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SAMHÄLLSFRÅGOR
Importtullen avskaffas på
hundratals varor
Detta är ett av finansminister Yuval
Steinitz svar på medelklassens uppror
i somras. Tullen sänks till noll på
sådana konsumentprodukter och
råvaror för industrin som inte
tillverkas inom landet. Det kommer
att kosta statskassan 400 milj. shekel
per år (ca 720 milj. kronor) eller en
fjärdedel av alla tullintäkter. Avsikten
är att sänka levnadskostnaderna.
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TURISTNYTT
På skidor eller snowboard i Israel
Det vitklädda landskapet på Hermonberget liknar en skidort i
Sverige eller Europa men är Israels enda skidort och öppnade
1971. Hermonberget sträcker sig upp till drygt 2 000 meters
höjd. Stanley Rubinstein som är Hederspresident för Israel Ski
Federation säger att antalet israeler som åker skidor har ökat
dramatiskt under senare år. Cirka 300 000 besöker skidorten
Hermon varje vinter som har kapacitet för 12 000 besökare
per dag och erbjuder moderna skidfaciliteter jämförbara med
mindre och mellanstora skidorter i Europa. Under senare år
har snowboarding blivit så pass populär att sporten växer ännu
snabbare i Israel än skidåkning. Hermon erbjuder besökarna
40 km av skidspår, 10 liftar, stugor och ett kafé med en
inspirerande alpliknande utsikt över berglandskapet.
Israel21c.org
Stad av is i Jerusalem
Israels huvudstad Jerusalem kommer hålla sin första isfestival
någonsin under mars-april 2012. En miniatyrstad av is
kommer uppföras vid stadens gamla järnvägsstation
föreställande flera av Jerusalems mest kända landmärken som
Israel Museum, Tower of David och stadens nya spårvagn. En
grupp av 35 skulptörer från Kina anländer till Jerusalem i
februari för att assistera vid uppförandet av isstaden som
förväntas bli en populär turistattraktion. Ynetnews, december
2011.
Jerusalem Marathon 2012 går den 16 mars

är att sänka levnadskostnaderna.
Finansministeriets långa lista
innefattar bl.a. barnvagnar, leksaker,
kläder, köksmaskiner, kosmetik,
symaskiner, bildäck, handväskor och
bagage av läder samt glas och
läkemedel. Råvaror som trä och
kemikalier blir också tullfria. Detta
kan gynna svensk export till Israel.
Globes 28 december 2011.
Studie visar att fler arabiska
kvinnor och ultraortodoxa män
(haredim) arbetar
Det nationella försäkringsinstitutet
har i en 10-årsstudie kunnat visa en
kraftig ökning av arabiska kvinnor
som arbetar, samt under de senaste
två åren även att fler haredim
(ultraortodoxa judar) kommit ut på
arbetsmarknaden. Medan
arbetskraften totalt sjönk med 2 %
under perioden, ökade andelen
araber med 6 % och haredim med 2
%.
Handikappade får fler förmåner
26 000 handikappade äldre som får
pensionstillägg ska få samma
förmåner som fattiga äldre, enligt en
lagändring som Knesset tog nyligen.
Det innefattar reducering av
fastighetsskatten, sjukkasseavgiften
samt telefon- och elräkningen.
Dessutom lämnas ett bidrag till
uppvärmningen nu under vintern.
Ynet News 29 december 2011.
ISRAELS EKONOMI
Israels ekonomi växte med 4,8 %
under 2011
Israels Statistiska Centralbyrå
meddelar att Israels ekonomi växte
med 4,8 % under 2011. Dessutom
lyckades Israel minska arbetslösheten
till en historiskt låg nivå på endast
5,5 % under 2: a kvartalet 2011 och
5,6 % under 3: e kvartalet 2011.
Israels befolkning ökade med 1,8 %
under 2011 och landets BNP per
capita växte med 3 % till drygt 31
000 USD (cirka 217 000 SEK).
Privatkonsumtionen steg med 4 %
samtidigt som 166 800 barn föddes
och 17 500 judiska immigranter
anlände till landet under 2011.
Globes, december 2011.
Exporten ökade med 4,5 % under
2011
Exporten nådde 89 miljarder dollar,
motsvarande ca 600 miljarder kronor
vid dagens valutakurs. Detta trots en
nedgång under tredje och fjärde
kvartalet orsakad av den ekonomiska

