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medlemmar och andra som är intresserade av att delta sänds
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Gåvor därutöver till vårt arbete för Israel är mycket välkomna!
Plusgiro 35 98 99-2.
Redaktör och ansvarig utgivare för detta nyhetsbrev :
Franz T Cohn. Medarbetare: Daniel Krygier, Martin Telinius och
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SAMHÄLLSFRÅGOR
80 000 nya lägenheter under
byggnad
Bristen på nya lägenheter för unga
par kan snart vara ett minne blott om
man får tro senaste statistiken från
Israels Housing and Construction
Ministry. Januaristatistiken visar att
snittpriset för nybyggda lägenheter
har sjunkit med 11 % och befintliga
lägenheter med 6 % jämfört med
rekordpriserna i april 2011.
Medelpriset för en ny lägenhet var i
januari 2012 NIS 1,365 miljoner
motsvarande ca 2,6 milj. kronor.
Medelpriset på marknaden för en
befintlig lägenhet var NIS 1.02
miljoner motsvarande ca 1,9 milj. kr.
Snittstorleken är fyra rum och 110
kvadratmeter. Centrala lägen i Tel
Aviv och Jerusalem betingar dock
väsentligt högre priser. Den ökande
nybyggnadstakten sägs bero på att
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TURISTNYTT
Besök en ny turistattraktion i Jerusalem från din dator
Följ med en engelsktalande guide genom den underjordiska
Herodes tunnel upp till Tempelberget.
Klicka här

Tel Aviv – Jaffa lanserar ny hemsida
för att göra staden än mer åtkomlig till de miljoner turister
som besöker staden årligen. Eftersom Tel Aviv erbjuder något
för alla är hemsidan uppdaterad med kommande evenemang,
konserter, cykeluthyrningsstationer, shopping tips,
sevärdheter, restauranger, stränder, nattklubbar och HBT
klubbar. www.visit-tlv.com
Madonna spelar i Israel
Det bekräftas nu att världsartisten Madonna kommer till Israel
i maj för inte bara en, men två konserter! Madonna, som
spelat i Israel tidigare och som uttryckt sitt starka stöd för
landet gör två spelningar den 29 och 31 maj i Ramat Gan
Stadium intill Tel Aviv. Den andra spelningen tillägnas freden i
"Concert for Peace" där flera fredsorganisationer inbjuds att
vara med. Läs mer om Madonna, om Tel Avivs nöjen och se en
video med henne HÄR
Nya hotell i Jerusalem och Tel Aviv ska möta
turisttillströmningen
Just nu färdigställs ett nytt Waldorf-Astoria hotell i Jerusalem.
Det ligger i hörnet King David och Agron Street och byggs
innanför ytterväggarna till historiska Palace Hotel från 1929
som en gång i tiden var Mellanösterns finaste. Hotellkedjan
Waldorf Astoria omfattar för närvarande 28 hotell i hela

