FRÅN DEN LJUSA SIDAN
Nr.7-8 - 14 augusti 2012
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
MANIFESTATION FÖR ISRAEL SÖNDAG 2 SEPTEMBER
på Sergels torg i Stockholm kl 13-15
Vi vill visa vårt positiva stöd i en tid av felrapportering
och desinformation. Vi framhåller israelisk innovation,
demokrati, frihet och kultur.
Manifestationen arrangeras av Annika Hernroth-Rothstein som
välkomnar. Sedan talar Ulf Öfverberg från Samfundet SverigeIsrael, Lisa Abramowicz från Svensk Israel-Information, David
Semenov - ung sionist samt riksdagsman Fredrik Malm.
Israelisk musik och lite att äta bjuds också på.
”Kom och fira Israel med mig” säger Annika HernrothRothstein
Denna manifestation är religiöst och politiskt obunden och
stöds av
Sionistiska Federationen, Samfundet Sverige-Israel, Förenade
Israelinsamlingen - Keren Hayesod, Keren Kajemet, WIZO,
Bnei Akiva, Svenska Makkabiförbundet, Svenska
vänföreningen till Magen David Adom och Svensk IsraelInformation. Eventuella frågor: hernroth@yahoo.com
Löpande information på http://truthandfiction.wordpress.com
Förnyelse av Sionistiska Federationen med ny styrelse
och uppdaterad målsättning
I juni 2012 valde Sionistiska Federationens landsmöte en ny
styrelse att ledas av ordförande Daniel Radomski och vice
ordförande Saskia Pantell. Federationen är en samlande
organisation för sionister i Sverige. I tillägg till det arbete som
genomförs i styrelsen, finns även en israelisk shaliach
(sändebud) för aktiviteter i Sverige, Yonatan Schimmel, med
fokus främst på arbete med ungdomar.
VÅRT PROGRAM
Den nya styrelsen har antagit en uppdaterad målsättning för
organisationen, med fokus på positiv hands-on sionism. Detta
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ISRAELS EKONOMI
Israels regering fastställer
underskottsmålen i statsbudgeten
Ett högsta underskott på 3 % för
2013 och sjunkande underskott de
följande åren blev regeringens beslut,
mot invändningar från
budgetdirektören och Riksbankens
chef som inte ville se ett högre
underskott än 2,5 % redan nu. Risken
för en lågkonjunktur som skulle
förstärkas om staten drog ner sina
utgifter i dagens läge var nog det
argument som påverkade beslutet.
Målet är att senast 2020 kunna
reducera statsskulden till 60 % av
BPN, säger finansminister dr. Yuval

innebär att:
* Förena, utbilda och stärka svenska sionistiska aktivister och
opinionsbildare, aktiva i traditionella och elektroniska media
såväl i storstadsregionerna som i landsorten.
* Stödja positiva aktiviteter för Israel, såsom den kommande
manifestationen för Israel på Sergels Torg den 2 september
(se ovan).
* Stödja, underlätta och vägleda ungdomar med intresse för
att verka för Israel i Sverige, besöka Israel i samband med
studier eller gå på aliya.
* Förmedla och stärka fokus på de positiva aspekterna i det
israeliska samhället, såsom innovations- och affärsklimatet,
medicinska framsteg och landets hjälp till svaga och utsatta
även i andra länder, t.ex. vid naturkatastrofer (tikkun olam).
Vår e-månadstidning Från den ljusa sidan är ett verktyg av
betydelse för detta.
* Stödja Svensk Israel-Information som förmedlar en
nyanserad bild av Israel.
Om du känner igen dig själv i dessa målsättningar och vill
stärka det viktiga sionistiska och pro-israeliska arbetet som
måste ske i ännu större utsträckning, välkomnar vi dig med
öppna armar som medlem:
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: Torbjörn Karfunkel, 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. .
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Steinitz. Ur Press Release, Ministry of
Finance 1 juli, 2012.
Skattehöjning för cigaretter och
öl
Fyra till fem kronor mer för ett paket
cigaretter får israelerna och turister
betala för att sänka statens
budgetunderskott med 2 miljarder
kronor. Skatten på öl höjs med 4
kronor för en liter öl men det är
osäkert om pubarna låter detta slå
igenom på grund av den stora
konkurrensen. Redan har allmänna
momsen höjts från 16 till 17 % vilket
ska ge 8 miljarder kronor mer till
statskassan (men all moms på sina
inköp kan utländska besökare få
tillbaka vid hemresan). Ynet News 26
juli 2012.
Valutareserven ökade i juni
Det fanns 75,12 miljarder US dollar i
kassan den sista juni, en ökning med
327 miljoner. Ökningen hänger
samman med en uppvärdering av den
amerikanska dollarn. Globes 5 juli
2012.
Direkta utländska investeringar i
Israel fördubblades 2011, lägre
2012
Enligt World Investment Report 2012
ökade de direkta utländska
investeringarna i Israel 2011 till
11,37 miljarder dollar, en ökning med
106 % från 5,51 mdr 2010. Samtidigt
flödade det ut 3 mdr dollar i form av
israeliska investeringar i utlandet.
Skilt från detta rapporteras av IVC
Research Center som bevakar
riskkapitalscenen att 128 israeliska
högteknologiska företag fick
kapitaltillskott på 453 milj. dollar
under första kvartalet 2012 vilket är
en minskning med 20 % jämfört med
569 milj. för motsvarande kvartal
året innan och 6 % mindre än
föregående kvartal. Tillgången till nytt
riskkapital sägs minska. Globes 9 och
16 juli 2012.
Antalet lediga jobb ökar i juni
Omkring 72 500 lediga platser
rapporterades under juni, det är en
ökning med 7 % från förra året och
17,5 % fler än föregående månaden
maj. Största ökningen kommer från
grossist- och detaljhandeln (ca 3 600
platser) och de kommunala och
sociala sektorerna (2 900 platser).
Ynet News 18 juli 2012.
Bostadsmarknaden ökar 19
procent första halvåret 2012

