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TURISTNYTT
Tel Aviv nominerad bland 25 av årets mest innovativa städer
Det är en omröstning i Wall Street Journals veckomagasin, sponsrad av Citybank, där Tel Aviv finns med bland världens
mest innovativa städer jämsides med New York, London, Berlin, Chicago, Singapore, Hong Kong, Sao Paolo, Toronto,
Wien, Köpenhamn, med flera. I artikeln noteras att Tel Aviv med omnejd har 3,3 miljoner invånare på en yta av 52
kvadratkilometer och ligger i framkanten när det gäller nya företag, akademisk och industriell forskning och utveckling, ny
och klassisk (Bauhaus) arkitektur, mm. Omröstningens resultat publiceras i slutet av oktober.
http://online.wsj.com/ad/cityoftheyear

Ben Gurionflygplatsen får utmärkelse för kvalitetsservice och nöjda passagerare
Utmärkelsen ”Roll of Excellence” baseras på omfattande enkäter bland flygpassagerare. Ben Gurion, som är Israels stora
internationella flygplats rankades jämsides med Beijing, Cape Town, Guayaquil och Kuala Lumpur i kategorin Airport
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ISRAEL - SAMHÄLLE
Nyval i början av 2013
Premiärminister Netanyahu har utlyst
nyval till den 22 januari 2013,
eftersom Israel står inför stora
utmaningar både vad gäller den
ekonomiska situationen, budgeten
som måste bantas och säkerheten.
De andra stora partierna välkomnar
nyval. Formellt beslut tas när Knesset
möts igen efter sommaruppehållet
den 15 oktober. Därefter upplöses
Knesset för att ledamöterna ska
kunna ägna sig åt valarbete.
Utförliga artiklar i Ynet News den 10
oktober 2012 och därefter.
Övergivna beduinkvinnor bereds
jobb och vinner i status
Här en video med engelskt tal från
nättidningen ”Israel up close”:
ISRAEL – EKONOMI
Standard & Poors bekräftar
Israels A+ rating
Rapporten som refereras i Ynet News
utgör lugnande läsning för den som
planerar att investera i Israel. För
transaktioner inom landet är
kreditbetyget AA-.
S & P tror att den planerade
bantningen av statens utgifter med
14 mdr shekel (motsvarande ca 25
mdr. kronor) kommer att genomföras
och att statens skuldsättning kommer
att minska från nuvarande 76 % av
BNP till 71 % 2015. S & P tror att den
verkliga BPN-ökningen per capita blir
1,8 % per år i snitt fram till 2015,
eller totalt 7 %. Ynet News 29
september 2012.
Ekonomin växte 3,2 % första
halvåret 2012
Denna siffra kommer från Statistiska
Centralbyrån som reviderade den
uppåt från tidigare 3 %. Den
inhemska ekonomin växte med 3 %,
exporten ökade med 6,5 % och
ökningen av kapitalbildningen i fasta
tillgångar var 4 %. Tidigare prognos
från Statistiska Centralbyrån var 3,5