Löpare från hela världen har redan anmält sitt deltagande i
den andra årliga Jerusalem Marathon.
Tävlingen omfattar en hel Marathon på 42 km, en halv
Marathon och en 10 km sträcka. Loppet går genom det
moderna och det gamla Jerusalem, förbi många historiska
platser i denna stad som är helig för både judar, kristna och
muslimer. Mer än 1000 deltagare väntas från andra länder
förutom de turister som vill titta på. Mer om loppet, en video
som visar sträckningen, om Jerusalem och en lista på hotell
samt anmälningsblankett finns på http://www.jerusalemmarathon.com

Upplev ett naturskönt och annorlunda Israel
Övre Galilén erbjuder turister ett naturskön och annorlunda
Israelupplevelse. Hula Valley naturreservat norr om
Gennesarets sjö rankas som ett världens vackraste
naturområden och är ett eldorado för fågelskådare som
kommer för att uppleva de miljontals fåglar som passerar
området varje år under deras resa mellan Europa och Afrika.
Huladalen var ursprungligen betydligt större och bestod av
sumpmarker som dränerades och blev jordbruksmarker under
1950-talet. En mindre del bevarades dock och idag blomstrar
en ekoturism kring naturreservatet och Hulasjön och dess
unika djurliv. Naturreservatet med omnejd erbjuder turister
möjligheter till safari, cykelåkning, kajakåkning och vandring i
vacker natur. Nära Hula naturreservatet ligger också den
sevärda pittoreska byn Rosh Pina med sina konstgallerier samt
den antika bergsstaden Safed, hemstad för den judiska
mysticismen Kabbala, flera vackra gamla synagogor, och
gallerier specialiserade på Judaica. Övre Galiléen erbjuder
också mysiga familjedrivna små hotell i alla prisklasser. Där
finner man även en mångfald av Israels bästa viner som dem
från exempelvis Adir Winery. Israel21corg, december 2011.
För lärare i historia och samhällskunskap denna
sommar:
The international School for Holocaust Studies at Yad Vashem
is pleased to announce the opening of registration for the 8th
International Conference on Holocaust education June 19-21,
2012.
Telling the Story: Teaching the Core
Holocaust Education in the 21st century
All information om denna konferens och anmälan på denna länk:
Israel bygger ny internationell flygplats i Timna utanför
Eilat
Israel kommer att bygga en ny internationell flygplats i Timna,
ungefär 18 km norr om Eilat vid Röda havet, enligt ett beslut
som klubbats av den israeliska regeringen. Den nya
flygplatsen, som väntas stå färdig om tre år, ersätter då
flygplatserna i Eilat och den längre bort belägna Ovda.Den
kommer att bidra till en ökning av den internationella
turisttrafiken.
Den totala kostnaden för projektet är uppskattad till 300
miljoner euro och passagerartrafiken förväntas omfatta mer än
1,5 miljoner resenärer om året från både inrikes- och
utrikesflyg. Man räknar med att den nya flygplatsen kommer
att hantera minst tre gånger så mycket trafik som dagens
flygplats i Eilat. Ur Nyhetsbrev från Israeliska Statens
Turistbyrå December 2011.

krisen på vissa marknader. Samtidigt
är exportörerna försiktiga i sina
prognoser för 2012 men hoppas dock
på en ökning med 1,5 %. En
väsentlig exportintäkt kommer från
försäljningen av tjänster som ökade
med 6 % till 26 mdr dollar. I dessa
ingår dataprogram och licenser som
ökade med 35 %. Högteknologiska
produkter bidrog med 21 mdr dollar
och ökade med 6 %, läkemedel gav 7
mdr och plus 8 %. Andra stora
exportsektorer är kommunikationsoch medicinsk utrustning, kemikalier
och maskiner. Exporten av mineraler,
plast- och metallprodukter samt
textilier och livsmedel ökade också.
Mer statistik finns i en artikel i Ynet
News den 4 januari 2012:

Rekordförsäljning av bilar i Israel
under 2011
Försäljningen av nya bilar i Israel
nådde rekordhöga 226 000 under
2011, vilket är en ökning med 4,3 %
jämfört med 2010.
20 år med blomstrande handel
mellan Indien och Israel
Handeln mellan Indien och Israel
uppgick under 2011 till 5 miljarder
dollar (cirka 35 miljarder SEK).
Indiens utrikesminister S.M. Krishna
förväntas inom kort besöka Israel och
möta premiärminister Benjamin
Netanyahu, utrikesminister Avigdor
Lieberman och president Shimon
Peres för att fira 20 år av
blomstrande och nära
handelsförbindelser mellan Indien och
Israel. Diplomatiska förbindelser
upprättade 1992 och handeln mellan
staterna har blomstrat under de
senaste två decennierna. Israel är
Indiens näst största leverantör (efter
Ryssland) och Indien är största
exportmarknaden av militär teknologi
. Det bilaterala mötet förväntas bland
annat fokusera på säkerhetsrelaterat
samarbete, turism och
undertecknandet av ett
frihandelsavtal mellan Indien och
Israel. Hundratals företag i de båda
länderna samarbetar idag inom
jordbruk, säkerhet, högteknologi,
alternativ energi samt läkemedel.
Globes, januari 2012
AFFÄRSNYHETER
Sodastream tar själv över i
Norden
Den israeliska tillverkaren av
sodavattenmaskiner, SodaStream
International, har nu strax före jul