Metanol från naturgas som bilbränsle
VATTEN
Världens bästa ryska kaviar odlas i Israel
Ryssland visar stort intresse för israelisk vattenteknik
Israel tecknar första avtalet med Sydsudan om vatten
ELEKTRONIK, DATA OCH IT
Dina hjärtslag visar att det verkligen är du
Konvertera iPad till Word i molnet
FÖRSVAR
Israelisk elektronik ska ingå i nya amerikanska stridsflygplanet
Arrow försvarssystem mot iranska missiler uppgraderas
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
TURISTNYTT
Fler flyg till Tel Aviv
Från och med den 31 oktober 2012 kommer Norwegian flyga
två gånger i veckan från Stockholm till Tel Aviv, på söndagar
som nu och sedan även onsdagar.
SAS kommer i november 2012 erbjuda tre direktflyg från
Köpenhamn till Tel Aviv, på tisdagar, torsdagar samt
söndagar. Detta öppnar upp för Tel Aviv som mål för en
weekendresa för svenska och danska turister eller ett snabbt
affärsbesök.
Eilat Desert Run.
Hur är det med dina joggingskor? Kan vi intressera er för
kombinationen och kontrasterna av varmt och kallt, sand och
vind och den ständigt skinande solen. Välkommen till Eilat
Desert Run den 23:e november. Läs mer på www.desertrun.co.il
Jerusalem Marathon 2013.
Den 3:e upplagan av Jerusalem Marathon kommer gå av
stapeln den 1 mars 2013. Anmäl dig redan nu på
www.jerusalem-marathon.com

Tel Aviv – Jaffa. Staden har lanserat en ny hemsida för att
göra den än mer tillgänglig för besökare. Här kan ni läsa om
olika arrangemang, konserter, restaurangtips, shopping,
sevärdheter och mycket mer. www.visit-tlv.com
Stranden i Tel Aviv. Två ledande turistsajter har nyligen
rankat Tel Avivs strand till bland de bästa i världen. Både
Yahoo Travel och Smartertravel.com rankar stranden lika bra
som South Beach i Miami och Bondi Beach i Sydney.
”One-Stop” Jerusalem. Även Jerusalem har lanserat en ny
hemsida, här hittar man de bästa erbjudanden och de mesta
tipsen. Initialt kommer hemsidan finnas på engelska,
hebreiska och därefter arabiska, spanska, tyska m.fl.
www.itraveljerusalem.com

Machane Yehuda market. Jerusalems öppna marknad går
även den in i den digitala världen. Marknaden är bland de
mest besökta attraktionerna i Jerusalem, och med hemsidan
får man en inblick av vad som erbjuds. www.machne.co.il
Carmen. Över 50 000 njöt av den Israeliska Opera Festivalen
vid Masada. Vid premiären den 7 juni ledde Maestro Daniel
Oren den stora ensemblen när en specialkomponerad