internationella flygplats rankades jämsides med Beijing, Cape Town, Guayaquil och Kuala Lumpur i kategorin Airport
Service. Åren 2007-2011 blev Ben Gurion bäst bland flygplatser i Mellanöstern. Ynet News 2 oktober 2012.
År 5772 blev Israels bästa turistår genom tiderna
3,5 miljoner turister anlände under det gångna judiska året 5772 vilket var 3,5 % fler än året innan. Glädjande var
ökningen med 24 % av antalet besök av kryssningsfartyg. Turistintäkterna har beräknats till 18 mdr shekel motsvarande
ca 32 mdr kronor, en ökning med 10 %, detta trots den allmänna konjunkturnedgången i Europa. Ynet News 19
september 2012.
Internationell modekväll i Tel Aviv
Paris, London, Milan och Tokyo har alla kända modedagar, men nu sällar sig metropolen Tel Aviv till dessa städer. Den 1
november mellan 18 och 23 är det dags att bege sig till Kikar HaMedina för Tel Aviv Fashion Night. Israeliska såväl som
internationella modeföretag som Ralph Lauren, Gucci och Burberry kommer visa upp sina kollektioner för allmänheten
denna kväll. Men till skillnad från andra modevisningar fylls denna kväll också med uppträdanden och musik. Runt i kring
det stora torget finns gott om restauranger i denna vita stad som Tel Aviv kallas.
Grafitti och lektion i hebreiska?
Vill du lära dig hebreiska och samtidigt spana in Tel Avivs hetaste områden så ska du följa med lingvisten Guy Sharett när
han guidar dig genom Tel Avis grafitti-kultur. Den nya turen som är till för alla som kan hebreiskans grunder lär dig alla de
senaste uttrycken och slangen, samtidigt som Guy visar dig Tel Avivs urbana historia genom grafitti-konsten. Ett nytt sätt
att se Tel Aviv på samtidigt som du lär dig hebreiska utanför klassrummet. Kontakta honom på guysha@hotmail.com
De tio mest besökte kristna minnesplatserna ligger kring Galileiska sjön
I en längre artikel i nättidningen Israel21c beskriver journalisten Abigail Klein Leichman dessa platser.
Mer än 60 procent av de 3,4 miljoner turister som besökt Israel under det gångna året var kristna. Men även om
Jerusalem är en viktig etapp när man vill följa Jesus vägar i det Heliga landet, så är det i övre Galiléen du finner de
verkligt intressanta minnesmärkena. De ligger kring den Galileiska sjön, Gennesaret, kallad Kinneret av israelerna. Det
finns två vandringsrutter, Jesus trail som kom till stånd i februari 2008 genom ett privat initiativ och Gospel Trail som är
ett nytt projekt av Israels turistministerium tillsammans med Keren Kajemet LeIsrael från november 2011. Spåret startar
vid Mount Precipice (vad är namnet på svenska?) nära Nasaret och kan följas till fots, med cykel eller bil. Länken till
artikeln som också har vackra bilder och en videolänk finns HÄR.
KULTUR
Opera vid Masada
I juni nästa år sätts Puccinis opera Turandot upp på en spektakulär utomhusscen nedanför den historiska Masada-klippan.
Rollen som Turandot sjungs av den amerikanska sopranen Lise Lindstrom, som haft stora framgångar på Metropolitan
Opera i New York. Övriga medverkanden är Marcello Giorani alternerande med Gustavo Porto, Lui Hei alt. Jan Cornelius
samt Paata Burchuladze. Daniel Oren dirigerar Israel Symphony Orchestra Rishon LeZion. Föreställningar den 6, 8, 9 och
10 juni 2013. HÄR är länken till prospektet där det även länkas till en video av Turandot när operan framfördes i Wroclaw,
Polen 2010.
Operan vid Masada varje sommar har hittills haft stor framgång och föreställningarna blev snabbt utsålda.
href="http://t.anp.se/track?
t=c&mid=1597491&uid=85563918&&&http:%2F%2Fwww%2Eyoutube%2Ecom%2Fwatch%3Fv%3DFFDqsAnExOE+">HÄR
en video av ett avsnitt (Chanson Boheme) ur den gångna sommarens föreställning av Carmen. Redaktören föreslår
hågade operavänner att kombinera en operakväll vid Masada med en veckas hälsokur på något hotell vid närliggande
Döda havet. Be din resebyrå att föreslå en paketresa som passar dig.
Bauhaus konst
Tel Avivs konstmuseum visar från 26 oktober en utställning av Bauhaus-konstnären Friedrich Adler. Adler som mördades i
Auschwitz 1942 trodde på konst som ett sätt att förändra samhället. Hans arbeten omfattar modern industridesign och är
ett måste för alla Bauhausvänner.
MEDICINSKA NYHETER
Israel bland världens mest hälsosamma länder
En Bloomberg-undersökning visar att Israel är världens sjätte mest hälsosamma land bland länder med fler än en miljon
invånare. Bloomberg ranking tittade på olika faktorer för att få fram både ett hälso- och ett risktal. I hälsotalet beaktas
faktorer som förväntad livslängd, dödsorsaker och dödstal. I risktalet tas hänsyn till antalet rökare, övervikt,
alkoholkonsumtion, luftföroreningar och vattenkvalitet. Bruttonationalprodukten per invånare lades också in i
bedömningarna.
Singapore hamnade på första plats med ett resultat på 89,45 % jämfört med 85,97 % för Israel. Israel rankades högre än
länder som Sverige, USA, Tyskland, Holland och Spanien. Mozambique, Kongo and Swaziland rankades sist bland de 145
länder som undersökningen omfattade. Bloomberg, augusti.
Israelisk-arabisk forskare utvecklar ny cancerterapi
Dr Amal Ayoub har under många år arbetat med strålningsterapi vid Ben Gurion-universitetet, där hon doktorerat i
biomedicinsk teknologi efter att ha studerat vid Technion i Haifa. Hon har nu startat ett eget utvecklingsföretag för att ta
fram en ny intressant behandlingsmetod av cancer, med nanopartiklar av guld. Guldpartiklarna, täckta av ett inert ämne
injiceras i tumören och förstärker effekten av strålning. Dr Ayoub, tillsammans med två anställda – en kvinnlig israeliskarabisk biokemist och en kemiingenjör från Technion – har startat företaget Metallo Therapy med hjälp av anslag från The
Chief Scientist’s Office. Företaget ligger inom i NTG Technology-inkubatorn i Nasaret. Redan har en investerare, Arkin
Holdings, lagt in 300 000 dollar i företaget och är beredd att satsa mer när dr Ayoub kommit en bit längre än till
djurförsök. Israel21c 9 oktober 2012.
Nytt antiinflammatoriskt läkemedel utan biverkningar
Professor Saul Yedgar och hans forskargrupp vid medicinska fakulteten på Hebreiska universitetet i Jerusalem har
utvecklat helt nya syntetiska antiinflammatoriska och antiallergiska läkemedel, som saknar de hittills brukliga
substansernas (NSAIDs) biverkningar såsom kärlproblem, magblödningar eller andningssvårigheter. Inte heller har de
steroidernas (kortisonets) biverkningarna. Inflammatoriska sjukdomar har en gemensam faktor, en familj av enzymer
(PLA2), som initierar en rad olika symptom. Professor Yedgar och hans medarbetare har forskat fram en helt ny syntetisk
generation av substanser som kontrollerar PLA2-aktiviteten och har därmed skapat ett multifunktionellt
antiinflammatoriskt läkemedel (MFAIDs). Teknologin har av universitetets Yissum Technology Transfer Company
licensierats ut till brittiska Morria Biochemicals PLC som utvecklar den till nya läkemedel mot hösnuva, cystisk fibros,
dermatit, ögoninflammationer samt tarmsjukdomar såsom kolit och Crohns. Press release från Hebreiska universitetet, 6
september 2012. Läs mer på Morrias hemsida http://www.morria.com
Nytt hopp för patienter med kronisk hepatit C
Företaget Nasvax Ltd. i Ness-Ziona, Israel, har genomfört framgångsrika fas IIa studier i Polen och Österrike på patienter
med kronisk hepatit C som inte svarat på standardbehandlingen med interferon. Studierna har gjorts med företagets
immunoterapeutiska orala antikropp anti-CD3, med vilken man haft framgång även vid behandling av icke-alkoholbetingad
fettlever. Globes 2 oktober 2012 samt företagets hemsida www.nasvax.com
FORSKNING

