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Med positiva nyheter från Israel
(Öppna gärna i en webbläsare för att se tidningen i rätt
format)
Sionistiska Federationen i Sverige
ansluten till World Zionist Organization WZO
Box 5053, 102 42 Stockholm.
E-post: info@zionit.se
Reservera 29 maj för Sionistiska Federationens
Landskonferens
Sionistiska Federationens Landskonferens/årsmöte 2012 äger
rum tisdagen den 29 maj klockan 19.30 på Judiska Centret i
Stockholm (Nybrogatan 19, matsalen) med val av styrelse för
kommande mandatperiod. Obligatorisk föranmälan för
medlemmar och andra som är intresserade av att delta sänds
via e-post till sp@zionit.se senast den 16 maj.
Medlemsavgift för 2012: 250 kr, för studerande 150 kr
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
Bo Sallmander.
E-post: Redaktionen
Tidigare nummer och gratisprenumeration på
http://www.zionit.se

Byter du din e-postadress?
Vänligen meddela redaktionen din nya adress (och den
gamla), så ändrar vi. .
Israels självständighetsdag, Jom Hatsmaot,
firas årligen i Israel på årsdagen av staten Israels grundande
1948 den 5:e Iyar enligt den hebreiska (mån-)kalendern.
Enligt västerländsk kalender inföll dagen i år den 26 april och
firades då stort i Israel. När Israel blev självständigt för 64 år
sedan inföll den 5e Iyar den 14 maj. Det är kring denna dag
som vi här i Sverige kommer att fira Israels 64:e födelsedag.
Grattis – Mazal Tov!
Mer om Jom Hatsmaot som föregås av Jom Hazikaron, dagen
till minne av alla stupade, finns på http://israelidag.se
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SAMHÄLLSFRÅGOR
Israel vid 64 har 7 881 000
invånare
Israels befolkning ökade med 137
500 personer eller 1,8 % sedan
föregående Självständighetsdag Yom
Hatzmaot och närmar sig 8 miljoner.
Vid statens grundande 1948 var 806
000 bosatta i Israel. Nya data som
publicerats av Israels centrala
statistikbyrå (CBS) indikerar att 5
931 000 eller 75,3 % är judar. Den
arabiska befolkning inom Israel
uppgår till 1 623 000 eller 20,6 %
medan återstående 4,1 % är
invandrare och deras barn som inte
listas som judiska av
inrikesministeriet. De uppgår till 327
000 personer.
Sedan förra årets självständighetsdag
har det fött 161 000 barn medan 39
000 personer har avlidit. 19 000
invandrare har anlänt och 8 000 har
lämnat landet. 4 500 flyttade in på
grund av familjeåterförening. Det
sägs också i rapporten att fler än 70
% av israelerna är födda i landet och
minst hälften av dessa är åtminstone
andra generationens israeler. Som
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TURISTNYTT
Madonna kommer till Israel i maj
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. Mer HÄR
Skönhetstävling lockar ryska turister till Eilat
Efter uttagningar i Moskva som arrangerats vid en turistmässa
i mars hölls finalen på Princess Hotel i Eilat i slutet av april.
Vinnare blev Svetlana Dubovenka som belönades med en
diamantring och en veckas vistelse på ett av Isrotelkedjans
hotel. Dagen efter inbjöds hon att simma med hajarna i
undervattenobservatoriet Marine Park. Här på länken sex av de
ryska skönheterna.

Israels första cykelhotell öppnar i norra Israel
Cykling är en fritidssport som har ökat dramatiskt i popularitet
på många håll i västvärlden och Israel är inget undantag. Dror
Nevo och hans fru Hadas öppnade för några år sedan Israels
första cykelhotell ”HooHa” i den natursköna nordisraeliska byn
Kvar Tabor. Hotellet erbjuder utmärkta faciliteter för