Det såldes 10 214 nya bostäder första
halvåret jämfört med 8 596 under
andra halvåret 2011.
Ökningen var störst i
Jerusalemområdet. Petah Tikvah,
Ashkelon, Yavneh, Ramle, Beersheva
och Rehovot visade en ökning. I Tel
Aviv och Haifa minskade
bostadsmarknaden. Haaretz 1 augusti
2012.
12 000 nya bostäder ska byggas i
norra Tel Aviv
Planerna för att nytt bostadsområde
med 12 000 lägenheter har godkänts
av Tel Avivs regionala Planerings- och
byggnadskommitté. Inrikesministeriet
väntas ge sitt formella godkännande
inom kort. Området omfattar 190
hektar ( 1 900 dunams) och ligger
mellan den lokala Sde Dovflygplatsen och Herzliya. I planen
ingår 1 250 hotellrum samt affärsoch kontorsprojekt. I södra delen
reserveras 20 hektar för offentliga
byggnader inklusive ett nytt
idrottsstadium. Marken ägs mestadels
av hundratals privatpersoner
uppdelad i små lotter, vilket kan
försena byggnationen. Haaretz 31 juli
2012.
Staten investerar i
forskningscenter i Beersheva
I den högteknologiska företagsbyn i
Beersheva kommer IT-företaget Ness
Technologies att starta ett
utvecklingscenter med 400 anställda
varav 150 ingenjörer. För att främja
detta projekt bidrar staten med en del
av lönekostnaden under tre år,
motsvarande ca 120 miljoner kronor
vilket anses bli en lönsam investering
speciellt för Beersheva-området. Ness
Technologies Ltd. är ett av Israels
största IT-företag som levererar både
konsulttjänster och färdiga lösningar i
20 länder. Företaget har sitt
huvudkontor i Tel Aviv med 7 000
anställda i Israel, Nordamerika,
Europa och Indien. Globes 4 augusti
2012. Se även www.ness.com . Läs
utförligt om Beersheva på
http://en.wikipedia.org/wiki/Beersheba

AFFÄRSNYHETER
Ryskt intresse för samarbete President Putin besöker Israel
En av de större händelserna denna
sommar var den ryske presidentens
24-timmars besök i Israel den 25
juni. Han kom i spetsen för en 400man stark delegation med spetsar
från industri och näringsliv, akademia

utomhus-version av Bizet’s Carmen spelades upp på
ökensanden. Med det historiska Masada, Herodes fästning,
som kuliss blev det en storslagen succé. Planerna för 2013 är
redan i gång, då kommer Puccinis Turandot att sättas upp 811 juni.
Lenny Kravitz. Rockikonen/producenten/
modeskaparen/sångskrivaren kommer till Tel Aviv och Yarkon
Park den 6 september som en del av sin amerikanska tour
”Black and White” som referar till sitt ursprung, halvt judisk,
halvt svart man.
Ur Nyhetsbrev från Israeliska Statens Turistbyrå – Sommaren
2012 Läs mer på www.goisrael.se
Nu även på Facebook:
http://www.facebook.com/wonderful.israel.nordic