från Statistiska Centralbyrån var 3,5
% tillväxt för hela ekonomin.
Däremot hade Israels centralbank
istället en något lägre prognos på 3,1
%. Prognoserna för tredje kvartalet
ligger fortfarande i denna
storleksordning, som ju måste väcka
avund hos flera andra länder runt
Medelhavet.
Den genomsnittliga BNP tillväxten
som OECD förutspår bland
medlemsländerna är 1,6 %. BNP för
europeiska stater knutna till Euron
förväntas minska med 0,1 %. Ynet
News 20 september och Globes 11
september 2012
Israels export ökade 6 % under
juli-augusti
Den största ökningen står
läkemedelsindustrin för som,
möjligtvis säsongsmässigt, ökade sin
export med 23 %. Övriga sektorer
stod för en ökning på enbart 3 %.
Man noterar positiva siffror, ofta efter
en nedgång i april och maj för
jordbruksexporten på +19 %,
polerade diamanter + 14 %,
elektroniska komponenter och
datorer +4,5 %. Exporten av
kommunikations, styr- medicinsk och
vetenskaplig utrustning ökade endast
med 1 % och nådde 1,2 mdr dollar.
Exporten av flygplan ökade med 17
% till 330 milj. dollar. Stora ökningar
noteras för kemiska produkter,
maskiner och utrustning, elektrisk
utrustning medan mineraler,
metaller, gummi- och plastprodukter
visade en minskning.
Man fruktar dock att den ekonomiska
nedgången i Europa ska påverka
Israels export framöver. Mer i Ynet
News 30 september 2012.
AFFÄRSNYHETER
Internationell konferens om
brännande säkerhetsfrågor
The 2nd International Conference on
Homeland Security Tel Aviv 11-14
November 2012:
Israel HLS 2012 will focus on today’s
key homeland security issues: Cyber
security, securing smart cities, critical
infrastructure protection and
emergency preparedness. Attendees
will learn how to enhance security by
integrating operational know-how
with the advanced tools necessary to
deal with emerging threats. An
exhibition will display the latest
equipment and methods. Är du
intresserad att ställa ut eller besöka
mässan besök deras hemsida
http://www.israelhls2012.com eller
kontakta Israels ambassads
handelsavdelning på e-post
stockholm@israeltrade.gov.il eller
telefon 08-528 06 580.
International Astronautical
Federation förlägger sin årliga
konferens 2015 till Jerusalem
Israels kompetens inom
rymdområdet, Jerusalems fina hotell
och konferensfaciliteter samt stadens
attraktionskraft lär ha fällt
avgörandet vid omröstningen.
Förslagen från Thailand och Mexiko
förlorade. Federationen är den största
internationella rymdorganisationen
och har 250 stater och institut som
medlemmar.Ynet News 9 oktober
2012
Ny israelisk affärsjet godkänd av
amerikanska
luftfartsmyndigheten
Det nya 10-sitsiga affärsflygplanet
G280 som tillverkas av Israel
Aerospace Industries (IAI) och säljs
genom Gulfstream Aerospace
Corporation i USA, har godkänts av
amerikanska FAA och Israel Civil
Aviation Authority. Planet kan flyga 6
600 km utan mellanlandning och
klarar alltså London - New York
nonstop. Det utrustas inuti av
Gulfstream enligt kundens önskemål.
Enligt uppgift har IAI flera dussin