andra generationens israeler. Som
kontrast anges att 1948 endast 35 %
var födda inom landet. Ynet 24 april
2012.
Om du vill skaffa dig en detaljerad
bild av Israels demografi, gå då till
Wikipedias omfattande
”Demographics of Israel” HÄR
ISRAELS EKONOMI
44 000 nya jobb i Israel under
mars
Nya data som presenterades av
Israels finansminister Yuval Steinitz
visar att 44 300 arbetstillfällen
genererades i Israel under mars
månad. Denna uppmuntrande
statistik kommer efter att data från
februari indikerade att 16 000
arbetstillfällen försvann under denna
månad. Steinitz betonade att cirka
270 000 nya arbetstillfällen har
skapats i Israel under de senaste tre
åren. Globes 8 maj 2012.
Israels export 18 000 gånger
högre nu än 1948
I samband med att staten Israel har
fyllt 64 år har Central Bureau of
Statistics tagit fram en del
intressanta siffror. Bland annat sägs
att totala exportvolymen 2011
uppgick till 80 miljarder
US dollar, att jämföras med 6
miljoner 1948. Exporten per capita är
173 gånger högre än för 64 år sedan.
Även med hänsyn tagen till inflation,
fluktuerande befolkningstillväxt och
köpkraft är tillväxten fenomenal.
Ynet News 26 april 2012.
AFFÄRSNYHETER
Delta Galil Israel köper tyska
Schiesser för 68 miljoner Euro
Vem är nu Delta Galil och vem är
Schiesser? Det visade sig vid närmare
efterforskning att båda företagen är
stora inom underkläder, nattdräkter,
baddräkter, mm. för både damer,
herrar och barn. Delta Galil har de
största märkeshusen i USA och
Storbritannien som sina kunder och
tillverkar åt dessa. Bland dem märks
Marks & Spencer, Wal-Mart, JC
Penny, Calvin Klein, Nike, Hugo Boss
och Pierre Cardin. Schiesser är stora
främst i Tyskland men också i övriga
Europa inklusive Sverige. Båda
företagen har vunnit sina framgångar
genom attraktiv design och hög
kvalitet.
Schiesser är ett familjeföretag som
fanns till salu. Dess omsättning 2011
var 132 miljoner Euro med en vinst

cykelturister inklusive cykelutrustning och guidade cykelturer i
det natursköna landskapet med bland annat utsikt mot det i
Bibel omnämnda berget Tabor. Israel21.org. Läs mer på
http://hooha.co.il/english_site.htm

Upplev regnskog i Eilat
Den israeliska staden Eilat vid Röda havet har sedan länge ett
etablerat renommé som en populär badort och ett Mecka för
soltörstande turister som vill uppleva bad, dykning och det
dramatiska ökenlandskapet utanför Eilat. Solrika Eilat som till
skillnad från norra och centrala Israel nästan aldrig upplever
regn, är inte en ort som normalt associeras med grönska,
ännu mindre med regnskogsliknande vyer. Eilats botaniska
trädgård som är ett modernt uttryck för Ben-Gurions dröm att
få öknen till att blomstra, erbjuder besökare ett lummigt och
inbjudande landskap med vandringsleder, vattenfall och en
liten regnskog med en hänförande utsikt över Eilatviken och
Edombergen.
http://www.botanicgarden.co.il/DEFAULT.asp