KULTUR
David Arquette firade sin Bar Mitzva i Israel
Den kände amerikanske skådespelaren firade sin egen Bar
Mitzva i Israel. En Bar Mitzva firas vanligen när man är 13 år,
men Arquette, vars mor är judinna, gjorde dock inte det när
han var yngre. Under hans tid i Jerusalem så lärde sig även
skådespelaren att laga biblisk mat med den israeliske kocken
Moshe Basson. David Arquette, 40, är mest känd från Scream
filmerna. Det är även planerat att Arquette skall fiska i Jaffa
och gästspela som DJ på en lokal klubb i Tel Aviv. Huffington
Post 12 juni 2012.
The Cardigans spelade i Tel Aviv
Detta missade vi att berätta om. Den 4 augusti gav det
svenska rockbandet Cardigans en konsert i Tel Aviv Det var
första gången de besökte Israel. Konserten ingick i firandet av
bandets tjugoårsjubileum.
Indieband kommer till Tel Aviv
Det amerikanska Indie rockbandet The Walkmen spelar en
konsert i Tel Aviv den 14 augusti. The Walkmen som bildades i
New York år 2000 kommer spela på The Barby Club och är ett
av de mest omtalade banden på underground scenen i USA.
Strumpor + mosaik = sant?
Netanyas kommun har nu slagit ett nytt rekord. Tillsammans
med den italienska staden Ravenna, som anses vara världens
främsta centrum för mosaik, har Netanyas invånare byggt en
mosaikbild bestående av 12 000 rena strumpor. Idén att
bygga mosaiken kommer från två israeliska konstnärer, Yuti
och Anat Shamai. De lade fram tanken för Netanyas kommun,
som genast föll för den och uppmanade sina invånare att
skänka strumpor till projektet. Medborgarna tillsammans med
konstnärerna byggde sedan mosaiken på Kikar Hatzmaot Självständighetstorget i centrala Netanya. Mosaiken slog nytt
rekord och kom in Guinness Rekordbok och slog därmed en
annan strumpmosaik bestående av 4000 strumpor.
Videos från och om Israel
Israeliska rytmer – en rolig bildsvit att tycka om
Eller denna video med titeln ”Israel - Small but Outstanding”
MEDICINSKA NYHETER

och turism. Förutom brännande
politiska frågor såsom Iran
förhandlades om nuvarande och ökat
samarbete på olika områden, främst
infrastruktur.
Handeln mellan länderna är
betydande. Exporten från Israel under
årets första fyra månader nådde 384
milj. dollar medan importen uppgick
till 277 milj. dollar. En halv miljon
ryska turister kommer till Israel varje
år och inbringar 1 miljard dollar.
Med besöket aktiveras ryssarnas
intresse för vad Israel kan erbjuda.
Kontakterna underlättas säkerligen av
att det numera bor ca 1 miljon
rysktalande judar i Israel av vilka en
stor del är verksamma inom industri
och vetenskap.
Ryska Gazprom vill gärna aktivt
engagera sig i gasutvinningen i de
israeliska fälten i Medelhavet men där
är Israel tveksamt.
Utvinnandet av olja ur skiffer i södra
Israel undersöks gemensamt.
Samarbete inom rymdteknik är
intressant. Israel tillverkar lätta
avancerade kommunikationssatelliter
medan Ryssland har tekniken för att
skjuta upp dem. Inom området
nanoteknik gör båda länderna stora
satsningar och ett samarbete
diskuteras. Israelisk vattenteknik är
också intressant för ryssarna. Haaretz
26 juni 2012.
Kina bygger järnväg i Israel historiskt samarbetsavtal
undertecknat
Nu har ett ”Memorandum of
Understanding” undertecknats i
Beijing mellan representanter för de
kinesiska och israeliska regeringarna
gällande byggandet av en
järnvägsförbindelse mellan Eilat och
Ashod. Vi skrev redan om detta i
högerspalten i nr 2 -2012. Klicka HÄR.
Avtalet innebär att det blir kinesiska
företag som bygger denna linje, vars
kostnad beräknats till motsvarande
40 mdr kronor. Kina har intresse av
en snabb fraktförbindelse till Europa
som förbigår Suez-kanalen. Israel
önskar sig dessutom snabba
passagerartåg mellan Tel Aviv och
Eilat. I avtalet förutses även kinesiska
insatser för att bygga en inlandshamn
i Eilat samt en förlängning av
järnvägsspåren över till Aqaba på
andra sidan viken. Globes 3 juli 2012.
Offertinbjudan för ny flygplats för
Eilat
Israels flygplatsmyndighet har
publicerat en anbudsförfrågan för en