nybyggnadstakten sägs bero på att
staten har släppt till mer tomtmark
för bostadsbebyggelse. Ynet News 2
april 2012.
Israel världens 14:e lyckligaste
land
I The World Happiness Report rankas
Israel som 14:e lyckligaste landet.
Rapporten är ett beställningsarbete
från FN och i den konstateras att
sociala faktorer är lika viktiga som de
ekonomiska. Den publicerades av
Columbia University Earth Institute
på uppdrag för Förenta Nationernas
konferens om lycka. HÄR är länken .
The World Happiness Report fann att
ett stabilt familjeliv och varaktiga
äktenskap var viktiga faktorer när
man mäter lyckan hos föräldrar och
barn.
Du kanske inte gissar det vid samtal
med vanliga israeler på gatan men
statistiskt sett hör israelerna till de
lyckligaste människorna i världen.
I rapporten rankas lycka hos världens
nationer, som bygger på en "livsutvärderings-poäng," ett nummer
mellan 0-10 som mäter flera faktorer
inklusive hälsa, familj,
anställningstrygghet, och sociala
faktorer som politisk frihet, sociala
nätverk och avsaknad av korruption
hos regeringen .
Skandinaviska länderna var tydligt
representerade på toppen av listan,
med Danmark, Finland och Norge på
de tre första platserna.
Nederländerna kom fjärde, Kanada
placeras på plats nummer fem och
Sverige på sjunde. USA rankas som
elfte. Österrike kommer på plats 13
och Israel rankas på plats 14 följd av
Belgien på plats 15.
De fem minst lyckliga länderna i
världen, enligt rapporten, var
Burundi, Sierra Leone,
Centralafrikanska republiken, Benin
och Togo. Den genomsnittliga
poängen för de lägstliggande
länderna var 3,4, i motsats till den
genomsnittliga rankningen av 7,6 för
de fyra i topp..
I rapporten konstateras att
anställningstrygghet och goda
relationer med medarbetare är mer
relevanta för trivseln än hög lön och
bekväma timmar. Stabilt familjeliv,
varaktigt äktenskap och gott
uppförande anges också som viktiga
faktorer som påverkar den totala
lyckan.
I mer utvecklade länder är kvinnor
lyckligare än män, i fattigare länder
är det blandat. Den minst lyckliga
tiden i livet visade sig vara

världen och tillhör Hilton-gruppen. Ett andra Waldorf Astoria
planeras nu i Tel Aviv på en ledig tomt mellan Hayarkon och
stranden norr om Hilton Hotel och Independence Park. Redan
tidigare har det rapporterats att den tysk-schweiziska
Kempinski hotellkedjan, som omfattar 60 hotell och bygger
ytterligare 43, planerar att bygga ett lyxhotell i Tel Aviv på
Herbert Samuel Street på en tomt som nu är en
parkeringsplats intill USA:s ambassad. Det ska stå färdigt
2013 och få 23 våningsplan med 220 rum. Hotellet förbinds
med intill liggande David Promenade Residences på 25 plan
som får 60-70 lyxiga våningar. Ur Ynet News.
SAS ska nu åter flyga Köpenhamn – Tel Aviv
Från 4 juni går ett plan tor varje måndag. Från juli blir det
ytterligare en tur varje torsdag och från oktober erbjuds en
tredje tur per vecka. Avgång från Köpenhamn fram till hösten
är kl 13:15 på måndagar och 14:15 på torsdagar. Restiden är
4 timmar 25 minuter. Anslutningsflyg från Stockholm och
Göteborg finns. Däremot återvänder planet till Köpenhamn för
närvarande så sent som 23:30 resp. 00:20, då det saknas
direktanslutningar till Sverige. Från oktober gäller andra bättre
tider.
SAS använder sig antingen av Airbus 319 för 141 passagerare
eller Airbus 321 för 198 passagerare.
Ur SAS pressmeddelande den 29 mars 2012. Pris och bokning
på www.sas.se eller genom Israel Tours www.israeltours.se
Israel och Jordanien 1-11 maj 2012
Resan anordnas av Israel Tours och Samfundet Sverige-Israel
i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, SvenskJordanska föreningen samt SPF Tyresö. Program och bokning
HÄR

KULTUR
Planera en operaresa i juni
Carmen på Masada kan bli en alldeles speciell upplevelse. Den
spelas 7, 9 och 11 juni på Masadas magnifika scen under en
stjärnbeströdd himmel. Dirigent är Daniel Oren. Mer
information och videoklipp från tidigare föreställningar på
Masada finns på
http://www.carmen-at-masada.com

Kultur i Jerusalem
The Season Prologue: The 3rd International Writers' Festival
May 13-18, 2012 at Mishkenot Sha'ananim.
Lyssna på ledande författare från Israel och runt om i världen i
diskussioner, föredrag och tvärdisciplinärt tankeutbyte.
http://philosophy.mouse.co.il/en/

