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Vennskapsbyavtalen er 20 år
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Årsmøte i Netanyaforeningen

Smånytt
fra Netanya

I anledning av at vennskapsbyavta-
len mellom Stavanger og Netanya 
feirer sitt 20 års jubileum dette året, 
ble Netanyaforeningen invitert til å 
presentere sitt arbeide på 3 min. for 
Stavanger Bystyre. Samme invita-
sjonen var også sendt Nablusfore-
ningen. Det var med en bestemt og 
takknemlig opplevelse av at Neta-
nyaforeningen ved denne milepæ-
len fortsatt får være med å bidra 
positivt inn til byen vår at forman-
nen forberedte sin lille tale. 

Talen til Bystyremøte 29.02.2016:

Takk for invitasjonen! Og gratulerer 
med 20 års godt vennskap.

Netanya er en kystby i Israel som de 
siste 25 årene har vokst fra 100 til 
200 tusen innbyggere. I dag prosjek-
teres byen til 300 tusen.
Netanyaforeningen er en vennskaps-
byforening som drifter byens venn-
skap mot Netanya og Israel. 

Takk til kommunen for økonomisk 
støtte gjennom 20 år. Et beløp som 
i sum drar seg opp mot 300 000, og 
som trolig er en av Stavangers beste 
investeringer.

Vi er en forening på omkring 200 
medlemmer. Vi er knyttet opp mot 
avtalen som er signert av de to byer 
for å fremme økonomi, handel og 
industri, vitenskap og teknologi, 
byplanlegging og utvikling, kultur 
og turisme og annet tilsvarende.

Gjennom foreningens kontaktflate 
mot Netanya og Israel har aktivi-

teten vokst langt utover hva som 
kunne rommes i en vennskapsby-
avtale mellom to byer. Derfor ble 
det fra styrets nestformann, Trygve 
Brekke, i 2011 tatt initiativ for å 
legitimere en bredere kontaktflate 
fra vår region mot hele Israels næ-
ringsliv gjennom et norsk israelsk 
handelskammer. Noe som har med-
ført at Stavanger de siste årene har 
vært vertskap for hele den israelske 
statsforvaltningen innenfor nyfunne 
olje og gassressurser.
For to år siden hadde vi besøk av 20 
israelske firma. Et arbeide som også 
resulterte i at Israels president valgte 
å avlegge vårt land et besøk på våren 
i 2014.

Arbeidet har også resultert i en 
signert samarbeidsavtale mellom 
det meriterte Technion universitetet 
i Haifa og UIS. I dag er sporadisk 
professorer ved UIS forelesere ved 
Technion og så langt har en israeler 
fått plass ved et forskningsprogram 
ved UIS. Norge og Israel sitter med 
forskningsmiljøer som vil kunne 
toppe våre inovative anstrengelser 
og bli til vinn vinn situasjoner for 
begges næringsliv.

Tilbake i Netanyaforeningen har 
vi tatt mål av oss til årlig å finne en 
kapasitet innenfor Netanyas geografi 
som kan tilføre vårt distrikt ett pluss 
innenfor de nevnte arbeidsområder. 
I fjor hentet vi opp Elie Friedman 
fra Daniel Abrahamsenteret for 
Strategisk Dialog i Netanya. Sente-
rets og Friedmans kapasitet ble raskt 
oppfattet ved fakultetet for sivilt 
beredskap ved UIS.

I forbindelse med store drop-out i 
den videregående skolen, og et møte 
med et skoleverk i Israel, som hånd-
terer de samme problemstillingene, 
har vi dette året invitert opp Jakov 
fra Netanya. Jakov representerer en 
spennende nytenkning innenfor 
pedagogikk. Vi håper skoler, næ-
ringsliv og universitetet i byen vil ta 
vel i mot ham.

Kontakt mellom ungdom i Netanya 
og ungdom i Stavanger er et kon-
tinuerlig arbeidsfelt. Vi har i dag 
speidergrupper som har kontakt. 
Skoler som bruker valgfaget «inter-
nasjonal kommunikasjon» har også 
vist interesse og oppfinsomhet for å 
utvikle kontakter både mot Netanya 
og mot Nablus. Særlig ved Gautesete 
skole har inspektør Reidun Kristi-
ansen vist stor oppfinnsomhet og til 
sine tider mot, for å bygge relasjoner 
mellom ungdommer i begge våre 
vennskapsbyer. Modellen som er 
utviklet ved Gautesete bør kunne 
brukes som en modell for flere sko-
ler i byen.

Sentrale politikere i vår by har ved 
besøk hentet ideer og inspirasjon fra 
Netanya til parallelle utviklingsut-
fordringer.
Ellers er der gjennom disse snart 
20 årene knyttet mange verdifulle 
private kontakter mellom byenes
innbyggere. Sist sommer var vi vert-
skap for en gruppe cruise-turister 
fra Netanya som ønsket å nytte seg 
av vennskapsrelasjonene til Stavan-
ger.
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Årsmøtet avholdes dette året på Gausel Bydelshus
(Samme bygget som Gausel Kirke)

mandag 18 april klokken 19:00.