KULTUR
Indie Festival i Haifa
Den 26e maj intas musikscenen Haifa. För andra året i rad
samlas flera Indie band, musiker och grupper kommer till
staden för att spela. Festivalen, med namnet Haifolk, har
hämtat sin inspiration från Tel Avis Folkaleh Festival som dock
är uppskjuten tills vidare på grund av sviktande popularitet.
Årets baddräkter från Israel
Frågan är om vackra och minimalistiska baddräkter på tjusiga
modeller hör hemma under rubriken KULTUR. Faktum är att
det i Israel under mer än ett halvt sekel har vuxit fram tre
företag, Gottex, Diva och Gideon Oberson, som vad design
beträffar är världsledande inom badmode. Exporten av lyxiga
baddräkter uppgår till nästan 350 miljoner kronor per år. På
länken HÄR kan du se exempel på årets badmode på årets
snyggaste modeller.
Homeland i Israel
Den amerikanska succé TV-serien Homeland, med Claire
Danes och Mandy Patinkin i huvudrollerna kommer att spela in
delar av sin andra säsong i Israel under sommaren. Claire
Danes som spelar en CIA agent i serien hade bara gott att
säga om Israel och ansåg bland annat att Tel Aviv var den
mest intensiva party staden hon någonsin varit i. Vad många
inte vet är att Homeland bygger på den israeliska TV serien
"Hatufim" (Kidnappad) som baseras på kidnappade IDF
soldater. Serien var en succé i Sverige där SVT sände den.
Författarfestival i Jerusalem
Mellan den 13e och 18e maj samlas den internationella och
israeliska författareliten i Jerusalem för diskutera, lyssna och
debattera. Festivalen, som arrangeras av The Jerusalem
Foundation, har som mål att föra fram staden Jerusalem som
en stad av tolerans och dialog. Under åren har flera kända
personligheter besökt festivalen som till exempel Dalai Lama,
Amos Oz, David Lynch och Paul Auster. För mer information
och biljetter gå in på
http://www.writersfestival.mouse.co.il/en/tickets/info

av 8,3 milj. Euro. Köpesumman
anges till 68 miljoner Euro.
Delta Galil Industries Ltd. startades
1975 av Dov Lautman och Eliezer
Peleg som en syfabrik för underkläder
i Carmiel och Nasaret för den
israeliska marknaden. För 2011 anger
företaget en årlig omsättning på 559
miljoner dollar och en vinst på 36,9
milj. USD. Det kontrolleras av
finansmannen Isaac Dabah och finns
noterat på Tel Aviv och Nasdaq Global
Market börserna. Tillverkningen läggs
ut på länder i Mellanöstern, bl.a.
Egypten, och till Östeuropa och
skapar jobb där. Globes 6 maj 2012.
Goggla gärna på Delta Galil och
Schiesser för att se deras produkter.
Saabexperter får jobb på nytt
kinesiskt-israeliskt bilföretag
Det nya kinesiska lyxbilföretaget
Qoros, som ägs med hälften var av
kinesiska biltillverkaren Chery och
Israels största holdingföretag Israel
Corporation, har anställt ett antal
fackmän från Saab i Trollhättan.
Förre Saabchefen Roger Malkusson är
teknisk direktör på Qoros och har
hämtat flera kollegor från Sverige och
Europa till Kina. Israel Corporation
kontrolleras av Ofer-familjen och
Bank Leumi. Bolaget har stora
intressen bl.a. i oljeraffinaderierna i
Haifa och Zim Shipping Lines. Qoros
räknar med att tillverka 150 000 bilar
per år av europeisk lyxbilsstandard
och sälja dessa både hemma och på
export. Ur DI 10 maj 2012. Googla
även på Qoros och Israel Corporation.
Ferrari och Maserati öppnar i Tel
Aviv
Levnadsstandarden i Israel har ökat
avsevärt under det senaste decenniet
och Israels BNP per capita 2011 var
cirka 31 000 USD vilket är högre än
Spanien och Italien och närmar sig
Frankrikes och Japans BNP per capita
på 35 000 USD respektive 34 000
USD. Medan de flesta israeler liksom
vi svenskar tillhör medelklassen har
antalet miljonärer även i Israel ökat
under senare år vilket reflekteras i en
ökad konsumtion och efterfrågan av
lyxprodukter i Israel. Ett exempel på
detta är Ferrari och Maserati som i
samarbete med Auto Italia Israel
öppnar ett showroom i Tel Aviv på 2
000 kvadratmeter. Utställningen
kompletteras med ett bilmuseum och
ett kafé. Zohar Alon som är direktör
för Auto Italia Israel säger att den
israeliska marknaden törstar efter
och är redo för import av Ferrari och