FORSKNING
Nytt israeliskt hjärnforskningspris på 1 miljon dollar
Non-profit organisationen Israel Brain Technologies meddelar att man etablerar ett nytt pris för hjärnforskning uppgående
till 1 miljon dollar. Priset går till individer eller grupper av individer som fördjupar förståelsen av den mänskliga hjärnan.
Israels president Shimon Peres som har sedan länge varit en förespråkare för hjärnforskning välkomnade initiativet:
”Hjärnforskning kommer under det kommande decenniet revolutionera och förbättra våra liv genom nya mediciner och
behandlingar av sjukdomar som Parkinsons och Alzheimer. Det första priset kommer att delas ut under Israel Brain
Technologies konferens 2013. Globes, september 2012.
Naturligt giftfritt skydd mot insekter i växthus
Israeliska företaget EdenShield har utvecklat ett naturligt, giftfritt insektsmedel som maskerar doften av växter och
blommor. Det blockerar luktsinnet på insekterna så att de inte kan lukta eller hitta en potentiell värd. Bolaget utvecklar
produkten till en spray för växthus. Det naturliga extrakt som EdenShield utvecklar kommer från en buske som växer i
Israel, Sinai och Jordanien och testas redan i israeliska växthus. Tvärtemot konventionella bekämpningsmedel skyddar
detta medel växterna utan att döda insekterna. Ur Israelrapport 12 oktober 2012
ENERGI
Gas- och oljejättarna vill gärna köpa in sig i Israels gasfält
Från olika nyhetsmedia kommer uppgifter om att de stora gas- och oljebolagen gärna skulle vilja få in en fot när det gäller
att exploatera de stora gasfyndigheterna i Israels ekonomiska zon i Medelhavet. Ryska Gazprom och norska Statoil samt
ett franskt och något av de amerikanska bolagen har nämnts. Israels regering ligger ännu så länge lågt och har till att
börja med tillsatt en utredning om hur mycket av gasen man behöver själv inom landet och hur mycket som skulle kunna
exporteras. Utredningen har resulterat i den så kallade Tzemach-rapporten. Se följande artikel. Det har i detta
sammanhang spekulerats i att lägga en rörledning till Europa, antingen via Turkiet, vilket just nu inte verkar politiskt
möjligt eller via Cypern och Grekland. Denna fråga är dock för tidigt väckt. Ur olika media av FTC.
Cypern vill importera israelisk flytande naturgas
Cypern hoppas att börja importera flytande naturgas från Israel i början av 2015, sa Cyperns minister för handel, industri
och turism Neoklis Sylikiotis till Famagusta Gazette Online.
Israel ska förse Cypern med mellan 0,5 och 0,7 miljarder kubikmeter naturgas för elproduktion, säger Sylikiotis som
talade till journalister efter besök i Israel av en cypriotisk delegation på hög nivå. Ön planerar att importera naturgas på
kort sikt, innan man kan börja utnyttja sina egna offshore reserver runt 2018.
"Om alla dessa diskussioner är avslutade i slutet av året, då kan vi ha naturgas i början 2015 till lägre priser under 3-5
år", enligt Sylikiotis. Han sade att gasen skulle köpas via Cypern Electric-myndigheten efter ett mellanstatligt avtal eller
ett avtal med Israel Electric Corporation. Kommentarerna gjordes mindre än en vecka efter Tzemach-rapporten som
rekommenderar att Israel begränsar exporten av naturgas till 500 miljarder kubikmeter (b.cu.m), och samtidigt reserverar
minst 450 b.cu.m. för inhemska behov. Israel har ca 800 b.cu.m. i bekräftade naturliga gasresurser enligt rapporten, som
fortfarande kräver kabinettets och Knessets godkännande. Dessutom finns 680 b.cu.m. i sannolika resurser, varav cirka
150 b.cu.m. sägs ha åtminstone 90 % sannolikhet för framgång. Nadav Shemer, Jerusalem Post 4 september 2012.
Översättning: Ralph Haglund.
Även Litauen i kö för att köpa naturgas från Israel
Vid en 3-dagars Baltisk Life Science konferens i Vilnius i augusti där Israel deltog med en stor delegation, sade Litauens
ekonomiminister att landet planerar att importera israelisk naturgas för att bryta det ryska Gazproms monopol. Mer om
konferensen finns i Ynet news 23 september 2012.
Tre nya kraftverk planeras
Israeliska statens planeringsföretag ”New Power Stations” har äntligen kommit igång med sitt arbete att hitta lämpliga
platser där de tre nya planerade kraftverken kan byggas. De ska generera sammanlagt 2 000 megawatt och stå klara om
ca fem år. Det är ännu inte klart om verken ska ägas av staten eller bli privatägda. I varje fall avser man att skapa ett
alternativ till det monopolliknande, statsägda Israel Electric Corporation (IEC). Man kan anta att de nya verken ska drivas
med israelisk naturgas från Medelhavet och avhjälpa den intermittenta elbristen som manifesterade sig den gångna heta
sommaren när alla luftkonditioneringsaggregat kördes för fullt. Globes 20 augusti 2012.
Vågenergi kan bli effektivare
Professor George Weiss vid Tel Aviv-universitetets institution för förnyelsebar energi och hans medarbetare i ett
samarbete med en grupp på universitetet i Exeter, Storbritannien, har undersökt hur energin från havsvågor kan utnyttjas
mer effektivt. Hans metod bygger på att löpande mäta höjden av de inkommande vågorna och styra generatorn med
hänsyn till denna. Det uppges att denna metod skulle öka effektiviteten med 100 %. Artikeln kom lägligt eftersom Dagens
Nyheter den 1 oktober publicerade en artikel om en stor statlig satsning i Sverige på vågkraft genom byggandet av
världens största vågkraftpark utanför Lysekil på Västkusten. Såväl i Israel som i Sverige är man dock medveten om den
tid det kan ta för vågkraft att bli ekonomiskt lönsam. I den israeliska artikeln talas det om ett kilowattimmepris från
vågkraft som f.n. sägs bli 50 gånger dyrare än dagens elpris.
Israel21c 20 september 2012. Se även artikeln Wave energy converter control by wave prediction and dynamic
programming - Original Research Article in
Renewable Energy, Volume 48, December 2012, Pages 392-403
Guang Li, George Weiss, Markus Mueller, Stuart Townley, Mike R. Belmont
VATTEN