Dori Kalai vil dele litt om sine erfaringer i møtet med Norge.
Hans kone Yalett og datteren Dana vil bidra med sang.

Årsmøtesaker.
Fint om du har anledning å støtte opp.

Nye retningslinjer for bruk av elek-
trisk sykkel og scooter i Netanya
Aldersgrensen for disse fremkomst-
middlene økes fra 14 til 16 år. Bruk 
av hjelm er påbudt, også reflexvest 
etter mørkets frembrudd.

Doningens største tillatte vekt er 
30 kg og maks motor effekt er 250 
watt. Største hastighet er 25 km/t. 
Kun tillatt brukt på oppmerkede 
sykkel-stiler og gater. Kjøring på 
fortau er forbudt. Alle som bruker 
slike doninger på ha med seg legiti-
masjonskort.

Doningen skal være påført fabrikan-
tens navn, lovlighetsalder, serienum-
mer, vekt, effekt, største hastighet og 
lufttrykk i dekkene.

Feiring av undervisningens dag
Den 6 april feiret Netanya by, på 

vegne av hele Israel, Undervisnin-
gens Dag.

Det meste av arrangementet foregikk 
på den nye Frihetsplassen mellom 
klokken 16:30 og 20.30. Undervis-
ningsministeren var til stede.
I tilknytting til arangementet vil alle 
undervisningsinstitusjonene i byen 
være åpne for publicum fra 4 – 6 
juni.

Men du må registrere ditt besøk på 
forhånd. www.netanyaedu.org.il/
events.aspx

Blodproppfangeren
Svært mye av næringslivet i Netanya 
er orientert mot IT verden.

Men midt oppe i den digitale verden 
er der fortsatt noen som utvikler rent 
praktisk tekniske hjelpemidler med 
imponerende muligheter.

Intratech i Netanya er en av dem. In-
tratech har utviklet et lite kateter for 
bruk i kraniets blodårer med formål 
å kunne fjerne blodpropper. Kon-
septet er at ved hjelp av en spesiell 
spiralballong, som føres inn i kra-
niets blodårer ved en pumpe og en 
medfølgende 1/3mm tykk streng, kan 
blodproppen “fanges” og trekkes ut i 
sin helhet. Dermed er blodtilførselen 
gjennopprettet og skaden avgrenset.

Den pattenterte blodproppfangeren 
kan sees på http://www.intratech-
medical.com/
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Stor aktivitet
i mobil-tlf og IT-verden

Verden stormer rundt oss. Siste 
måned er antall drepte i blinde 
terrorhandlinger større enn på 
lenge.

Antallet er ikke spesielt høyt 
fordi en stor tragedie har ram-
met bare en plass. Nei, dess-
verre leser vi om det ene landet 
som er rammet hardere enn det 
andre.

Det er mennesker i travle hver-
dagssituasjoner, i køer på fly-
plass og jernbane, fotballkamp 
og andre underholdningssam-
menhenger og mennesker som 
bare er ute for å handle sine 
nødvendige hverdagsting. I alle 
disse hverdagens vanlige situa-
sjoner får de dødselskende bom-
bebærende og hjernevaskede 
menneskene vist frem resultatet 

av sine enkle misforståelser. De 
tror de kan jobbe for en sak ved 
å drepe tilfeldige mennesker. 
Det samme tenkesettet har vært 
en utfordring for Israel i lang 
tid.
Netanya by er blitt rammet av en 
rekke større terror handlinger 
for noen år tilbake. Bombepro-
dusentene bak disse handlin-
gene har oppnådd like lite som 
alle andre. Men takket være 
en masse sikkerhetstiltak både 
fra privat og offentlig initiativ, 
har Netanya klart å gjennvinne 
tryggheten og det hyggelige 
hverdagslivet.

Men det var en heller selsom 
opplevelse da Stavangers offen-
lige delegasjon til Nablus i 2013 
ble ledet til å overhøre en av 
Fatahs talspersoner, hvor et bud-

skap om nødvendig opptrapping 
av voldshandlingene mot Israel 
ble proklamert, for å tvinge frem 
en slutt på den omtalte okkupa-
sjonen. En okkupasjon som også 
innkluderer Netanya by. Hvorfor 
slike budskap skal høste applaus 
fra Stavangers utsendinger var 
vanskelig å forstå. Når i ettertid 
en mørk skygge av knivbærende 
slaktere smyger seg stille rundt 
i landet og konsumerer sine 
ukentlige offer på andre halvår-
et, er det et tydelig varsko om at 
det ikke er alle taler som trenger 
å honoreres med applaus.

Vi kan ikke på den ene siden 
fremme vennskap og på den 
andre siden applaudere taleren 
som fremmer voldelige trusler 
mot våre venner.

En ny bølge av terror
Tekst: Sigve Bø

Du er vel kanskje også en av de 
utvalgte som fra tid til annen blir 
oppringt av et selskap som vil levere 
deg billigere telefontjenester. Det 
ville neppe vært fredeligere å ha et 
tilgjengelig mobilnummer i Israel. 
Kampen om kundene er minst like 
stor.