MEDICINSKA NYHETER
Nytt preparat från Israel mot sällsynta genetiska
sjukdomar bygger på växtproteiner
En sådan sällsynt sjukdom är Gauchers sjukdom, också kallad
morbus Gaucher, som orsakas av brist på enzymet
glukosylceramidas (också kallad ß-glukocerebrosidas, ßglukosidas eller cerebrosid-ß-glukosidas). Enzymbristen
medför att glukosylceramid inte kan brytas ned utan inlagras i
kroppen, vilket leder till att olika organ, främst mjälten och
levern, förstoras och skadas. Sjukdomen delas in i tre
huvudtyper och svårighetsgraden varierar från svåra symtom
redan vid födseln till mild sjukdom som visar sig först i vuxen
ålder. Behandling sker med intravenös tillförsel varannan
vecka av ett enzym som ersätter det som saknas. Den är
dyrbar och kostnaderna ersätts i Sverige av staten istället för
landstingen. Gaucher lär drabba befolkningen i Norrland samt
den judisk-ashkenasiska gruppen i Israel mer än andra.
Företaget Protalix Biotherapeutics Inc. i Carmiel, Israel, har
utvecklat ett enzym för injektion, taliglucerase alfa, som fått
varumärket ELELYSO™. Preparat godkändes av den
amerikanska läkemedelsmyndigheten den 1 maj i år och nu
väntas europeiskt godkännande inom kort.
Det intressanta med Protalix enzympreparat är att det
framställs ur växtmaterial istället för som hittills ur vissa
djurceller, vilket förefaller säkrare samt att processen blir
billigare. Pfizer har engagerat sig i utvecklingen hos Protalix
och får försäljningsrättigheterna för hela världen utom i Israel.
Protalix är nu engagerad i utvecklingen av preparat med
samma metod för en hel serie andra genetiskt betingade
sjukdomar. Protalix aktier finns noterat på Amex-börsen i New
York. Globes 2 maj 2012 tre artiklar.
Här vad Socialstyrelsens säger om Gaucher

FORSKNING
Ben Gurion-universitetet öppnar filial i den
israeliska beduinstaden Rahat
Ben Gurion-universitetet i Beersheva har beslutat att öppna en
filial i beduinstaden Rahat nära Beersheva. Israels president
Shimon Peres och författaren Amos Oz besökte nyligen Rahat.
I samtal med Rahats borgmästare Faiz Abu Sahiban sa Peres
att beduinerna är en oseparerbar del av Israels framtid och
uppmanade unga israeliska beduiner att skaffa sig en högre
akademisk utbildning. Under senare år har ett litet men
växande antal israeliska beduiner inklusive kvinnor skaffat sig
akademisk utbildning och den unga generationen israeliska
beduiner är betydligt bättre utbildade och mer påverkade av
det moderna israeliska samhället än deras föräldrar. Ynet
News
ENERGI
Ingen gas från Egypten ett tag framåt
Efter den fjortonde sprängningen av den egyptiska
gasledningen genom Sinai till Israel och Jordanien i april har
Egypten sagt upp det 20-åriga avtalet med det företag som
representerar det israeliska intresset och vill omförhandla
priset. Israel har hittills köpt 40 % av sitt behov av naturgas
från Egypten och måste nu ersätta gasen med dyrare diesel,
vilket höjer elpriset. 2013 beräknas gasflödet från egna källor i

Maserati bilar. Den billigaste Maserati
modellen GT kommer kosta 901 000
shekel (cirka 1,8 miljoner SEK)
medan den minst dyra Ferrarin
kommer kosta 1,6 miljoner shekel
(cirka 3 miljoner SEK). Globes.
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.
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