MEDICINSKA NYHETER
Bättre behandling av Parkinson i sikte
Forskare vid Ben Gurion-universitetet i Beersheva (BGU) har
utvecklat en ny metod att behandla sjukdomar i det central
nervsystemet. Metoden kallas V-Smart och går ut på att
innesluta läkemedel i nano-vesikler som har förmågan att
tränga igenom blod-hjärnbarriären. Metoden har patenterats
och vidare utveckling och kliniska tester hos BGU finansieras
av ett privat amerikanskt bioteknologiskt utvecklingsföretag i
New York, Lauren Sciences, som i sin tur erhållit anslag från

medelåldern.
Ur The Times of Israel 8 april 2012 av
Asher Zeiger. Översättning och
bearbetning av Ralph Haglund.
ISRAELS EKONOMI
Ökad optimism för Israels BNP
tillväxt under 2012
Israels Riksbank förutspår att Israels
BNP under 2012 kommer att växa
med 3,1 % jämfört med tidigare
förväntade 2,8 %. Riksbankens
prognos är att Israels BNP tillväxt
fortsätter att öka med 3,5 % under
2013. Israels Riksbankschef Stanley
Fischer säger att en minskad risk för
kollaps av den hårt skuldbelastade
Euron ligger till grund för de
uppdaterade mer positiva talen för
Israels BNP tillväxt. IMF vill dock
vidhålla sin prognos på 2,8 %.
Globes 26 mars 2012.
Valutareserven ökade
Genom en systematisk placering av
landets valutareserv under de gångna
åren i US dollar har riksbankschefen
Stanley Fischer åstadkommit
bokvinster på 17 mdr NIS
motsvarande ca 32 mdr kronor. Vid
slutet av 2011 uppgick Israels
valutareserv till 287 mdr NIS
motsvarande ca 545 mdr kr, en
ökning från 252 mdr NIS för året
innan. Globes 1 april 2012.
Ökad andel ultra-ortodoxa
judiska män på den israeliska
arbetsmarknaden
Färsk statistik från Israels Statistiska
Centralbyrå och Israels Riksbank
visar att andelen ultraortodoxa
judiska män i Israel som har arbete
steg från 39 % 2009 till 45 % 2011.
Statistiken stödjer den genomgående
trenden som pekar på en ökad
integration av Israels ultraortodoxa
judiska befolkning på
arbetsmarknaden som i allt högre
grad än deras föräldrar skaffar sig
högre akademisk utbildning och
identifierar sig allt mer med det
israeliska samhället. Israels regerings
mål är att 63 % av Israels ultraortodoxa judar är integrerade på
arbetsmarknaden år 2020.
Globes 6 mars 2012.
AFFÄRSNYHETER
Teva – Israel har en fascinerande
historia
Läkemedelsföretaget Teva har sitt
ursprung i ett litet apotek i