Før mobilalderen var det det statlige 
kommunikasjonsselskapet Beseq 
som leverte kommunikasjonsmu-
lighetene i Israel. Verden er ikke så 
enkel lenger. Den største aktøren i 
den israelske mobile telefon-verden 
har sitt hovedkontor i Netanya. I 
1994 opprettet Dov Tadmor sitt 
Cellcom firma. Etter at Cellcom in-
troduserte sin første video-samtale 
like etter tusenårskiftet, så framtiden 
svært lys ut. Selskapet har vokst seg 
stort og sterkt og har i dag over 7000 
ansatte. Men ingen får hvile lenge 
på sine oppdriftsbølger. I 2012 fikk 
Israel 6 nye mobilselskaper. Det 
kan forsåvidt være en suksess i seg 
selv bare å få et fotfeste for så å bli 
oppkjøpt av den som fortsatt ønsker 
å dominere markedet. For Golan 
Telecom ble Cellcom redningen. 
Kampen om mobilkundene er stor. 
I tredje kvartal i 2015 mistet Cell-
com 16000 brukere. Ikke noen stor 

katastrofe da der fortsatt er vel 2,8 
mill brukere tilbake. Men i samme 
kvartal falt også inntjeningen med 
9,6%, det er mer utfordrende. Like-
vel ligger intjeningen på NIS 40 mill 
i tredje kvartal godt over budsjettet 
på 29,75. Sett på bakgrunn av at 
inntjeningen i samme kvartal i 2014 
var på NIS 106 mill kan nedgangen 
virke dramatisk. I årsomsetning har 
Cellcom hatt en negativ utvikling 
fra USD 1419 mill i 2013 til 1074 i 
2015. At selskapet likevel makter å 
omstille seg og drifte forretningen 
med overskudd godt over budsjett 
er godt gjort.

IT verden er en næring i enorm 
utvikling. Det er ikke mange tiår 
siden vi var avhengige av metalltrå-
der for å kunne sende signaler. Den 
første metalltråden på havets bunn 
fra Europa til USA var en enorm 
landevinning. At den røk etter bare 
noen måneder stoppet ikke behovet 
for kommunikasjon ved elektro-
niske impulser over lange avstander. 
Det handler om å kutte tid, øke den 
potensielle mengdebehandlingen 
av impulser og å kutte kostnader. 
Denne kampen pågår kontinuerlig. 
Cellcoms aktivitet i det Israelske 
mobilmarkedet er et godt eksempel. 

Men det kan også være interessant 
med en liten oversikt over Neta-
nyas p.t. top 40 rangerte selskaper. 
Av disse 40 selskapene har 30 sin 
virksomhet innen informasjons 
teknologi, IT.

For oss som på 1970 tallet trodde at 
dataverden ville gjøre arbeidsplas-
ser overflødige, er denne industrien 
blitt til Netanyas mest inovative ak-
tivitet. Der slipes fortsatt diamanter 
i byen, men finslipingen av forstå-
elser og nyvinninger innen IT er en 
langt raskere-voksende virksomhet. 
Denne aktiviteten er det ikke bare 
investorene og de smårike som kan 
glede seg over. Vi kan alle ta del i 
de video-overførbare samtalene på 
skype og face-time uten å måtte 
betale for en diamant.

Dov Tadmor, grunnlegger av Cellcom

Historien starter med et brev fra 
entrepreneur og minnesmerke-kon-
servator-eksperten Roni Dotan til 
borgermesteren i Netanya, Miriam 
Fierberg-Ikar, om vognen – kjent 
som - «Munchen12-246». Jeg dro 
personlig til Tyskland for å besik-
tige vognen, da den har en særlig 
spesiell betydning i mitt liv.

Ved Ronis hjelp, fikk NF transportert 
til Israel, renovert og preservert den 
i tro om at det å vise den frem vil 

v/Shlomi Waroner, daglig leder av Netanya Foundation (NF). Oversatt av Sigve Bø

styrke publikums evne til å huske på 
dem som omkom i Holocaust. Som 
et barnebarn av en overlevende fra 
Holocaust, var det et previlegium for 
meg å delta i dette prosjektet.

Som årene går, minker det på antal-
let overlevende fra Holocaust. Vi er 
heldige som får leve mens der ennå 
er overelvende som kan dele sine 

historier. I Netanya finnes to nylig op-
pgraderte hjem for overlevende. Det 
er Kalaniot og Savionim, bysenter for 
våre senior-borgere, og vi ser frem til 
å få ha disse viktige menneskene med 
oss i mange år.

Jeg tror det er vår plikt, som NF, å få 
etablert et tilstedeværende minne og 
en forsiktig påminning i våre daglige 

liv. Derfor har vi importert denne 
jernbanevognen fra Holocaust for å 
tjene som et monument og undervis-
nings-senter i Sør-Netanya.
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