Enligt uppgift har IAI flera dussin
beställningar på G280, som man lagt
ner 60 000 timmars ingenjörsarbete
och 150 flygtimmar på. Varje plan
kostar mellan 16 och 24 miljoner
dollar, beroende på utstyrsel och
tillbehör. Ynet News 13 september
2012.
LÄSTIPS
Financial Times:
”Israel: en förnyande ädelsten i
Europas bakgård”
Michael Bloch, Jonathan Kolodny och
Dana Maor skriver att Israel är en
innovationshubb som endast
överträffas av Silicon Valley vad
gäller koncentration av start-up
företag.
Trots det verkar det inte som om
europeiska företag är medvetna om
detta. Förvånansvärt få europeiska
företag finns med i listan över företag
och investmentfonder som väljer att
placera pengar i Israel.
Bloch, Kolodny och Maor har nu
tillsammans med Technion (Israel
Institute of Technology) identifierat
fyra sektorer som de anser är värda
att studera närmare, kanske
framförallt för europeiska företag.
Innovation som den ser ut idag
Den privata sektorn i Israel spenderar
mer på innovation än vad samma
sektor i andra länder gör, mätt i
procent av BNP. 2009 investerade
den 4,3 % av BNP vilket är ungefär
dubbelt så mycket som OECD:s
genomsnitt och högre än till exempel
länder som USA, Tyskland, Frankrike
och Storbritannien. Även utländska
investeringar är betydande. De
senaste sju åren har riskkapitalbolag
runt om i världen investerat 1
miljarder i israeliska
högteknologiföretag jämfört med $45
miljarder i EU, Innehåll i denna
spalt
ISRAEL – SAMHÄLLE
Nyval i början av 2013
Övergivna beduinkvinnor bereds jobb
och vinner i status
ISRAEL – EKONOMI
Standard & Poors bekräftar Israels
A+ rating
Ekonomin växte 3,2 % första halvåret
2012
Israels export ökade 6 % under juliaugusti
AFFÄRSNYHETER
International Astronautical Federation
förlägger
sin årliga konferens 2015 till
Jerusalem
Ny israelisk affärsjet godkänd av
amerikanska luftfartsmyndigheten
LÄSTIPS
Financial Times :
”Israel: en förnyande ädelsten i
Europas bakgård”
NYHETSKÄLLOR OCH BLOGGAR
OM DENNA E-TIDNING
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Europas största fiskfarm öppnar i Polen med hjälp av israelisk teknologi
Det israeliska företaget AquaMaof Aquaculture har etablerat Europas största fiskfarm i Polen i samarbete med polska
investerare. Fiskfarmen är på 2 160 kvadratmeter och förväntas årligen producera 1 200 ton av färskvattenfisken tilapia.
Farmen kostar 12 miljoner Euro (cirka 101 miljoner SEK) och förväntas generera vinst efter 5 år. AquaMaof utvecklar
också en 500 ton fiskfarm i Ryssland samt en kaviarfarm I Rumänien.
Israel21c org, september.
Du missade väl inte artikeln Världens bästa ryska kaviar odlas i Israel i nr. 7-8 - 2012:
och hemsidan http://www.karatcaviar.com
UNICEF delar ut israeliska vattenreningstabletter
i Syrien
Israel Chemical (ICL) fick tillstånd av regeringen att genom ett dotterbolag sälja sina vattenreningstabletter till UNICEF för
utdelning till drabbade samhällen i Syrien där vattnet blivit förorenat och inte kan drickas. Ynet news 30 september 2012.
Vattennivåerna i Israels sjöar
Vattennivån i Döda havet har sjunkit 1,5 meter sedan oktober förra året, medan den i Gennesaret (Galileiska sjön) är den
högsta på fem år. Det är den kraftigaste nedgången i Döda havet i historien. Å andra sidan har Gennesaret - landets
viktigaste sötvattenreservoar - haft sitt bästa år sedan 2004, och för första gången på fem år har inte sjöns nivå sjunkit
under den nedre röda linjen under vilken pumpning är farligt. Förra året var bra för Gennesaret på två sätt. Dels kom
relativt mycket regn, med israeliska mått mätt, dels minskade behovet att pumpa vatten från sjön genom avsaltningen av
havsvatten längs kusten i väster. Så mängden Gennesaret vatten som pumpades in i det nationella vattennätet minskades

ISRAEL - SAMHÄLLE
Nyval i början av 2013
Premiärminister Netanyahu har utlyst
nyval till den 22 januari 2013,
eftersom Israel står inför stora
utmaningar både vad gäller den
ekonomiska situationen, budgeten
som måste bantas och säkerheten.
De andra stora partierna välkomnar
nyval. Formellt beslut tas när Knesset
möts igen efter sommaruppehållet
den 15 oktober. Därefter upplöses
Knesset för att ledamöterna ska
kunna ägna sig åt valarbete.
Utförliga artiklar i Ynet News den 10
oktober 2012 och därefter.
Övergivna beduinkvinnor bereds
jobb och vinner i status
Här en video med engelskt tal från
nättidningen ”Israel up close”:

havsvatten längs kusten i väster. Så mängden Gennesaret vatten som pumpades in i det nationella vattennätet minskades
med 5 procent. Den 1 oktober låg Gennesarets nivå en meter och tio centimeter högre än ett år tidigare. Samtidigt
förvärras Döda havets situation. Både Israel, Jordanien och Syrien har byggt dammar som skurit av alla stora tillflöden.
Döda Havets nivå ligger i dag nästan 30 meter lägre än för 30 år sedan, resulterande i stora uttorkade områden och
dypölar. Israel och Jordanien arbetar nu, i samarbete med Världsbanken, på en plan att rädda Döda havet genom att
tillföra vatten från Röda havet. Ur Israelrapport 12 oktober 2012.
ELEKTRONIK, DATA OCH IT
Kretslösningar från israeliskt snilleföretag i
en miljard mobiler och surfplattor under 2011
I nr 2 – 2009 av denna tidning beskrev vi det israeliska snilleföretaget CEVA i Herzliya som utvecklar s.k. DSP-kretsar
(Digital Signal Processor) för hela världens tillverkare av mobiltelefoner. Vi var nyfikna hur det hade gått för företaget de
senaste tre åren och kan nu berätta om detta.
CEVA har ingen egen tillverkning, de endast designar dessa DSP-kretsar och säljer sedan licenser till halvledartillverkare
eller tar in royaltyn på sina patent. Man har hela tiden utvecklat nya lösningar för att möta nya användningsområden. Man
anger att följande tillverkare av mobiler och konsumentelektronik använder sig av CEVA:s DSP-teknik: ASUS, Dell, Fujitsu,
Haier, Huawei, Lenovo, LG Electronics, Motorola, Nintendo, Nokia, Panasonic, Philips, Pioneer, Samsung, Sharp, Sony,
Sony Ericsson, Toshiba and ZTE. Men dessa företag sätter vanligtvis samman sina apparater med komponenter från
underleverantörer. CEVA har avtal med 28 underleverantörer av halvledarkretsar, bland dem Broadcom, Intel, Intersil,
Marvell, Mediatek, Mindspeed, MStar, NXP, Nufront, PMC-Sierra, Renesas, Samsung, Sharp, Solomon Systech, Sony,
Spreadtrum, ST Ericsson, Sunplus and VIA Telecom. CEVA hade 2011 licens- och royaltyintäkter på ca 60 milj. US Dollar
motsvarande ca 408 milj. kronor. Deras kretslösning byggdes det året in i en miljard apparater, en ökning med 68 % från
året innan. Med detta finns CEVA:s kretsar sammanlagt i tre miljarder mobiler och andra apparater.
Utvecklingslaboratoriet ligger i Herzliya och har 144 anställda. Ett mindre lab finns på Irland. Huvudkontoret med 10
anställda har placerats i Kalifornien.
Den 1 november hålls CEVA DSP Technology Symposium Series 2012 på Daniel Hotel i Herzliya. Anmälan via hemsidan:
www.ceva-dsp.com