Nytt instrument gör operation av brösttumörer säkrare
Vid operation av tumörer i bröstet (lumpektomi) måste
kirurgen förvissa sig om att all tumörvävnad avlägsnats. Den
vanliga metoden är då att en marginal av frisk vävnad tas
med. För att veta detta säkert sänds prover till patologen, men
svar erhålls då först dagen därpå. Konstateras då att
cancervävnad finns i marginalvävnaden, måste ny operation
ske, vilket enligt uppgift sker i 30-60 % av alla fall.
Nu väntar israeliska företaget Dune Medical Devices Ltd. inom
kort ett FDA-godkännande av ett nytt instrument med vilket
kirurgen omedelbart kan fastställa att all vävnad kring den
bortopererade tumören är frisk vävnad, eller om man måste
skära bort lite till för att alla cancerceller ska vara avlägsnade.
Apparaten heter MarginProbe och mäter vävnadens
magnetiska egenskaper vid hög frekvens. Där skiljer sig frisk
från tumörvävnad. Mätningen kan ta några minuter, vilket är
acceptabelt. Den har redan med provisoriskt godkännande
testats framgångsrikt på 600 fall.
Dune Medical Devices finns i Caesarea, Israel och har kontor i
USA och Schweiz. www.dunemedical.com
Säkrare hjärn- och ryggradsoperationer med israeliska
robotar Mazor Robotics Ltd. i Caesarea har fått sitt nya
styrsystem för hjärnoperationer godkänt av den amerikanska
tillståndsmyndigheten FDA och väntar nu på godkännande
även av europeiska CE.
Med denna robot som används tillsammans med skiktröntgen
kan hjärnkirurgen utföra biopsier i hjärnan och sätta in
shuntar och elektroder för djup hjärnstimulering på ett exakt
sätt.
Företaget startades 2001 av professor Moshe Shoham vid
Technion och har hittills vunnit stora framgångar med ett
system för säker operation av ryggraden. Det kallas för Mazor
Robotics Renaissance Guidance System och sägs ha förnyat
ryggradskirurgin och gjort den säkrare.
Globes 16 juli 2012 och www.mazorrobotics.com
Ingrepp i lever och lunga underlättas av 3-D
navigationssystem
Activiews Ltd. i Haifa har utvecklat ett styrsystem, en CTGuide, som underlättar kirurgiska ingrepp som utförs medan
patienten ligger i en skiktröntgenapparat (CT-scanner). En
flyttbar sådan, kallad BodyTom, görs av amerikanska företaget
Neurologica Corporation. Kirurgen får en tredimensionell bild
där ingreppet ska ske och kan då utföra detta med stor
exakthet. Activiews fem israeliska chefer har alla en
imponerande bakgrund med examen från Technion och lång
erfarenhet från medicinsk teknik. Se mer på www.activiews.com
Det enda arabiska benmärgsregistret finns i Israel
I världens alla benmärgsregister finns mer än 18 miljoner
donatorer registrerade. I Sveriges Tobiasregister, instiftat på
sin tid av familjen Storch när man för deras son Tobias inte
kunde hitta en lämplig donator för hans svåra
blodbristsjukdom, finns idag över 40 000 svenska donatorer
antecknade.
I Israel finns sedan 1987 landets benmärgsregister på
Hadassah Medical Center som tillhör Hebreiska universitetet i
Jerusalem. Det har 100 000 potentiella donatorer i sitt register
och därtill fler än 7 000 enheter med frysta stamceller från
navelsträngsblod. Endast få arabiska donatorer fanns med från

ny internationell flygplats som ska
byggas 17 km norr om Eilat i Timnaområdet. På denna länk något om
Timna Parks turistattraktioner:
http://www.parktimna.co.il/?langId=2

Den nya flygplatsen ska ersätta den
nuvarande stadsflygplatsen mitt i
Eilats hotellområde och frigör då stora
ytor för turistanläggningar. Med en
bana på 3 500 meter, modernaste
kontrolltorn och en rymlig terminal
ska den kunna ta emot även
jumbojets. Dessa måste nu landa på
Ovda ligger 60 km norr om Eilat och
som från början var en
militärflygplats. Den nya flygplatsen
som beräknas kosta mer än 3 mdr
kronor och kommer ta tre år att
bygga. En del av kostnaden väntas
komma tillbaka vid försäljningen av
stadsflygplatsens tomtmark. Globes 3
juli 2012.

