiften 200 kr för 

2018, är det hög tid att göra det! 

Märk insättningen med ditt namn, mailadress 
och skriv att det är 2018 års medlemsavgift. 
 

 

Stöd vår kampanj…    # No hungry kids… 

 
 

Våra barn behöver oss! 
För många barn och vuxna i Israel är WIZO  

den livsavgörande länken i en mycket svag kedja… 
Svik inte barnen! 

 

Vi tackar för de generösa gåvorna WIZO får. 
De som är beroende av oss, får en ljusare morgondag! 

Våra barn är Israels framtid! 
 

WIZO gör det omöjliga möjligt, genom din och andras gåvor! 
 

Ett innerligt och varmt tack för ditt stöd, 
Susanne Sznajderman-Rytz 

Ordf. WIZO Sverige 
 

          



 

 

 
 

WIZO:s barn och kvinnor är Israels framtid 
 

Ge en generös gåva till Rosh Hashana! 
 

WIZO Sverige  bg 855-9288 Swish 123 258 74 42  

WIZO Stockholm  bg 277-2192 Swish 123 419 67 96  

WIZO Göteborg  bg 847-2243 Swish 123 419 67 96  

WIZO Malmö  bg 5137-4387 Swish 123 589 50 16  

WIZO Borås  bg 489–4101  

Ange ditt namn och om det är medlemsavgift, gåva eller avser en 

uppvaktning. www.wizo.se 

http://www.wizo.se/