Ben Gurion-flygplatsen hade fler än 12 miljoner
resenärer
Enligt transportministeriet ökar antalet resenärer som passerar
den internationella Ben Gurion-flygplatsen med tre till fem
procent varje år. Under 2010 trafikerades flygplatsen av 11
485 509 utrikesresenärer och 674 830 inrikesresenärer.
KULTUR
Fantastisk musiksommar 2012
Efter att det förra veckan tillkännagivits att både Madonna och
Lady Gaga kommer till Israel samt ryktena om att Red Hot
Chilli Peppers ska göra två spelningar i landet så kommer nu
ännu fler goda nyheter. The Boss - Bruce Springsteen - är på
väg mot det heliga landet.
Tidiga rapporter säger att The Boss har schemalagt sin konsert
till juni 2012. Enligt israelisk press så har Springsteen och den
israeliske konsertorganisatören Shuki Weiss blivit klara med
sin överenskommelse angående sommarens konsert. Bruce
Springsteen kommer inte ha några som helst problem att sälja
slut biljetterna till de musikälskande israelerna. Israel verkar
åter igen ha blivit ett hett mål för turnerande storstjärnor från
alla genrer. Ur Nyhetsbrev från Israeliska Statens Turistbyrå
december 2011.
Moderna museet i Tel Aviv utvidgas stort
Med den nya flygeln på 19 000 kvadratmeter fördubblas
museets yta. Nu kan museet visa alla de fina israeliska
konstverken som hittills fått lagras. En specialutställning av
den tyske konstnären Anselm Kiefer som hämtat sin
inspiration från den judiska tron och mystiken visades under
öppningsfestligheterna i november. Den nya flygeln, en
triangulär skapelse i betong och glas, har ritats av den
amerikanske arkitekten Preston Scott Cohen och har kostat 50
miljoner dollar eller ca 350 milj. kronor som privata donatorer
och staden Tel Aviv ställt upp med. Besök museet på
http://www.tamuseum.com

MEDICINSKA NYHETER
Nya sädesceller odlas upp i laboratoriet
Professor Mahmoud Huleihel och hans forskargrupp vid Ben
Gurion-universitetet i Beersheva har utvecklat en metod att i
provrör få germ-celler från en mustestikel att utveckla
livsduglig sperma. Om dessa försök på möss kan översättas till
människa, löser sig problemet för män som helt saknar
sperma att ändå kunna få egna barn. Asian Journal of
Andrology 7 november 2011 och Israel 21c 15 december
2011.
Anlag för diabetes typ 2 kan mätas långt i förväg
Forskning på Hebreiska universitetet visar för första gången
att anlagen för att få diabetes typ 2 är genetiskt betingade och
kan fastställas med hjälp av laboratorietest långt innan
sjukdomen ger sig till känna. Undersökningen har genomförts
på hundratals patienter och en stor kontrollgrupp. Forskningen
som leds av dr Asaf Hellman i samarbete med ett flertal andra
forskare och institutioner presenterades nyligen vid en
vetenskaplig konferens i Cambridge och publicerades i
tidskriften Human Molecular Genetics. News Release från
Hebrew University 28 december 2011.

tagit över försäljningsrätten i Sverige,
Finland, Danmark och de baltiska
staterna från sin generalagent Empire
AB. De betalar 65 miljoner kronor och
får ta över de flesta ur den
professionella personalen som hittills
framgångsrikt marknadsfört
SodaStreams produkter samt
centrallagret i Löddeköpinge. Empire
AB fortsätter att marknadsföra sina
övriga agenturer. Ynet News 23
december 2011 samt press release
22 december från Empire AB. . För
mer information se företagets
hemsida:

