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Barnehjemmet neve michael,
israel trenger vår hjelp:
her er ca. 300 barn. hit kommer de som har det aller vanskeligst i israel i dag.  
vi ønsker å bidra til at deres liv kan bli lettere og bedre.
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En underfull ledelse og kall. Et ektepar som var med på en 

reise til Israel hadde med penger som de hadde blitt min-

net om av Gud at de skulle gi til meg. Jeg måtte bruke de 

der jeg trodde det var god bruk for de. Vi har tatt oss av 

russiske jøder som har slitt med å klare seg. Jeg følte dette 

skulle til noe annet. En dag kommer Joen Lindqvist, vår 

gode guide i Israel og forteller meg om et sted der barn, 

slik han ser det, må ha det vanskeligst av alle han kjenner 

og vet om. Han fortalte om barn som var misbrukt, hadde 

sett sine foreldre dø, som var plassert på dette hjemmet 

som det eneste alternativ. De trengte mye hjelp sa han. Vi 

ble invitert til stedet og tatt imot av lederen Hava, som 

viste oss rundt og informerte. Vi overleverte pengene og 

fikk bekreftet alt som var oss fortalt. 

I oktober, under Bibelferien i Netanya , ble gruppa invi-

tert på besøk, og vi fikk besøk av Hava til et møte. De har 

ca. 300 barn på dette stedet som heter ”Neve Michael”. En 

dag fikk vi mail fra Hava der ho fortalte at de hadde tatt 

imot ytterlige 50 nye barn. I neste mail skrev ho at de hadde 

tatt imot 5 nye barn. Dette er det eneste tilbudet for barn 

som ikke har mulighet for å bo hos sine egne. Her får de 

også behandling.

De spør oss innstendig om vi kan hjelpe de med å lage 

plass til flere barn som også kan få behandling der.

Det er snakk om et bygg som i dag har 310 m2 , og ett 

som må renoveres og utvides med 390 m2.

Dette prosjektet er en Barneby - modell og skal gi rom 

for familie og deres barn, 2 sosialarbeidere fra hæren, en 

rådgiver og 20 barn. 

Dette er et stort prosjekt. Kostnadsrammen er ca. en 

million USD. De har fått og samlet inn ca. 750.000,- USD. 

De spør oss om vi kan hjelpe de med 250.000,- USD. 

Her står vi med et kall fra mennesker og Gud, om å hjelpe 

noen av dem Han på en særlig måte har øye for. Her kan 

vi være en del av bønnesvaret. Men da må hjelpen komme 

veldig snart. Det haster, for nøden er veldig stor. 

Statuttene til Stiftelsen Hjelp til Russland sier vi skal 

hjelpe jødene hvor de er. Av den grunn er dette et prosjekt 

som er omfattet av statuttene i stiftelsen vår. Fra Russland 

har vi sendt over 6000 jøder til Israel.

Ingen i Norge er lønnet i denne stiftelsen. Det du gir går 

til det du har bestemt at det skal gjøre. Vil Du/Dere bli med 

å hjelpe, kan pengene sendes til: 

Kontonr:  3000 20 47817

Steinar Harila

nødrop fra israel
Barnebyen neve michael 
trenger vår hjelp.

deltagere på bibelferie netanya besøkte
neve michael  children´s vi l lage oktober 2011

guiden Birre sammen med hava,  som er leder på neve michael

noen av deltakerene på bibelferie
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Neve michael  children`s vi l lage i  pardes hana ,  israel  er et  hjem for over 
300 barn som er i  faresonen.  det er gutter og jenter i  alderen 4 – 18 år.

disse barna har bl i t t  seksuelt ,  fysisk og følelsesmessig misbrukt. 
 velferdsdepartementet  har sent dem t i l  neve michael  for å bl i  helbredet og for 
at  de skal  få varme og kjærl ighet.

Dette er en famil ieenhet i  Kastell  bygningen som ble bygd for over 40 år 
siden.  vi  behøver å renovere 310 kvadratmeter av interiøret  og å bygge et 

nytt  bygg på 390 kvadratmeter med et  21 kvadratmeter stort  inngangspart i . 
etter at  v i  har  sammenføyd disse bygningene trenger v i  å  male den gamle 
 bygningen for at  den skal  passe sammen med den nye.  denne bygningen vi l 
bl i  hjem for 30 mennesker.  voksne med foreldreansvar og deres barn sammen 
med to jenter fra mil i tæret,  en leder  og 20 barn.

Vær 
så snill 

og stå sammen 
med oss for å gi 
et Bedre liv til 
disse Barna. de 

fortjener 
det.

4  N ø d r o p  f r a  i s r a e l N ø d r o p  f r a  i s r a e l  5

www.helprussia.no



stiftelsen hjelp til russland

Hele prosjektet  koster 
1.000.000 dollar.  vi  har 

mottatt  en gave på 500.000 
dollar fra en st i f telse,  v i 
har fått  100.000 dollar fra 
 velferdsdepartementet 
og 150.000 dollar fra en 
privatperson.

v i  mangler 250.000 dollar for å full føre 
prosjektet.  våre vakre uskyldige barn 
fort jener dette.  vi  velsigner og takker 
alle givere.

deltagere på bibelferie besøker 
barnebyen neve michael
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jeg vil hjelpe
Vil du?

Kjerst i  storhaug var med på bibelferie og besøkte barnebyen i  israel

Returadresse: 
Hanne Risvold
Fjellveien 2
4400 Flekkefjord