Medelhavet komma igång och då behövs inte längre den
egyptiska gasen. Enligt olika pressuppgifter vill Egypten höja
det tidigare med Mubarak-regimen avtalade låga priset.
Misstanken ligger dock nära att man inte rår på de beduingäng
som härjar i Sinai och spränger gasledningen för att pressa
fram beskyddarpengar. Just nu går Egypten miste om
väsentliga och välbehövliga exportintäkter. FTC
Biodiesel växer på träd
Finska Neste Oil Corporation har tecknat ett ”letter of intent”
med israeliska Galton Biodiesel Ltd. i Tel Aviv om att få köpa
60 000 ton Jatropha vegetabilisk olja. Avtalet sägs vara värt
motsvarande 420 miljoner kronor. Vad är nu Jatropha och hur
kommer ett israeliskt företag in i bilden? Om Jatropha-oljan
citerar vi ur Wikipedia:
-Jatropha-olja är en vegetabilisk olja som produceras av frön
från Jatropha curcas eller på svenska purgerbusken.
Förväntningar finns inom tredje världen på storskalig
produktion av biodiesel från växten.
Jatropha curcas är en mycket uthållig växt som kan växa på
de flesta marker även i öken, den lever i vilt tillstånd i bland
annat Indien. Ursprungligen från Mexico och Centralamerika
har den numera fått en spridning till Afrika, Australien och
Asien för odling.
Växten är ett träd som ofta blir mellan tre och fem meter högt.
Vid bra förhållanden kan den dock bli upp till 10 meter hög.
Den kan producera olja från år två och de kommande femtio
åren. Växten innehåller en mycket stor oljemängd (37 %), det
är mer än fyra gånger så mycket olja per hektar jämfört med
sojabönor och mer än 10 gånger mer än majs. En hektar
Jatropha-odling ger 1892 liter biodiesel.
Då den kan växa även på sämre marker behöver den inte
direkt konkurrera med matproduktionen i dessa länder. Både
växten och oljan som kan produceras från växten är giftiga
och håller därför djur och insekter ifrån sig. Redan för ett antal år sedan tittade vissa stora oljebolag på
denna olja, investerade en del men drog sig ur. Kanske var
den med dåvarande oljepriser inte konkurrenskraftig.
Galton Biodiesel grundades 2009 och satte snabbt igång en
plantskola med droppbevattning i Ghana för att
massproducera utsäde för odling av trädet. Med sitt stabila
demokratiska styrelseskick föreföll Ghana vara bästa valet.
Man försöker också få fram de bästa möjliga sorterna för
odling på olika jordar och i olika klimat. Galtons första
Jatropha-odling är redan produktiv, ytterliga 10 000 hektar är
på gång. Företaget har säkrat 100 000 hektar av mark som
inte duger för andra grödor i Ghana för fortsatt odling i stor
skala. Fortsättning följer. Galton Biodiesel finns numera
noterat på Tel Avivbörsen. Globes 30 april 2012 och

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

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.

www.galtengroup.com

Vindkraft blir effektivare med israelisk innovation
Företaget Pentalum Technologies har utvecklat en elegant
teknik, kallad SpiDAR, för att mäta vindhastigheter intill
vindkraftverk. Mätdata används för att automatiskt ställa in
turbinbladen till optimal vinkel och därmed få ut mesta möjliga
effekt oavsett vindstyrka. Nu har schweizisk-svenska ABB
sällat sig till de riskkapitalfonder som investerar i Pentalum
med sammanlagt motsvarande ca 32 miljoner kronor.
Pentalum använder optisk radar, LIDAR, för att mäta vindarna

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://tselhagilboa.blogspot.com