IKEA ska öppna sitt tredje
varuhus i Israel
Den nya anläggningen som ska
omfatta 24 tusen kvadratmeter
butiksyta placeras i Kiryat Ata strax
norr om Haifa där man köpt en stor
tomt med plats för parkering,
bensinstation och ett kommersiellt
center. Det är en investering på 14,5
miljoner USD (cirka 100 miljoner
SEK). Man räknar med att 1 000
personer kommer att sysselsättas när
anläggningen är klart år 2014.
IKEAs första varuhus i Netanya, som
totalförstördes av en brand, orsakad
av en elektrisk kortslutning, är nu
återuppbyggt. Ynet News 1 januari
2012.
IAI vinner stororder från Indien
värd 1,1 miljarder dollar
Israel Aerospace Industries kommer
att förse Indien med militärteknologi
värt 1,1 miljarder dollar (cirka 7,7
miljarder SEK) under de kommande
fyra åren. De ledande marknaderna
för export av israelisk militärteknologi
är Singapore, Sydkorea, Indien och
Kina. Den nya ordern är det israeliska
företagets mest lönsamma
leveransavtal sedan den indiska
flottan köpte ett israeliskt
luftvärnssystem för 1,1 miljarder
dollar 2009. Globes 9 januari 2012.
Elbit Systems säljer drönare i
Sydamerika
Den israeliska
vapensystemproducenten Elbit
System har vunnit ett kontrakt på
obemannade flygplan eller drönare
typ Hermes 900 värt 50 miljoner
dollar (cirka 350 miljoner SEK) från
en ännu icke namngiven
sydamerikansk stat. Planet är ämnad
för underrättelsetjänst och
gränsbevakning. Hermes 900 är
redan i bruk i det israeliska försvaret
och används också av försvarsmakter

Ny syntetisk molekyl kan behandla autoimmuna
sjukdomar hos möss
Det är en forskargrupp på Weizmann-institutet i Rehovoth
under ledning av professor Irit Sagi, som studerat varför
immunsystemet kan angripa den egna kroppens celler.
Populärt uttryckt tycks skurken i dramat vara ett enzym, en
typ av metalloproteinas (MMP9), som behövs och finns där
normalt men som kan råka i sken och då orsaka sjukdom.
Forskarna skapade en syntetisk molekyl som inhiberar MMP9.
Vid injektion av denna molekyl i möss som man inducerat med
en Crohns-liknande inflammation, botades denna utan
biverkningar.
Studien publicerades den 25 december under titeln “Antibodies
targeting the catalytic zinc complex of activated matrix
metalloproteinases show therapeutic potential” i Nature
Medicine Volume 18, Pages 143–147 (2012). Published online
25 December 2011.
Weizmann Institute news releases are posted on the web at
http://wis-wander.weizmann.ac.il/

Nytt barnsjukhus invigt i Rehovot och grundsten lagd
för nytt sjukhus i Ashdod
Kaplan Medical Center öppnade dörrarna till ett splitternytt
barnsjukhus i Rehovot. Detta nya och ultramoderna
barnsjukhus täcker 9 000 kvadratmeter fördelade på fyra
våningar. Samtidigt lades grundstenen för ett sjukhus i
Ashdod vid Israels södra Medelhavskust som förväntas stå
klart om fem år. Detta sjukhus blir ett av Israels mest
avancerade och förväntas generera 1 000 arbetstillfällen i
staden som idag saknar ett sjukhus. Jerusalem Post, januari
2012.
FORSKNING
Partiklar i atmosfären styr molnbildning och nederbörd
Ökningen av atmosfärens nedsmutsning genom sot och andra
partikelutsläpp från exempelvis industrier, kraftverk, trafiken,
skogsbränder mm. visar sig ha avgörande inflytande på såväl
utebliven nederbörd som ökande regnmängder och allvarliga
stormar i varma områden. Detta påvisas av forskning som
bedrivs av ett team kinesiska, amerikanska och israeliska
forskare. De har framlagt sina resultat i tidskriften Nature
Geoscience, se nedan. Därmed bekräftas de teorier som
professor Daniel Rosenfeld vid Hebreiska universitetet i
Jerusalem framlagt i sina tidigare artiklar. Vår uppmärksamhet
på dessa revolutionerande resultat väcktes genom en press
release från universitetet av den 3 januari 2012. Intresserade
miljövänner kan hämta utförlig information ur följande artikel:
Long-term impacts of aerosols on the vertical development of
clouds and precipitation. Nature Geoscience Volume 4, Pages
888–894, 2011. Sök på namnet Zhanqing Li.
Cornell och Technion i samarbete kring ny
elitingenjörsskola i New York
Det amerikanska Ivy League universitetet Cornell och Haifa
Technion - Israel Institute of Technology, två av världens mest
framstående akademiska institutioner, har ingått samarbete
kring etableringen av en elitingenjörsskola i New York. De två
universitetens gemensamma förslag valdes bland förslag från
sju konkurrerande internationella institutioner. Den planerade

