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Til alle venner og støttespillere av
Noam Eliezer. 

Her kommer en hilsen fra Jerusalem med ønske om en gledelig 
Hanukkah!

Jeg håper at du nyter vinteren, er ved god helse og at du kommer til å feire det 
kommende nyttåret med stor glede!  

Det begynner også å bli kaldt i Israel nå. Som vanlig hjelper Noam Eliezer 
de familiene som trenger gode, varme klær til barna sine med det vi kaller 
«Prosjekt Vinter».

På mitt arbeidsbord begynte det å hope seg opp med hundrevis av forespørsler 
fra store familier allerede for over en måned siden, til og med før det kalde 
været startet.

Vi håper nå på din hjelp til å være med å finansiere dette prosjektet slik at vi 



kan gi de nødvendige varme klærne til disse stakkars fattige menneskene.

Behovet er stort, og jeg er sikker på at jeg ikke trenger å forklare dette for 
deg. Som i mange andre land, har levekostnadene steget så mye at det er 
en daglig kamp for mange å skaffe de mest grunnleggende varene, da også 
prisene i det siste har skutt i været. 

Det er selvfølgelig enkene, de foreldreløse barna og familiene som allerede 
levde i en usikker tilværelse fra før som nå er i de største vanskelighetene. 
Vi trenger å bidra. Det er en hellig plikt å gjøre det lettere for dem å 
overleve denne uvanlige og vanskelige perioden.

Vi ber dere om å åpne hjertene deres og hjelpe meg med en generøs 
donasjon til disse familiene. De takker deg allerede fra bunnen av sine 
hjerter og ønsker deg all mulig velsignelse.

Tusen hjertelig takk for alt! Vi er så takknemlige for alt du gjør for de 
fattige i Jerusalem gjennom hele året.

Måtte Israels Gud, som er trofast og barmhjertig, belønne deg rikelig for 
alt det gode du gjør for de fattige og trengende. Og jeg legger også til mine 
velsignelser for at du alltid skal lykkes i alt du gjør på grunn av ditt åpne 
hjerte og dine velvillige hender.

Jeg ønsker deg av hele mitt hjerte en veldig gledelig Hanukkah,

Yitschak Naki
Jerusalem
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