New York, Lauren Sciences, som i sin tur erhållit anslag från
en Parkinson-stiftelse. Det är dr Sarina Heldman på
kemiinstitutionen, dr Charles Linder på avdelningen för
bioteknologi och professor Eliahu Heldman på institutionen för
klinisk biokemi som står bakom uppfinningen. Professor
Heldman säger att avsikten är att komma åt, skydda och
återställa sådana nervceller i hjärnan som skadats under
pågående Parkinson för att därmed förlänga dessa patienters
liv. Man hoppas att använda V-Smartmetoden i framtiden även
för att behandla Alzheimer, GBM-hjärncancer, ALS och neuroHIV. Globes 12 april 2012.
FORSKNING
VINNOVA vill öka samarbetet med Israel inom Life
Science
VINNOVA, som är Sveriges innovationsmyndighet och har som
uppgift att öka konkurrenskraften hos forskare och företag i
Sverige, vill öka det bilaterala forsknings- och
utvecklingssamarbetet mellan Israel och Sverige. Närmast
erbjuder man intresserade företag och forskningsinstitutioner
att resa till ILSI-Biomed-konferensen i Tel Aviv 21-23/5 2012.
Man hjälper till med kontaktskapande med israeliska företag
och institutioner inom Life Science och kan subventionera
resekostnaderna. Företag erbjuds även att visa sina
innovationer i den svenska montern på konferensens
utställning. Syftet är främst att generera gemensamma
forsknings- och utvecklingsprojekt. Länkar till Vinnova och
ILSI-Biomed finns på Handelskammaren Sverige-Israels
hemsida www.svenskisraeliska.com . Klicka på Cirkulär 2 – 2012.
MILJÖ
Nytt artificiellt spindelnät skyddar odlingar från angrepp
På den stora jordbruksmässan Agritech 2012 i Tel Aviv den
15-17 maj presenteras ett nytt skyddsnät för växthusodlingar
som kallas SpiderNet+. Det kan minska behovet av pesticider
eftersom det fångar upp insekter, löss och annan ohyra som
kan skada växter, precis som spindlar fångar insekter i sina
nät. Därmed förhindras också virus- och bakterieinfektioner
som överförs av insekter. Endast 23 % av ljuset förloras
genom nätet som inte hindrar ventilationen. Mer på
http://www.meteor.co.il. Information om Agritech 2012 finns HÄR
ENERGI
Israels egna oljefynd kan täcka 10 % av landets behov
Megeds oljefält upptäcktes 2004. Det ligger i inlandet på
Sharonslätten öster om Tel Aviv. Närmaste staden är Rosh
HaAyin. På andra sidan av Gröna linjen ligger byn Rantis.
Genom ett antal provborrningar och en produktionsborrning
konstaterades att fältet omfattar reserver på omkring 1 525
miljoner fat olja och därtill en del naturgas. Exploatören är det
börsnoterade företaget Givot Olam Oil Exploration LP med
huvudkontor i Jerusalem. Vid en energikonferens som hölls i
mars vid Netanya Academic College framfördes förslaget att
om palestinierna skulle borra även från sin sida nära byn
Rantis och träffa på olja, skulle den löpande produktionen
räcka till för att finansiera en gemensam oljeledning till
raffinaderierna i Haifa till gagn för både Israel och den
palestinska myndigheten. http://www.givot.co.il/english/index.php
och Globes 12 mars 2012.

Jerusalem, grundat 1901 av
Salomon, Levin och Elstein. Dessa
distribuerade importerade mediciner
runt om landet, en ottomansk
provins, med hjälp av bud med
mulåsna och kamelkaravaner. Med
nazisternas maktövertagande i
Tyskland 1933 stryptes
läkemedelsimporten och därför
öppnade 1935 Salomon, Levin och
Elstein en liten tillverkning i Petach
Tikvah under namnet Assia. Från
Nazityskland och andra länder
anlände flera judiska farmaceuter och
kemister till dåvarande Palestina och
startade två ytterligare
läkemedelsfabriker, Zori i Tel Aviv
och Teva i Jerusalem som kunde
tillgodose en stor del av områdets
läkemedelsbehov under andra
världskriget. 1976 slogs de tre
företagen samman under namnet
Teva, som betyder Natur, av
Salomons svärson Eli Hurvitz.
Ytterligare företag köptes upp.
Hurvitz ledde sedan Teva till en för
ett israeliskt företag osannolik
storlek, som vd fram till 2002 och
som styrelseordförande till sin död
2011, vid 79 år.
Teva Pharmaceutical Industries har
idag 46 000 anställda, av vilka 6 000
arbetar med kvalitetskontroll och övervakning.
Företaget omsätter 18,3 mdr US
dollar, motsvarande ca 122 mdr
kronor (2011) och säljer i fler än 120
länder, med egna dotterbolag i 60. En
betydande del av expansionen det
senaste året har skett genom förvärv
och integration av andra
läkemedelsföretag, bland andra
Ratiopharm i Tyskland, Cephalon i
USA samt två japanska tillverkare.
Teva är omsättningsmässigt ett av de
15 största läkemedelsföretagen i
världen, bland generikatillverkarna är
det världens största. FTC
http://tevapharm.com