och används också av försvarsmakter
runt om i världen inklusive Chile.
Globes, januari 2012 .
Spicy Way öppnar butik i
Tyskland
Det israeliska företaget Spicy Way
som specialiserar sig på odling och
försäljning av kryddor och medicinska
örter från det natursköna Galiléen
öppnar sin första butik i Tyskland i
staden Düsseldorf med en investering
av 260 000 dollar (cirka 1,8 miljoner
SEK). Butiken kommer finnas i
Carsch-Haus som tillhör Tysklands
ledande varuhuskedja Kaufhof. Spicy
Way planerar att på sikt öppna
ytterligare 26 butiker runt om i
Tyskland. Spicy Ways grundare och
ägare Avi Zitherspieler berättar att
företagets lyckades etablera sig som
ett av de mest populära varumärkena
av teer i Storbritannien under 2011.
Spicy Way har också planer att öppna
butiker i USA, Argentina och Europa
under 2012. Ynet News, december
2011.
Drusisk-israelisk affärsman leder
Mellanösterns största barnaffär
My Baby
Den drusisk-israeliske affärsmannen
Jess Kanan leder tillsammans med sin
bror Wissam My Baby, Mellanösterns
största affär med produkter för barn i
den israeliska byn Yarka i norra
Israel. Den gigantiska affären
erbjuder allt vad föräldrar kan tänka
sig för nyfödda och äldre barn på en
yta av 11 000 kvadratmeter. My Baby
erbjuder ett brett sortiment till priser
som är 35 % lägre än genomsnittet i
Israel och har blivit ett populärt
shoppingmecka för såväl israeliskjudiska som israelisk-arabiska
föräldrar. Jess Kanan marknadsför My
Baby som ett ”Ikea för barn” och
säger att israeler är shoppingglada
människor. Kanan ser sin affär som
en flygterminal och en mötesplats för
hela världen och tillägger att upp
emot 5 000 kunder besöker MyBaby
under helgerna. Kanan har planer att
expandera sin verksamhet
internationellt och vill dessutom
öppna upp för den barnvänliga och
populära israeliska kafé-kedjan Café
Greg. Han leker också med tanken att
öppna ett mini-museum och en
workshop för chokladtilverkning. Den
39-årige jordnära Jess Kanan som
tjänstgjort i det israeliska försvarets
Golanibrigad säger att han älskar sitt
land Israel och välkomnar alla
människor till MyBaby oberoende av
deras bakgrund. Kanan säger stolt att

deras bakgrund. Kanan säger stolt att

ingenjörsskolan NYCTech ska fokusera på applicerad
ingenjörskonst och kommer när den står färdig att ha ett
campus för 2 000 studenter på Roosevelt Island i New York till
en kostnad av 450 miljoner dollar. New York stad bidrar med
100 miljoner dollar medan 350 miljoner dollar har skänkts av
en anonym donator. Technions president Peretz Lavie säger
att projektet markerar 100 år av relationer mellan New York
och Haifa. Technion som firar sitt 100 årsjubileum etablerades
bland annat tack vare donationer från den amerikansk-judiske
New York filantropen Jacob Schiff. Israel21corg, december
2011

hans tre barn talar flytande arabiska
och hebreiska. Företagets 140
anställda består av judar, druser,
muslimska och kristna israeliska
araber. MyBabys försäljning uppgick i
2011 till 25 miljoner dollar (cirka 175
miljoner SEK) MyBaby har planer att
expandera under 2012 till Turkiet och
eventuellt Kanada samt sälja över
Internet. Kanan hoppas också på sikt
kunna expandera till Europa och USA.
Israel21c, januari 2012.

ENERGI

NYHETSKÄLLOR OCH BLOGGAR

Tamar och privata Dalia Power undertecknar gasavtal
värt 5 miljarder dollar
Konglomeratet som äger den israeliska gasfyndigheten Tamar
utanför Israels Medelhavskust har tecknat kontrakt på 5
miljarder dollar (cirka 35 miljarder SEK) med israeliska Dalia
Power i Tzafit som ligger mellan Kiryat Gat och Beit Shemesh.
Dalia Power blir Israels största privatägda kraftverk med en
effekt på 870 megawatt. Avtalet stipulerar gasleveranser på
1,38 miljarder kubikmeter under 17 år. Tamar förväntas också
under de kommande veckorna skriva under avtal med
raffinaderierna i Haifa och Ashdod, Hadera Paper och Nesher
Israel Cement Enterprises. Målet är att börja förse israelisk
industri och hushåll med gasgenererad energi redan under
andra hälften av 2013 och utgör en del av Israels strategi att
minska beroendet av importerad gas från bland annat
Egypten. Globes, januari 2012

Ny handbok från Svensk IsraelInformation:
Israel – vanliga frågor och ärliga
svar.
Bra introduktion till den som besöker
området för första gången och för
skolor. Kostar 70 kronor och beställs
genom att skriva till info@si-info.org
eller att sätta in beloppet på pg
506665-9.