FÖRSVAR
Elbit tränar sydamerikanska stridspiloter
Det israeliska företaget Elbit har fått en beställning från en latinamerikansk stat uppgående till 18,5 miljoner dollar (cirka
120 miljoner SEK). Den gäller etableringen av ett träningscenter för den icke namngivna latinamerikanska statens
flygvapen. Syftet med träningscentret som förväntas stå klart 2014 är att förbättra piloternas operativa träning i en
kostnadseffektiv och realistisk omgivning med fokus på diverse scenarier inklusive flyguppdrag i krigsmiljö. Globes
september 2012.
IDF flyttar sitt datacenter från BenGurion-flygplatsen till bas i Negev
I en stor upphandling av servrar har anbudsförfrågningar gått ut till IBM, Dell, HP, Lockheed och Cisco, alla i något
konsortium med israeliska företag. Förfrågan har fått smeknamnet ”de fem niorna” efter kravet på att systemet ska
fungera driftsäkert 99,999 % av tiden. Globes 23 september 2012.
Ny drönare för sjöspaning visad av IAI
Israel Aerospace Industries har visat upp sin nya förbättrade drönare för sjöspaning. Den kallas Shoval och har fyra
högupplösande kameror och en radar med 300 km räckvidd ombord. Pressvisningen anordnades en vecka efter det att en
iransk spaningsdrönare från Libanon hade flugit in långt över Israel innan den sköts ner. Ynet News 14 oktober 2012.

ISRAEL – EKONOMI
Standard & Poors bekräftar
Israels A+ rating
Rapporten som refereras i Ynet News
utgör lugnande läsning för den som
planerar att investera i Israel. För
transaktioner inom landet är
kreditbetyget AA-.
S & P tror att den planerade
bantningen av statens utgifter med
14 mdr shekel (motsvarande ca 25
mdr. kronor) kommer att genomföras
och att statens skuldsättning kommer
att minska från nuvarande 76 % av
BNP till 71 % 2015. S & P tror att den
verkliga BPN-ökningen per capita blir
1,8 % per år i snitt fram till 2015,
eller totalt 7 %. Ynet News 29
september 2012.
Ekonomin växte 3,2 % första
halvåret 2012
Denna siffra kommer från Statistiska
Centralbyrån som reviderade den
uppåt från tidigare 3 %. Den
inhemska ekonomin växte med 3 %,
exporten ökade med 6,5 % och
ökningen av kapitalbildningen i fasta
tillgångar var 4 %. Tidigare prognos
från Statistiska Centralbyrån var 3,5
% tillväxt för hela ekonomin.
Däremot hade Israels centralbank
istället en något lägre prognos på 3,1
%. Prognoserna för tredje kvartalet
ligger fortfarande i denna
storleksordning, som ju måste väcka
avund hos flera andra länder runt
Medelhavet.
Den genomsnittliga BNP tillväxten
som OECD förutspår bland
medlemsländerna är 1,6 %. BNP för
europeiska stater knutna till Euron
förväntas minska med 0,1 %. Ynet
News 20 september och Globes 11
september 2012
Israels export ökade 6 % under
juli-augusti
Den största ökningen står
läkemedelsindustrin för som,
möjligtvis säsongsmässigt, ökade sin
export med 23 %. Övriga sektorer
stod för en ökning på enbart 3 %.
Man noterar positiva siffror, ofta efter
en nedgång i april och maj för
jordbruksexporten på +19 %,
polerade diamanter + 14 %,
elektroniska komponenter och
datorer +4,5 %. Exporten av
kommunikations, styr- medicinsk och
vetenskaplig utrustning ökade endast
med 1 % och nådde 1,2 mdr dollar.
Exporten av flygplan ökade med 17
% till 330 milj. dollar. Stora ökningar
noteras för kemiska produkter,
maskiner och utrustning, elektrisk
utrustning medan mineraler,
metaller, gummi- och plastprodukter
visade en minskning.
Man fruktar dock att den ekonomiska
nedgången i Europa ska påverka
Israels export framöver. Mer i Ynet
News 30 september 2012.
AFFÄRSNYHETER
Internationell konferens om
brännande säkerhetsfrågor
The 2nd International Conference on
Homeland Security Tel Aviv 11-14
November 2012:
Israel HLS 2012 will focus on today’s
key homeland security issues: Cyber
security, securing smart cities, critical
infrastructure protection and
emergency preparedness. Attendees
will learn how to enhance security by
integrating operational know-how
with the advanced tools necessary to
deal with emerging threats. An
exhibition will display the latest
equipment and methods. Är du
intresserad att ställa ut eller besöka
mässan besök deras hemsida
http://www.israelhls2012.com eller
kontakta Israels ambassads
handelsavdelning på e-post
stockholm@israeltrade.gov.il eller
telefon 08-528 06 580.