Det går bra för Teva i Sverige
Alltfler receptfria och receptbelagda
läkemedel har TEVAs runda märke på
kartongen. Konkurrensen är stenhård
men efter endast ett fåtal år säger
det svenska dotterbolaget till
israeliska jättekoncernen Teva
Pharmaceutical Industries i Jerusalem
att man under 2011 lyckats bli den
största leverantören av generiska
läkemedel till svenska apotek. Man
har 100 olika preparat i sitt program.
Omsättningen 2011 var 440 miljoner
kronor. Flaggskeppet är Tevas egna
COPAXONE som bromsar

och Globes 12 mars 2012.
Ny studie påbörjad: Kan Israel och Cypern hopkopplas
elektriskt med Europa?
Med tanke på att de nya naturgasfyndigheterna i Medelhavet
möjliggör både för israel och Cypern att producera billig elkraft
funderar båda länderna gemensamt på hur ett överskott på el
kan exporteras till Europa.
Den nu påbörjade studien av genomförbarheten av en
högspänd likströmskabel, i ett första steg mellan Israel och
Cypern, i ett senare skede utvidgad till Sydeuropa, har
betecknats som ett av vår tids mest ambitiösa energiprojekt.
Den första fasen skulle kosta 600 miljoner dollar, motsvarande
drygt 4 mdr kronor. Den andra fasen har inte
kostnadsberäknats ännu men gäller en kabel med 1000 km
längd att läggas på upptill 2 000 meter djup. Den skulle
transportera 2 000 Megawatt i vardera riktningen. Ur Ynet
News 12 mars 2012.
VATTEN
Mer vatten i Israel
Gennesarets sjö, som är en av Israels främsta vattenkällor har
nått sin högsta nivå på nio år tack vare senhöstens rikliga
nederbörd. Nivån höjdes med 1,86 meter sedan oktober.
Kustlandets källor har också en högre nivå, men ligger
fortfarande under sitt genomsnitt. I korta drag innebär det att
landets vattenkris är långt ifrån över, men att marginalerna till
den så kallade röda linjen är något större. Den röda linjen
sätter gränsen för hur mycket vatten man kan ta från
naturliga källor innan de oåterkalleligt skadas. Dock fortsätter
Döda Havet att sjunka, vilket är alarmerande. Jordanfloden
som rinner från Libanon i norr, via Gennesarets sjö, är
uppdämd söder om sjön för att spara färskvatten. Det innebär
att Döda Havet fått allt mindre vatten och att det är på väg att
torka ut. Globes 5 april 2012.
Överskott av vatten i Israel i framtiden
Mekorot, Israels statliga företag för distribution av vatten
hävdade i februari att i och med att Israel producerar 40 % av
sitt färskvatten i avsaltningsanläggningar så kommer man nå
ett överskott av vatten år 2014. Dock menar man att landet
bör fortsätta sin strama vattenpolitik, eftersom
ökenspridningen i Mellanöstern ökar.
Vattenövervakning lovande exportprodukt
Företaget Blue I Water Technologies i Kfar Saba med sina
vattenanalysatorer ser till att dricksvattnet i spanska städer är
rent och gott. Just nu installerar företaget 140 av sina
analysatorer i Barcelona och ytterligare 40 st i andra områden.
Ytterligare 150 system ska installeras i Spanien nästa år.
Kontinuerlig provtagning sker i huvudledningarna under jord
och mätresultaten sänds via Internet till en
övervakningscentral.
En annan stor produkt är företagets analysatorer av
vattenkvalitet och klorhalt i privata och publika simbassänger.
Ur Invest in Israel Newsletter 03/2012 och
http://www.blueitechnologies.com