Ormat vinner två kontrakt i USA uppgående till 21
miljoner dollar
Det israeliska energiföretaget Ormat Technologies har vunnit
två amerikanska kontrakt uppgående till 21 miljoner dollar
(drygt 140 miljoner SEK) med Cyrq i Nevada. Ormat
Technologies spetskompetens är design och utveckling av
kraftverk baserad på geotermisk och återvunnen energi. Det
ena projektet avser effektivisering av existerande geotermiska
energianläggningar i delstaten Utah och förväntas vara
genomfört 2013. Det andra projektet gäller uppförandet av en
solenergipark i Kalifornien som ska generera tio megawatt.
Ynet News, januari 2012
VATTEN
EU finansierar avsaltningsanläggning i Gaza
Europeiska unionen och palestinska vattenmyndigheten har
undertecknat an avsiktsförklaring (memorandum of
understanding) avseende byggandet av en mindre
avsaltningsanläggning i Khan Younis i södra Gaza att tas i drift
under 2015. EU satsar 10 miljoner Euro, motsvarande ca 90
milj. kronor. Anläggning ska förse 75 000 invånare med rent
dricksvatten. Initiativet välkomnas av Israels miljöminister
Gilad Erdan som upprepar vad han sagt tidigare, nämligen att
vattenfrågor borde hållas utanför konflikten. Ynet News 2
januari 2012.
Jordanfloden ska bli en flod igen
Israel har förbundit sig att ordna tillflöde av rent vatten till
Jordanfloden, som numera tidvis är en rännil av illaluktande

Bra blogg om Israel
Den ges ut av Israels ambassad och
heter ISRAEL IDAG. Den uppdateras
löpande och innehåller nyheter och
aktuella artiklar under rubrikerna
Media, Politik, Kultur, Innovation,
Besök Israel och Ambassadörens
spalt. http://israelidag.se
Informationsbroschyr om Israel
Israel & israelerna är namnet på
Israels ambassads nya illustrerade
informationsbroschyr. Den innehåller
uppgifter om befolkningen och
samhället, om landets historia,
näringsliv, turism, mat & vin och
annat läsvärt.
Den kan rekvireras i enstaka eller
flera exemplar på
info@stockholm.mfa.gov.il eller per
telefon 06-528 06 524.
Från u-land till i-land – En
introduktion till Israels
framgångsrika näringsliv
av Franz T. Cohn finns nu för
nedladdning från nätet HÄR
Sionistiska Federationen, som ger
ut Från den Ljusa Sidan, finns också
på Facebook: Länken hittar du på
www.zionit.se.
Handelskammaren Sverige-Israel
Har en ny informativ hemsida. Ger ut
ett medlemscirkulär med nyheter om
Israels ekonomi, industri och handel
samt aktuella notiser om forskning,
medicin, vatten, miljö och försvar,

