
Mina kära älskade vänner, 

Under vårt samtal med Ira om arbetet i Sibirien, visade hon mig ett foto av två killar, välkända för mig 

och några av er, mina kära vänner. Du träffade en gång dem och besökte deras familjer i Sibirien. Men 

du måste ha kommit ihåg dessa unga män som de söta små pojkar de var. 

Båda har haft särskilda omständigheter i 

deras liv som vi skrev om. En av dem, till 

höger på bilden, är Artem. Han är en 

yngre bror till Roma som dog av leukemi 

för 3 år sedan. För några år sedan besökte 

vi  tillsammans med dig  Artems  familj  

och vi minns hur rastlös och livligt barn 

han var. Ira berättade att hans liv är hårt 

och full av hinder och kamper. 

För mig var det verkligen spännande att 

se och höra om människor som fick vår 

hjälp en gång i tiden. Det var inte bara en 

handling av hjälp och en berättelse som vi 

skrev till dig - det är varma relationer som har börjat för en tid sedan och fortsatte tills nu. Ira fortsätter 

att stödja, uppmuntra och be för Artem och hans familj. Hon är en representant för Sabra i Ryssland och 

vad hon gör så gör Sabra. Idag  studerar Artem vid "drama-skolan" för att vara en aktör och på samma 

gång spelar han i en barnteater. På sin vänstra sida på bilden är Alex. Han var ett barn när hans föräldrar 

dödades i en bilolycka.  

Han uppfostrades av sin mormor, Olga Levinson, som också träffade dig. Vi hjälpte och har hjälpt henne 

ända till idag. Förra året avled maken efter månaders kamp med cancern. Några veckor senare kom hon 

till sjukhuset med samma sjukdom - 

magcancer.  Strax efter att hon hade en 

opererats, kämpar nu Olga för sitt liv. 

Jag är stolt över att vara en del av Sabra 

familj, en riktig familj, som fortsätter att 

göra på det sättet och inte glömma 

vänner från förr. 

Jag måste också säga att under Ira 

vistelse i Israel har vi inte slutat stödja 

nya repatrierade som flyttar till 

delstaten i Sibirien. I början av 

december har den israeliska konsuln 

arrangerat möten med människor som 

vill göra Aliyah från Sibirien. Det innebär att vi inom en snar framtid kommer att få nya repatrierade. 

P.P.S. Snart Ira kommer att ge dig mer information om ovanstående information. 

 


