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Netanya er en flott by. Den har en 
koselig bykjerne og en fantastisk 
promenade.

Det er et privilegium å få slappe av 
ved en av byens mange serveringsst-
eder en kveldsstund, for deretter å 
nyte en spasertur på byens uen-
delige promenade, mens bølgene 
skvulper der nede og vinden smyger 
seg opp langs sandklippene og lar 

oss nyte livet en stund til før ans-
varet for neste dag krever sitt. Det 
meste av året er det i allefall slik. 
Men vinterregnet og kulingen fra 
havet kan til tider være nesten like 
surt i Netanya som i Stavanger.

Jeg håper du har fått opplevd byen 
på sitt beste og at du lengter ned 
igjen. Tenk om vi kunne gjort 
Netanya til Stavangers ferieby fra 

mars til november.  Noen av dere 
er utrolig flinke til å bruke byen 
som reisemål år etter år. Netanya-
foreningen gleder seg over det lille 
men viktige ambassadørbidraget 
dere deltar med på det gjevne. Både 
mens dere er i Netanya, men også 
ved all den gode omtalen dere gir 
byen her hjemme. Vi er helt sikkert 
mange flere som burde fulgt deres 
eksempel.

I samarbeid med Stavanger kommune og Norsk Isra-
elsk Handelskammer arrangerte Netanyaforeningen 
en delegasjonsreise til Israel 23.-26 september i år.

Delegasjonen besto av topp politikere i Stavanger kom-
mune med varaordfører Bjørg Tysdal Moe i spissen. Vi-
dere deltok representanter fra næringsliv og forskning. 
I alt elleve deltakere. Netanyaforeningen, ved Trygve 
Brekke, sto for planlegging og gjennomføring av reisen.

I Netanya var fokus på barnehage og skole under tema-
ene integrering og talentutvikling. Møtet med Yaacov 
Hecht, grunnleggeren av Democratic Schools, var av 
stor interesse . Demcratic schools omfatter 30 skoler i 
Israel og over to tusen i 52 land.  Democratic schools 
representerer en ny filosofi når det gjelder læring, iden-
tifisering og videreutvikling av elevenes individuelle 
talenter. Netanyaforeningen har invitert Yaacov Hecht 
til Stavanger 19-22 okotber i år. Da legges det opp til 
møte med skolepolitikere , universitetet og skolerledere.
I møte med Netanyas varaordfører Eli Dallal var fokus 
byutvikling og næringsliv.
I Tel Aviv var programmet rettet mot innovasjon og 

nyskaping gjennom konferansen Tel Aviv Innovation 
festival med deltakere fra over 150 land. En konferanse 
som setter Israel på kartet som verdensledende innen 
for innovasjon og nyskaping.

Delegasjonsreisen ble avsluttet med et felles arrange-
ment med den norske ambassadøren i Israel, Jon 
Hanssen-Bauer.

Delegasjonsreise
til Israel i regi av Netanyaforeningen
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Relasjonene
Stavanger - Netanya

Greier vi å utvikle relasjonene?
Svaret på dette spørsmålet vil være 
premisset for om en vennskapsby-
avtale mellom de to byene har noen 
berettigelse. Etter 20 år er fortsatt 
vennskapet tilstede og det er vok-
sende.

Netanyaforeningen har prøvd å 
finne sin plass under forskjellige 
eksistens-vilkår. For 10 år tilbake ble 
der utviklet flotte kontakter mellom 
foreningens medlemmer og terrorof-
fer i Netanya. Dette er kontakter og 
vennskap på det private planet som vi 
gjerne skulle sett at vi greide etablere 
mer av. Nå er heldigvis ikke terroren 
av den samme karakter som tidligere 
og dermed er terrorofferkonseptet 

vanskelig å holde oppe. Som en god 
erstatter har vi forsøkt å etablere kon-
takter inn mot skoler for å få ungdom-
mer til å utvikle relasjoner og person-
lige vennskap. Dette står vi midt oppe 
i. Det er krevende, men vi har lykkes i 
noen grad.

Trekantsamarbeidet med elever både 
i Nablus og Netanya var også en god 
idè, men det lar seg ikke gjennomføre 
av politiske årsaker. Etter 5 år med 
forsøk av et tilsvarende trekantsamar-
beid innenfor flere konsepter, ser det 
fortsatt like vanskelig ut som tidligere 
å få til noe fruktbart samarbeide.

Netanyaforeningen har etter beste 
evne prøvd å utvise forståelse for de 

palestinske utfordringene. Det samme 
har sentrale politikere i kommunen 
gjort. Men det ser vanskelig ut å få til 
en dialog i en verden hvor vennskapet 
til den ene oppfattes som fiendskap 
overfor den andre.

Når det er sagt, har vi likevel oppnådd 
mye. Summen av våre forsøk er en 
voksende goodwill i kommunen, hvor 
de største partiene stilte med sine 
beste representanter til delegasjonsrei-
sen nå i september. I tillegg får vi også 
i noen grad spille inn mot næring-
slivet og gleder oss over å se at der 
videreutvikles dynamiske kontakter.
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Sabbatskveld og 20 års jubileum
Sabbatskvelden denne høsten vil bli i villastuen på Solborg

fredag 21 oktober klokken 19:00.

Vi får besøk av Yaacov Hecht fra Netanya.
Som vanlig vil vi ha et hyggelig måltid sammen.

Israelsk musikk er også på programmet.
Håper du har anledning å bli med oss denne kvelden.

Ta gjerne med venner

Det er ingen påmelding, men prisen er 100 kroner pr. person
hvis en er medlem av Netanyaforeningen.

Hvis ikke er prisen 150 kroner pr. person.
Medlemskap kan tegnes på stedet.
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