Jordanfloden, som numera tidvis är en rännil av illaluktande
avloppsvatten. Israel, Syrien och Jordanien har avlett nästan
allt av den bibliska flodens rena vatten till sina jordbruk. Israel
lovar en tillförsel av 28 miljoner kubikmeter rent vatten per år
vilket miljövänner säger är mindre än en tiondel av det som
behövs, en droppe men en betydelsefull sådan. Projektet ska
vara slutfört 2013. Ynet News 25 december 2011.
Hittills för lite vinterregn
Återigen har det regnat för lite i Israel. Det saknas två
miljarder kubikmeter vatten och Galileiska sjöns vattennivå
ligger 70 cm under den röda linjen. Vattenreserverna är
praktiskt taget slut och nu hoppas man att det ska regna
ordentligt under januari och därefter. Samtidigt meddelas det
att Mekorot, Israels nationella vattenföretag, har undertecknat
en beställning för ett femte avsaltningsverk att byggas i
Ashdod och stå klart 2013. En artikel i Ynet News säger att
Israel då skulle kunna exportera dricksvatten till grannarna.
Ynet News 27 och 30 december 2012.
Arabländer söker hjälp i kampen mot ökenspridning
Under klimatmötet i Durban i december, sade företrädare för
Judiska Nationella Fonden (JNF) att företrädare för länder som
Irak och Tunisien (båda länderna anser Israel som en "fiende")
kom till deras monter för att söka hjälp i kampen mot
ökenspridning i sina länder, rapporterade den Israeliska
tidningen Yediot Ahronot. Chefen för den irakiska
delegationen, Susan Sami Jameel Albanaa, som är chef för
luftföroreningskontrollen vid det irakiska miljöministeriet,
efterfrågade israelisk hjälp och hoppades på en öppen dialog i
frågan om ökenspridning mellan hennes departement och
israeliska företrädare. Hennes kollega, Mohamed Bahir, bad
även israelerna om hjälp att kontrollera utsläppen av
växthusgaser. Också en representant från Afghanistan kom att
prata med tjänstemännen från JNF och sade han aldrig
samtalat med israeler dessförinnan och var glad över tillfället.
ELEKTRONIK, DATA OCH IT
Översättningspennor med nya språk och text till tal
De välkända Quicktionary läspennorna från Israel kommer nu i
nya versioner med utbytbara minneskort. De två nya Wizcardkorten ger tillgång till följande ordböcker:
Fransk-svenskt, spansk-svenskt, svensk-engelskt samt
svensk-svenskt med svenska ord och uttryck samt engelskt
och svenskt text-till-tal. Varje ”ordbok” på minneskort
omfattar mellan 300 000 och 600 000 ord och uttryck och
väger några gram istället för pappersböckernas kilogram.
Tillverkaren heter Wizcom Technologies Ltd. och ligger i Rosh
Ha'ayin, Israel. I Sverige har agenturen övertagits av XnX
Data AB http://www.xnxdata.se
som distribuerar genom bok- och kontorsmaterialhandeln samt
företag som säljer läshjälpmedel och språkprodukter.
Pennorna kan även köpas via XnX Datas webbshop
Ytterligare en sjökabel förbinder Israel med världen
En tredje fiberkabel mellan Israel och Cypern läggs av
Tamares Telecom Ltd som har sin bas i Herzliya. Denna kabel
medför en väsentlig ökning av kapaciteten för data- och
teletrafik mellan Israel och omvärlden. Globes 26 december
2011.

medicin, vatten, miljö och försvar,
mm. Kan läsas på kammarens
hemsida
http://www.svenskisraeliska.com

Närradio om Israel – också på
Internet
Föreningen FRED I MELLANÖSTERN,
FIM, sänder närradio, varje tisdag ett
nytt program med ny programledare.
Lyssna på FiM varje vecka, tisdag kl
19 – 20 med repris söndag kl 08 –
09.
Se FiM hemsida:
www.fredimellanostern.se

Blogg från FiM – Fred i
Mellanöstern
http://fredimellanostern.wordpress.com

Förenade Israelinsamlingens
hemsida behandlar bland annat
Israels stora sociala behov. Den har
även länkar till artiklar ur den
läsvärda tidskriften Menorah:
www.israelinsamlingen.org

Svensk Israelinformation med
veckobrevet SNABBNYTT:
http://www.si-info.org

Vad händer på bojkottfronten?
http://www.stoppabojkott.se
http://www.stoppabojkott.se/facebook

Sant och bitskt:
http://ilyameyer.com/svenska/
http://ilyameyer.com/english/

Den engelskspråkiga bloggen
Sweden Israel and the Jews
http://swedenisrael.blogspot.com ger
en inträngande bild av dagens
Sverige i relation till Israel på
engelska. Skrivs av en fd Malmöbo
som flyttat till Israel.
Nytt från Samfundet SverigeIsrael:
http://www.sverigeisrael.org

Vad svenska media låter bli att
rapportera:
israelisverige.info

Med utblick från Israel - Gita,
Noomi och Aryeh
http://tselhagilboa.blogspot.com
http://idiotsakert.wordpress.com
http://meaktualiamm.blogspot.com