ELEKTRONIK, DATA OCH IT
Lysande siffror från Intel-Israel

multipelskleros (MS) och säljer i
Sverige för 120 Mkr per år. Copaxone
grundar sig på forskning hos
Weizmann-institutet i Rehovoth och
förlänger tiden mellan skoven. Azilect
mot Parkinson är ett annat
originalpreparat, uppfunnet av
professor Moussa Youdim vid
Technion i Haifa, som utvecklats och
tillverkas av Teva men säljs i Sverige
av Lundbeck. Teva-Sweden ligger i
Helsingborg. http://www.teva.se
(Generiska läkemedel säljs under sina
kemiska namn. Deras patentskydd
har upphört och kan därför tillverkas
av andra än den ursprungliga
tillverkaren och till väsentligt lägre
pris, vilket minskar sjukvårdens
kostnader.)
Israelisk teknologi utvecklar
Kinas mejeriindustri
Efterfrågan på mejeriprodukter i Kina
ökar kraftigt vilket har fått den
kinesiska mejeriindustrin att få upp
ögonen för israelisk
jordbruksteknologi och know-how.
Åtta kinesiska mejerichefer
genomgick en 11 veckor lång
utbildning i Israel organiserad av
AfiMilk som är en världsledande
verksamhet inom databaserade
system för mejeriadministration.
Kinesiska kor producerar i genomsnitt
5 000-6 000 liter per år jämfört med
11 500 liter för israeliska kor.
israel21c.org 15 mars.
NYHETSKÄLLOR OCH BLOGGAR
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.

Lysande siffror från Intel-Israel
Vid en presskonferens i februari presenterade Intel-Israel en
framgångssaga som ett av Israels snabbast växande företag.
Framgången skapas dels av de israelutvecklade Sandy-Bridge
och nya Ivy-Bridge processorerna, dels av företagets effektiva
produktionsanläggningar i Kiyat Gat. 40 % av hela koncernens
omsättning härrör från Sandy-Bridge processorn som idag
återfinns i de flesta moderna notebook-datorerna, men som
snart kommer att avlösas av den ännu snabbare Ivy-Bridge,
där den israeliska fabriken ska stå för halva
produktionsvolymen.
Intel-Israel exporterade 2011 datakomponenter för 2,2 mdr.
dollar (ca 15 mdr kronor). Exporten mellan åren 1999 och
2011 uppgick till 22,4 mdr dollar (ca 150 mdr kr.) Företaget
har hittills investerat 9,4 mdr dollar i Israel, men även fått
stora lokaliseringsbidrag av staten. Företaget har 7 800
anställda i Israel, av vilka 700 anställdes under 2011, och
avser att anställa ytterligare 600 under 2012. Intels etablering
har lett till bildandet av 230 underleverantörsföretag som
nyanställt 250 personer varje år sedan 2006. Globes 19 mars
2012.
Microsoft startar företagsaccelerator i Israel
Den amerikanska mjukvarujätten Microsoft har startat en så
kallad startup-accelerator i sitt FoU-center i Israel (forskning
och utveckling). Programmet innebär att Microsoft erbjuder
gratis kontorsplats, möteslokaler, coachning, mentorskap,
juridisk hjälp och mer – för 10 små nystartsföretag som
arbetar i ”datormolnet” (populärt kallat för molnet).
Molnbaserade lösningar innebär att man kan använda en ITlösning via Internet, utan att ladda hem och installera något
på sin dator.
Bland mentorerna finns bland annat direktörer, investerare
och marknadsföringsexperter.
Enligt Zack Weisfeld, chef för strategi och affärsutveckling vid
Microsofts israeliska utvecklingscenter, så är beslutet att starta
en accelerator kopplat till centrets strategiska betydelse för
Microsoft:
•Det finns 4 900 startups i Israel idag.
•Landet har de största riskkapitalinvesteringarna i världen
efter Silicon Valley och New England.
Microsoft gör ingen såddfinansiering i företagen och tar heller
ingen ägarandel i dem. Målet för den nya acceleratorn är
istället att uppmuntra startup-företagen att använda
Microsofts mjukvara. De nya företagen kommer alla att få
Microsofts programvara värd upp till 60 000 USD
(motsvarande 400 000 SEK) under de första två åren utan
kostnad. De kommer också få tillgång till Microsofts partners,
som är potentiella kunder. TechChrunch, 13 mars 2012.
FÖRSVAR
Israel köper en sjätte ubåt från Tyskland
Israel och Tyskland har skrivit under ett kontrakt som säkrar
Israels flotta en sjätte Dophin-ubåt till en kostnad av 400
miljoner Euro, motsvarande ca 3,5 mdr kronor, som därmed
är den dyraste plattformen i Israels militära arsenal. Tysklands
regering har erbjudit sig att täcka en tredjedel av kostnaden
för ubåten som förväntas levereras till den israelska flottan
2018. Den fjärde och femte Dolphin-ubåten kommer att
levereras till Israel under 2013 och 2014. Förvärvet innebär
att Israels ubåtsflotta kommer fördubblas från dagens tre till