telefon 08-528 06 580.
International Astronautical
Federation förlägger sin årliga
konferens 2015 till Jerusalem
Israels kompetens inom
rymdområdet, Jerusalems fina hotell
och konferensfaciliteter samt stadens
attraktionskraft lär ha fällt
avgörandet vid omröstningen.
Förslagen från Thailand och Mexiko
förlorade. Federationen är den största
internationella rymdorganisationen
och har 250 stater och institut som
medlemmar.Ynet News 9 oktober
2012
Ny israelisk affärsjet godkänd av
amerikanska
luftfartsmyndigheten
Det nya 10-sitsiga affärsflygplanet
G280 som tillverkas av Israel
Aerospace Industries (IAI) och säljs
genom Gulfstream Aerospace
Corporation i USA, har godkänts av
amerikanska FAA och Israel Civil
Aviation Authority. Planet kan flyga 6
600 km utan mellanlandning och
klarar alltså London - New York
nonstop. Det utrustas inuti av
Gulfstream enligt kundens önskemål.
Enligt uppgift har IAI flera dussin
beställningar på G280, som man lagt
ner 60 000 timmars ingenjörsarbete
och 150 flygtimmar på. Varje plan
kostar mellan 16 och 24 miljoner
dollar, beroende på utstyrsel och
tillbehör. Ynet News 13 september
2012.
LÄSTIPS
Financial Times:
”Israel: en förnyande ädelsten i
Europas bakgård”
Michael Bloch, Jonathan Kolodny och
Dana Maor skriver att Israel är en
innovationshubb som endast
överträffas av Silicon Valley vad
gäller koncentration av start-up
företag.
Trots det verkar det inte som om
europeiska företag är medvetna om
detta. Förvånansvärt få europeiska
företag finns med i listan över företag
och investmentfonder som väljer att
placera pengar i Israel.
Bloch, Kolodny och Maor har nu
tillsammans med Technion (Israel
Institute of Technology) identifierat
fyra sektorer som de anser är värda
att studera närmare, kanske
framförallt för europeiska företag.
Innovation som den ser ut idag
Den privata sektorn i Israel spenderar
mer på innovation än vad samma
sektor i andra länder gör, mätt i
procent av BNP. 2009 investerade
den 4,3 % av BNP vilket är ungefär
dubbelt så mycket som OECD:s
genomsnitt och högre än till exempel
länder som USA, Tyskland, Frankrike
och Storbritannien. Även utländska
investeringar är betydande. De
senaste sju åren har riskkapitalbolag
runt om i världen investerat $11
miljarder i israeliska
högteknologiföretag jämfört med $45
miljarder i EU, $26 miljarder i Kina
och $7 miljarder i Indien.
Nya möjligheter
De fyra sektorer som författarna,
tillsammans med Technion, har
identifierat är kommunikation,
medicintekniska produkter,
vattenrening och jordbruk.
•Inom kommunikation har israeliska
företag en stark närvaro inom mobila
applikationer och tjänster,
infrastruktur och nätverksteknologi.
•Inom medicintekniska produkter är
man framförallt ledande vad gäller
bilddiagnostik inom en rad områden.
•Avsaknaden av färskvatten i Israel
har lett till omfattande forskning och
resultat för att rena och bevara det.
Undersökningen identifierade 250
företag verksamma inom området.
2014 kommer stora delar av Israels

2014 kommer stora delar av Israels
vattenbehov täckas av
avsaltningsanläggningar och genom
insamlande av regnvatten.
•Forskningen som är kopplad till
landets knappa vattenresurser har
även lett till innovationer inom
jordbruket. Till exempel har man
utvecklat avancerade metoder för
droppbevattning vilket gör att man
inte behöver använda lika mycket
vatten för bevattning av grödor.
Vad kan utländska företag tjäna på
att investera i Israel?
Författarna har här identifierat sex
olika modeller som redan har använts
av internationella företag när de
påbörjat samarbete med företag i
Israel. Det man bland annat har gjort
är att man slår sig samman med ett
israelisk företag för att dela på
kostnaden, och risken, för
utvecklingen (R&D risk).För fler
modeller och mer ingående
beskrivning av bakgrund och
möjligheter, se
originalartikeln i Financial Times av den
19 september: Israel: an innovation
gem, in Europe’s backyard
Svensk text ur http://israelidag.se
NYHETSKÄLLOR OCH BLOGGAR
Ny tidning på svenska om
innovationer i Israel
Tanken bakom Israelinnovation.se är
att ge dig som läsare en inblick i
Israels intensiva utveckling av nya
innovationer. Så gott som dagligen
publiceras det nyheter om
innovationer från Israel och en del av
dem publiceras i den nya tidningen
som kännetecknas av modern grafik,
bilder och videolänkar. Genom att
den ska uppdateras löpande, kan den
bli ett bra komplement till Ljusa sidan
som endast publiceras en gång per
månad.
http://www.israelinnovation.se/