Annat alltid aktuellt:
http://missionxp.webblogg.se

ANDRA LÄSTIPS
Israels utrikesdepartement har en

FÖRSVAR
Israel stänger ner Dimona-reaktorn i ett krisläge
Även om Israels försvar mot raketer från Gaza, Libanon och
Iran har stärkts anser landets försvarsmakt och
atomenergikommission att de två kärnreaktorerna i Dimona
respektive Nahal Sorek bör stängas av om krig hotar. Den
forskning som bedrivs vid anläggningarna eller produktionen
av isotoper för medicinska och andra ändamål kan då få göra
ett uppehåll. Detta framgår av en artikel i tidningen Ha’aretz
av den 3 januari 2012.
Israel stoppar nya leveranser av militära system till
Turkiet
Försvarsministeriet stoppat nya exportlicenser för 2012 efter
”diplomatiska och politiska överväganden” till Israel Aerospace
Industries och Elbit Systems för leverans av avancerade
spaningssystem till Turkiets flygvapen. Kontraktet tecknades
2009 och skulle löpa i fyra år.Globes 22 december 2011.
Flygsamarbete återupptas
Samtidigt kommer ett meddelande om att Israel och Turkiet
har återupptagit sitt flygsamarbete. Avsikten är att stabilisera
och förbättra relationerna samt att förhindra kollisioner över
Medelhavet.
Israel National News 22 december 2011.
Stridsfordon kan köras i ny simulator
Elbit Systems har utvecklat en simulator för utbildning av
förare till stridsfordon under alla tänkbara – och otänkbara förhållanden. Verkliga slagfältsförhållanden i alla väder kan
efterliknas. Globes 30 november 2011.

Israels utrikesdepartement har en
omfattande hemsida med färska
officiella nyheter, kommentarer, fakta
och videoclip, samt en sökmotor:
www.mfa.gov.il/mfa/

Israels ambassad i Stockholm har
en bra och innehållsrik webbsajt
www.israelsambassad.se

där man kan beställa deras
nyhetsbulletin som sänds per e-post.
Israelisk TV och radio på
engelska och andra språk
http://www.iba.org.il/world

Välj IBA News TV-nyheter eller
radioprogrammen Weekend Report,
Sunday edition, Culture Report och
Face to Face.
Israeliska tidningar på engelska
Jerusalem Post:
www.jpost.com

Ha’aretz på engelska
www.haaretz.com/

Ynet News. Engelsk hemsida för
Israels största dagstidning Yedioth
Ahronoth: http://www.ynetnews.com
Globes - finans- och
handelstidning
www.globes.co.il/serveen/
Vad sägs i arabiska och iranska
media?
MEMRI översätter till engelska.
www.memri.org

och

BLANDADE NYHETER

www.memriTV.org

Besök på CERN ska öka intresset för fysik hos
gymnasieungdom
För att stimulera intresset för fysik planerar två lärare i södra
Israel att organisera ett besök för en studentgrupp till CERN
utanför Genève, på gränsen mot Frankrike. CERN skapades
som ett sameuropeiskt efterkrigsprojekt för civil kärnforskning
1952, och är något varje naturvetenskapligt intresserad
ungdom känner till.
LHC, världens största accelerator, är byggd vid CERN, en
cirkulär underjordisk tunnel 27 km lång, delvis i Schweiz och
delvis i Frankrike, och har stimulerat fantasin - Dan Browns
bestseller Änglar och Demoner är delvis baserad på CERN.
1989 skapades World Wide Web (www) på CERN - som gav
struktur till innehållet på några internationella datornät för
militärt och forskningsbruk, och gjorde internetrevolutionen
möjlig. Världens första internetadress var http://info.cern.ch
där du hittar dess historia.
Israel har alltid haft enstaka forskare på CERN, och blev
associerad medlem 16 september 2011 med möjlighet att bli
full medlem efter två år.
Ynet News 22 december 2011.
Läs mer HÄR

Palestinian Media Watch PMW
bevakar palestinska media:
http://www.palwatch.org

OM DENNA E-TIDNING
Använd länken "Skicka vidare"
ovanför vinjettbilden om du vill låta
någon annan ta del av bulletinen med
bibehållen formatering. Informera
gärna släkt, vänner och bekanta att
de kostnadsfritt kan prenumerera om
de har e-post. Länken till "Automatisk
registrering" finns till vänster ovanför
vinjettbilden. Alternativt kan man gå
in på
http://www.zionit.se och registrera sig
där och även se alla föregående
nummer. Vill du inte få dessa nyheter
kan du enkelt och automatiskt
avregistrera dig på länken
"Avprenumerera" ovanför bilden.
Kommentarer och förslag emotses
tacksamt till Redaktionen.
Bli medlem i Sionistiska
Federationen!
Det är idag viktigare än någonsin för

Det är idag viktigare än någonsin för
att möjliggöra ett aktivt
opinionsarbete för Israel.
Medlemsavgiften för 2012 är 250 kr,
för studerande 150 kr.
Extrabidrag till vår verksamhet för
Israel är mycket välkomna!
Plusgiro 35 98 99-2
Styrelsen tackar härmed alla våra
generösa givare.
Copyright: Sionistiska Federationen i
Sverige.
Notiser får återges utan tillstånd om
”Från den ljusa sidan nr 1 - 2012"
anges som källa.