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.
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, 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,
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

att Israels ubåtsflotta kommer fördubblas från dagens tre till
sex ubåtar i slutet av detta decennium. Dolphin-typen är bland
världens mest avancerade ubåtar och Israels försvarsminister
Ehud Barak fastslog att Israels växande ubåtsflotta behövs för
att bemöta kommande utmaningar.
Globes 21 mars 2012.
Ny 4G teknik för IDF
Det israeliska företaget Israel Aerospace Industries (IAI) har
framgångsrikt demonstrerat sitt nya kommunikationssystem
för Israels försvarsmakt. Systemet som kallas TAC4G är ett
bredbandssystem utvecklad av Elta Systems och är baserat på
kommersiell mobil 4G teknik. Det kommer att möjliggöra
bättre bredbandskommunikation mellan IDFs enheter och
staber genom smartphones och modem. Mobiloperatören
Cellcom står för den kommersiella och militära
nätverkskommunikationen, medan Nokia-Siemens levererar
utrustningen för marknätet. Globes 3 april 2012.
ISRAEL HJÄLPER
Samer från Norden studerar språkundervisning i Israel
Den samiska minoriteten i Norge, Sverige och Finland som
uppgår till omkring 100 000 personer håller snabbt på att
förlora sitt eget samiska språk. Norska regeringen har därför
sponsrat resor för en delegation av samer till olika länder för
att se hur man behåller respektive återupplivar sina nationella
språk. I februari kom gruppen till Hebreiska universitetet i
Jerusalem och fick uppleva hur hebreiska lärs ut i universitets
s.k. ulpan för utländska studenter. Man fick också veta hur
hebreiskan på nytt blivit ett levande språk som talas och skrivs
av sju miljoner israeler. Ur International Jerusalem Post 24
februari 2012.
Räddningen av de etiopiska judarna i ny bok
“On Wings of Eagles” heter en ny bok av Micha Feldman,
Jewish Agencys koordinator av den etiopiska invandringen,
som initierat beskriver de två stora räddningsoperationerna
som fört mer än 22 000 etiopiska judar till Israel. Under åren
1984-85 kom ca 8 000 från Sudan med Operation Moses och
1991 flögs 14 000 direkt från Addis Abeba med Operation
Salomon på en enda gång. (Totalt har hittills kommit 86 000.
Idag beräknas antalet invandrade och israelfödda etiopiska
judar till ca 120 000.) Feldmans skildring av sitt spännande
arbete dag för dag och hans möten med de människor vars
enda längtan är att få komma till ”Jerusalem” berör läsaren
djupt. Samtidigt berättar han om problemen när människor
från en gammal, nästan medeltida kultur konfronteras med
det moderna samhället.
En längre recension planeras i andra media. Boken har getts
ut av Gefen Publishing House i Jerusalem och kan beställas
hos www.amazon.co.uk. Den finns som pocket och digitalt för
Kindle.

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
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

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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