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

början. Det visade sig dock svårt att i Israels judiska
befolkning och i andra register hitta donatorer som matchade
arabiska mottagare av transplantat på grund av att den
genetiska profilen skiljer sig.
Med hjälp av pengar från Hadassahs stödförening i Österrike
och judiska organisationer i Schweiz och San Francisco
startades på Hadassah ett arabiskt benmärgsregister.
Lyckligtvis fanns där redan den rätta personen att leda detta
arbete. En arabisk forskare, dr Amal Bishara, immunolog som
redan 1976 kom till Hadassahs avdelning för vävnadtypning
och som 2008 började sitt arbete på benmärgsregistret. Fyra
år senare har hon varit i alla Israels 90 arabiska samhällen och
registrerat 15 000 donatorer. Hon fortsätter att sprida sitt
budskap, nu även till Västbanken, att barn med genetiskt
betingad blodsjukdom kan räddas. Det kan nämnas att
benmärgstransplantat inte längre tas ur benmärgen utan de
önskade stamcellerna isoleras från blodet.
Nyligen vann dr. Bisharas arbete erkännande i saudiarabisk
press. Man noterade att araberna i Israel, som inte utgör mer
än 1,5 miljoner av världens drygt 400 miljoner etniska araber i
världen, har ett eget benmärgsregister. vilket saknas för
övriga araber. Referat ur artikeln Medicine: Equality Down to
the Marrow av Wendy Elliman Hadassah Magazine Juni
2012.Länk HÄR
FORSKNING
Hebreiska universitetet nästbästa arbetsplatsen utanför
USA Tidskriften The Scientist har utnämnt Hebreiska
universitetet i Jerusalem till nästbästa arbetsplatsen för
akademisk verksamhet utanför USA i sin årliga undersökning.
Fler än 1000 heltidsarbetande naturvetenskapliga forskare i
akademiska och icke-kommersiella forskningsinstitutioner har
svarat på enkäten. Hebreiska universitetet var den enda
israeliska institutionen som inkluderades bland de 25 bästa
och kom på nionde plats räknat på hela världen.
Undersökningen har publicerats i augustinumret och beskrivs i
artikeln ”Best Places to Work in Academia, 2012” på www.thescientist.com

Technion installerar superdator
Med sin nya superdator, en SGI InfiniBand Cluster Computer
med smeknamnet Oktopus (Tamnun på hebreiska) når
Technion, Israels stora tekniska universitet i Haifa, upp till
internationell datorkapacitet för sin forskning. Datorn ska
främst användas av universitetets Minerva Center for
Cognitive Processes och dess Russell Berrie Nanotechnology
Institute. Den har kostat 4 miljoner kronor. Ynet News 2
augusti 2012.
Rysk-judisk multimiljonär delar ut eget fysikpris
Professor Nathan Seiberg, israelisk forskare i teoretisk fysik
som f.n. arbetar i Princeton, New Jersey, USA, finns bland de
nio fysiker som oförhappandes belönades med 3 miljoner
dollar var av den rysk-judiska investeraren Yuri Milner. Enligt
New York Times har Milner en gång i tiden studerat fysik men
hoppade av sina studier 1989. Senare har han tjänat miljarder
genom investeringar i Internetföretag såsom Facebook och
Groupon. Ynet News 2 augusti 2012. Mer om Milner på
http://www.forbes.com/profile/yuri-milner
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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, 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

Metanol från naturgas som bilbränsle
För att kunna utnyttja naturgas för fordonsdrift, annat än i
stora trycktankar på taket som på Stockholms bussar, pågår
undersökningar i Israel med inblandning av 15 % metanol,
tillverkad av naturgas, i bensin. Blandningen med namnet M15
tillverkas av Dror Chemicals i Haifa och avsikten med försöken
är att undersöka om vanliga bensinmotorer och
bensinstationspumparna tål metanolen. I USA som också har
naturgas är intresset stort för dessa försök. Israel21c 24 juli
2012.

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:

VATTEN

http://www.si-info.org

Världens bästa ryska kaviar odlas i Israel
I strömmande rent smältvatten från Hermonbergen odlas fisk i
stora kvantiteter i Kibbutz Dan i övre Galiléen. Från 1946
odlade man foreller, idag 500 ton per år som täcker 95 % av
hemmamarknaden. Under de senaste åren har även en annan
fisk, stör, börjat odlas. Stören lever annars i Kaspiska och
Svarta haven och deras floder. Det är en delikat fisk som inte
är kosher för att den lär sakna fjäll. I kibbutz Dan upptäcktes
att deras stör producerade kaviar av synnerligen hög kvalitet.
Denna kaviar har blivit en jättestor exportframgång. I år
skördar man fyra ton, som säljs under varumärket Karat och
som betingar ett pris på ca 700 kronor för en 27 grams dosa.
Man siktar nu på åtta ton per år. Stören kan bli upp till 15 år
gammal och honorna börjar producera ägg av rätt storlek, färg
och smak efter ca fyra år. Kibbutzen har för närvarande 70
000 störar av alla åldrar i sina odlingstankar. Israel21c 19 juli
2012 och http://www.karatcaviar.com

Vad händer på bojkottfronten?