framför varje vindturbin. Instrumenten, vars ljuspulser riktas
uppåt, ställs på marken framför turbinmasten och är trådlöst
kopplade till ett kontrollcenter.
Globes 1 maj 2012 samt http://www.pentalum.com
VATTEN
Israel renar Ganges
Israeliska företag, inbjudna av Indiens regering, har fått
erbjudandet att rena den svårt förorenade floden Ganges.
Floden som är en viktig färskvattenkälla för en växande region
är också helig för hinduer, men har under årens lopp blivit så
svårt förorenad att den blivit hälsovådlig. Israel ligger långt
framme när det gäller vattenteknik och avloppsrening,
eftersom landet ligger i en torr region, där vatten enligt
ministern för energi- och vattenfrågor, Uzi Landau, kommer bli
mer värdefullt än olja i framtiden.
En delegation från Indiens Institute of Technology kommer att
besöka Israel för att se hur landet återanvänder avlopps- och
industrivatten, renar samt producerar vatten i
avsaltningsanläggningar. Under 2011 var Indien Israels 13e
största handelspartner och både importen och exporten ökade
under året. Ynet News 21 april 2012.
ELEKTRONIK, DATA OCH IT
Apple anställer vid sitt nya utvecklingscenter i Haifa och
expanderar sitt nyköpta Anobit Technologies.
Apple annonserar efter personal till sitt nya utvecklingscenter i
Matam högteknologiska park i Haifa. Tidigare i år annonserade
företaget Anobit Technologies efter ingenjörer. Anobit köptes
av Apple i januari till ett pris av 390 miljoner dollar. Det är ett
israeliskt företag som utvecklat unika styrkretsar för att
optimera prestanda i flashminnen. Apple använder dessa
kretsar i sina nya iPhone och iPad. På så sätt blir Apple
oberoende av utomstående leverantörer för komponenter som
är ytterst betydelsefulla för de egna produkternas prestanda.
Globes 29 april 2012 och MacWorld 12 januari 2012.
FÖRSVAR
Finland köper israeliska minidrönare
Den israeliska försvarsproducenten Aeronautics Ltd. baserad i
staden Yavne söder om Tel Aviv har vunnit en order från det
finska försvaret rörande så kallade mini-drönare eller miniUAV:s typ Orbiter, uppgående till 30 miljoner dollar (cirka 200
miljoner SEK). Aeronautics direktör Danny Aschar bekräftar att
ordern är hitintills företagets största utanför USA. Finnarna
blev imponerade av Orbiters kapacitet att videofilma dag som
natt även under extrema väderförhållanden och vid
temperaturer som minus 20 grader vilka är vanliga i Finland
under vintern. Planet tillhör de minsta drönartyperna och har
ett vingspann på tre meter, väger 9 kg och kan flyga i fyra
timmar. Det bär en last på 1,5 kilogram med video- och annan
spaningsutrustning. Varje Orbiter-system består av en mobil
kommandocentral med två operatörer och ett antal plan som
drivs elektriskt. Drönarna kommer bland annat användas för
gränsövervakning. Kommandocentralerna bemannas av
finländska enheter med ansvar för inre säkerhet.
Globes 8 maj 2012. Vad planet kan se demonstreras i en video:

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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ISRAEL HJÄLPER – HJÄLP ISRAEL
Hjälp fattiga i Israel med två timmar av din tid
Trots att Israel är ett välmående i-land och medlem av OECD,
så finns det fortfarande fattiga grupper i landet med stort
behov av hjälp. För att dryga ut den statliga hjälpen så finns
det i Israel ett stort antal frivilliga organisationer som med
hjälp av donationer och eldsjälar ger många israeler ett
värdigare liv. En av dessa organisationer är Leket, som är en
del av Israels ”Matbank” och samarbetar med jordbrukare,
restauranger, lunchrum, bagerier och cateringföretag för att
distribuera livsmedel och mat som blivit över till Israels
behövande. Som en del av ett nytt projekt kan nu även
turister och vanliga israeler hjälpa till att plocka frukt och
grönsaker hos jordbrukare för att på så vis hjälpa de 40 000
människor som varje dag får del av Lekets gratis
matleveranser.
Om du vill hjälpa till och ge två timmar av din tid så finns det
två valmöjligheter: Rehovot utanför Tel Aviv och Moshav
Nahalal i norra Israel. Båda ställena har en unik plats i Israels
historia. Den senare är en av de äldsta pionjärsamhällena med
en stolt historia. Ingen hebreiska är nödvändig och efter 2
timmar vägs frukten/grönsakerna du plockat så att du direkt
kan se hur många människor du hjälpt. Du gör en god insats
för Israels fattiga och dessutom får du en unik chans att lära
känna vanliga israeler och livsstilen på en moshav - ett
kooperativt jordbrukssamhälle.
Turistgrupper som vill arrangera ett besök till odlingarna är
välkomna att ringa 00972-9-7441757 eller sända email till
leket@leket.org. Utförligt om vad matbanken uträttar finns på
www.leket.org Välj English.