Blogg om Israel
ges ut av Israels ambassad och heter
ISRAEL IDAG. Den innehåller nyheter
och aktuella artiklar under rubrikerna
Media, Politik, Kultur, Innovation,
Besök Israel och Ambassadörens
spalt. http://israelidag.se
NY BLOGG: Israeler skriver till dig
i Sverige
Kim Milrell, en vanlig svensk, vill med
sin blogg www.lettersfromisrael.com
ge ordet åt vanliga israeler. Deras
bild som sällan kommer fram i svensk
mainstream media skiljer sig ofta
radikalt från den bild av Israel och
israelerna som vi läser om i tidningar,
ser på TV eller hör i radio. De flesta
svenskar har aldrig träffat en israel
och baserar sin information om Israel
från oftast mycket vinklade källor i
media. Kims blogg kan, om det faller
väl ut, öka dialogen mellan vanliga
svenskar och israeler och motverka
den negativa bild många svenskar
har om Israel och dess folk.
Martin
http://www.lettersfromisrael.com

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
lisa.abramowicz@si-info.org eller att
sätta in beloppet på pg 506665-9.
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

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.
Sionistiska Federationen, som ger
ut Från den Ljusa Sidan och stöttar
hands-on pro-israeliska initiativ i
Sverige, finns också på Facebook:
Länken hittar du på www.zionit.se.
Här kan du se bilder, videos, få
intressanta länkar och tips, bli
medlem i Sionistiska Federationen,
diskutera med andra och dela med
dig av dina åsikter. Bli supporter till
sidan och sprid den till dina vänner.
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,
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: Nu
finns den också på Facebook.
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/

Nytt från Samfundet SverigeIsrael:
http://www.sverigeisrael.org

Vad svenska media låter bli att
rapportera och annat
inopportunt:
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
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
www.memriTV.org

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

Copyright: Sionistiska Federationen i
Sverige.
Notiser får återges utan tillstånd om
”Från den ljusa sidan nr 10 - 2012"
anges som källa.
6 miljarder i Kina och $7 miljarder i
Indien.
Nya möjligheter
De fyra sektorer som författarna,
tillsammans med Technion, har
identifierat är kommunikation,
medicintekniska produkter,
vattenrening och jordbruk.
•Inom kommunikation har israeliska
företag en stark närvaro inom mobila
applikationer och tjänster,
infrastruktur och nätverksteknologi.
•Inom medicintekniska produkter är
man framförallt ledande vad gäller
bilddiagnostik inom en rad områden.
•Avsaknaden av färskvatten i Israel
har lett till omfattande forskning och
resultat för att rena och bevara det.
Undersökningen identifierade 250
företag verksamma inom området.
2014 kommer stora delar av Israels
vattenbehov täckas av
avsaltningsanläggningar och genom
insamlande av regnvatten.
•Forskningen som är kopplad till
landets knappa vattenresurser har
även lett till innovationer inom
jordbruket. Till exempel har man
utvecklat avancerade metoder för
droppbevattning vilket gör att man
inte behöver använda lika mycket
vatten för bevattning av grödor.
Vad kan utländska företag tjäna på
att investera i Israel?
Författarna har här identifierat sex
olika modeller som redan har använts
av internationella företag när de
påbörjat samarbete med företag i
Israel. Det man bland annat har gjort
är att man slår sig samman med ett
israelisk företag för att dela på
kostnaden, och risken, för
utvecklingen (R&D risk).För fler
modeller och mer ingående
beskrivning av bakgrund och
möjligheter, se
originalartikeln i Financial Times av den
19 september: Israel: an innovation
gem, in Europe’s backyard
Svensk text ur http://israelidag.se
NYHETSKÄLLOR OCH BLOGGAR
Ny tidning på svenska om
innovationer i Israel
Tanken bakom Israelinnovation.se är
att ge dig som läsare en inblick i
Israels intensiva utveckling av nya
innovationer. Så gott som dagligen
publiceras det nyheter om
innovationer från Israel och en del av
dem publiceras i den nya tidningen
som kännetecknas av modern grafik,

som kännetecknas av modern grafik,
bilder och videolänkar. Genom att
den ska uppdateras löpande, kan den
bli ett bra komplement till Ljusa sidan
som endast publiceras en gång per
månad.
http://www.israelinnovation.se/

Blogg om Israel
ges ut av Israels ambassad och heter
ISRAEL IDAG. Den innehåller nyheter
och aktuella artiklar under rubrikerna
Media, Politik, Kultur, Innovation,
Besök Israel och Ambassadörens
spalt. http://israelidag.se
NY BLOGG: Israeler skriver till dig
i Sverige
Kim Milrell, en vanlig svensk, vill med
sin blogg www.lettersfromisrael.com
ge ordet åt vanliga israeler. Deras
bild som sällan kommer fram i svensk
mainstream media skiljer sig ofta
radikalt från den bild av Israel och
israelerna som vi läser om i tidningar,
ser på TV eller hör i radio. De flesta
svenskar har aldrig träffat en israel
och baserar sin information om Israel
från oftast mycket vinklade källor i
media. Kims blogg kan, om det faller
väl ut, öka dialogen mellan vanliga
svenskar och israeler och motverka
den negativa bild många svenskar
har om Israel och dess folk.
Martin
http://www.lettersfromisrael.com

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
lisa.abramowicz@si-info.org eller att
sätta in beloppet på pg 506665-9.
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.
Sionistiska Federationen, som ger
ut Från den Ljusa Sidan och stöttar
hands-on pro-israeliska initiativ i
Sverige, finns också på Facebook:
Länken hittar du på www.zionit.se.
Här kan du se bilder, videos, få
intressanta länkar och tips, bli
medlem i Sionistiska Federationen,
diskutera med andra och dela med
dig av dina åsikter. Bli supporter till
sidan och sprid den till dina vänner.
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,
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:

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: Nu
finns den också på Facebook.
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/

Nytt från Samfundet SverigeIsrael:
http://www.sverigeisrael.org

Vad svenska media låter bli att
rapportera och annat
inopportunt:
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
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
www.memriTV.org

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