Ryssland visar stort intresse för israelisk vattenteknik
14 israeliska företag ställde ut på en stor vattenmässa i
Moskva i juni, Eswatech. De ryska städerna står inför en
modernisering av sina renings- och avloppssystem och där
tycks israeliska företag ha intressanta lösningar att erbjuda.
Ynet News 19 juni 2012.
Israel tecknar första avtalet med Sydsudan om vatten
Samarbetet avser avsaltning, bevattning, vattendistribution
och rening. Det är den civila grenen av IMI, Israel Military
Industries, som är avtalspartner med Sydsudans minister för
vattenfrågor Akec Paul Mayom som motpart. Avtalet
undertecknades vid en ceremoni i Knesset den 23 juli.
Jerusalem Post 21 juli 2102.
ELEKTRONIK, DATA OCH IT
Dina hjärtslag visar att det verkligen är du
Intel har nyligen förvärvat det israeliska företaget IDesia
Biometrics som utvecklat en teknologi som möjliggör för
datorer, mobiltelefoner och andra apparater att känna igen en
användare genom analys av hans eller hennes hjärtslag. Enligt
pressuppgifter är allt som behövs en metallkontakt som sätts
mot ett finger. Innovatörerna bakom uppfinningen heter Yossi
Gross och Danny Lange. Båda är från början forskare vid
Technion i Haifa och ligger bakom många väsentliga
innovationer. IDesia har 14 anställda, varav 10 i Israel, och ett
kapital på 7 miljoner dollar. Intels köpepris har inte angetts.
Intel har hittills investerat 9,4 miljarder dollar motsvarande

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 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

närmare 66 miljarder kronor i sina verksamheter i Israel.
Globes 2 juli 2012

Konvertera iPad till Word i molnet
CloudOn är en gratis app som omvandlar din iPad till en i det
närmaste komplett Windows-dator i vilken du kan köra Office Word, Excel och Powerpoint. Intressant för oss här är att detta
återigen är ett av dessa israeliska startup-företag som har
lyckats på direkten, speciellt i USA. Över en miljon appar
laddades ner ganska omedelbart. CloudOn har sin
utvecklingsavdelning med 17 personer i Israel. Pengar tänker
man tjäna på företag som i sin verksamhet har många iPad
igång. CloudOn finns nu också i en Androidversion och man
arbetar på en iPhone-variant. Molnet som används finns på
Dropbox eller Google Drive. Ur Israel21c 22 juli 2012.
www.cloudon.com Mer om Cloudon och nedladdning HÄR
FÖRSVAR
Israelisk elektronik ska ingå i nya amerikanska
stridsflygplanet
Israel köper 19 stycken av den nya F-35 Joint Strike Fighter
med option på 75 stycken. Köpet har nu underlättats av ett
avtal om motköp bl.a. av ett israeliskt ”Electronic Warfare
System” som skall integreras i alla F-35 av planets tillverkare
Lockheed Martin Corporation. Detta plan anses vara det mest
avancerade men dyraste som nu utvecklas. Planet sägs kunna
undgå radarupptäckt.
Köpare är förutom de amerikanska försvarsgrenarna
Storbritannien, Italien, Turkiet, Kanada, Australien, Danmark,
Norge och Nederländerna vilka alla bidrar till
utvecklingskostnaderna samt Japan. Israel Aerospace
Industries ska bygga vingar för F-35, (man tillverkar redan nu
vingar för F-16) medan Elbit Systems tillsammans med
Rockwell Collins tillverkar en avancerad hjälm för piloten i enpilotsversionen av F-35. Hela F-35 programmet har dragits
med förseningar på upp till tre år. Ur Ynet News 27 juli 2012
Arrow försvarssystem mot iranska missiler uppgraderas
Srax efter det att Iran genomfört framgångsrika prov med en
förbättrad ballistisk raket med 300 km räckvidd rapporteras
att Israel, med uppbackning av USA, infört ett uppgraderat
Arrow (Pilen) system som ska installeras de närmaste
veckorna. Man väntar sig högre noggrannhet av Arrow 4 som
ska skjuta ner inkommande missiler på höga höjder. USAs
försvarsminister säger att Arrow likaväl som
korthållsförsvarsrobotarna Iron Dome avser att förebygga krig.
Globes 5 augusti 2012

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 7-8 - 2012"
anges som källa.

