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Gjengen på stranda i Tel-Aviv

Trolig var både NIHK, MIFF og Netanyaforeningen langt 
foran sin tid da de 4 mars hadde fått i stand et møte i 
Stavanger hvor både den norske ambassadøren til Israel, 
Jon Hanssen-Bauer, og den israelske ambassadøren til 
Norge, Alan Roth, var invitert.

Begge de to representative lands regjeringer har trykk på å 
øke samarbeidet. Dermed ble det heller ingen motsetninger 
eller interessekonflikter om ambassadørene var til stede 
sammen. Snarere tvert om. Signaleffekten var stor og vår 
utenriksminister var kjapt ute og støttet et videre initiativ 
som en følge av møtet.
Møtet var et heldagsprogram med bedriftsbesøk hos 
Subsea7 på morgonen, med fokus på legging av gassrør på 
havbunnen. Dernest besøk hos Norsk Olje og Gass med 
gjennomgang av utviklingen på norsk sektor. 
Etter lunch var det business-seminar hvor ambassadørene 
deltok og videre innlegg fra landbruks-sektor med Arne 
Sæbø, NIBIO, Hallstein Aase, Gartnerforbundet og Helge 
Todenem, urteprodusent.
På kvelden var der åpen samling og omkring 250 personer 
var til stede. De to som kanskje gjorde mest inntrykk var 
trolig 15 år gamle Hanna Svege, som holdt et godt forberedt 
og målrettet innlegg om hvordan samarbeidet mellom unge 
i Norge og Israel kan utvikles og forsterkes. Forsamlingen 
kommer til å huske Hanna. Hun var også en av elevene som 

var på skolebesøk i Netanya i november. Den andre som 
gjorde et annerledes men likevel uforglemmelig inntrykk 
var Inger Olsen. Hele kvelden, mens både ambassadører 
og andre holdt sine innlegg, drev Inger på og malte på et 
maleri på scenen. Motivet formidlet et budskap i seg selv. 
Et norsk flagg i ene kanten og et israelsk på motsatt kant. I 
mellom fløy der travle brevduer og formidlet kontakter og 
blomstringsmuligheter for et vennskap som stadig bygges 
sterkere og sterkere.

I kantinen i andre etasje i Kristen Tjenestes bygg på Forus, 
hvor møtene var, hadde Kjersti Haaland, Marit Svensen og 
Konrad Knutsen med flere fra Netanyaforeningen og MIFF 
en travel kveld med å servere kaffe og vaffler for de frem-
møtte. De gjennomførte alle med glans.

I etterkant av disse møtene, og da med særlig oppbakking 
fra business-seminaret, har ambassaden i Tel-Aviv jobbet 
iherdig med å komme opp med et seminarprogram for 
interesserte. Programmet er under utarbeiding. Ambassaden 
tar mål av seg til å skreddersy interessante møtepunkter for 
e-helse, e-mobilitet, jordbruk/akvakultur og økonomiske-
støtteprogrammer for nyoppstart og videreutvikling.

Tanken er at denne konferansen skal holdes i begynnelsen 
på juni.

Ambassadører møtes . . .

Fra venstre: Kveldens møteleder, leder i NIHK Stavanger og nestformann i Netanyaforeningen, Trygve Brekke, Norges ambassadør til 
Israel, Jon Bauer-Hanssen, varaordfører i Stavanger, Bjørg Tysdal Moe, ungdommens verdifulle talsperson både i Israel og i Stavanger, 
Hanna Svege, Israels ambassadør til Norge, Alan Roth og kveldens imponerende billedkunstner, Inger Olsen.

Årsmøtet i Netanyaforeningen avholdes mandag 6 mai kl 19:00
i kantinen på Kristen Tjenestes bygg i Lagerveien 23 på Forus.

Ungdommene som var på skoleutveksling til Netanya i november vil delta og dele av sine erfaringer
med nye kontakter og venner. Årsmøtesaker og kaffe. Vel møtt.
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Netanyaforeningen
Stavanger har vært brislingbyen, misjonsbyen, 
sjøfartsbyen, oljehovedstaden og er nå i ferd med å bli hele 
Israels vennskapsby.

MIFFs sterke organisasjon har en stor interessegruppe i 
byen, NIHK, Norsk Israelsk Handelskammer avd Stavanger, 
har gjennom en årrekke knyttet viktige kontakter mellom 
næringsaktører i begge land. Vennskapet mot Israel bygges 
jevnt, men vi skal ikke glemme at Netanyaforeningen spiller 
en kanskje noe tilbaketrukket førsteviolin i dette orkesteret.
Av disse tre aktørene er det bare Netanyaforeningen som har 
offentlige driftsmidler tilgjengelig.
Dette er ene og alene takket være at du betaler inn din årlige 
kontigent til foreningen.
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Grunnleggeren av Democratic School i Israel, Yaacov 
Hecht, som Netanyaforeningen inviterte hit i 2016, er på ny 
invitert til Stavanger. Denne gangen av UIS.

Hecht er invitert som en av foredragsholderne til Nordic 
Edge, et arrangement som årlig finner sted i september i 
Stavanger. Arrangementet har som målsetting å presentere 
forsknings og utviklingsfront innenfor mange områder. 
Hecht er invitert av UISs pedagogiske avdeling og skal 
primært foredra om hvorfor elevene som har gått gjennom 
DS gjør det bedre enn andre innenfor de nettbaserte 
universitets-studiene, - MOOC.

Democratic Shcool er en skole med utgangspunkt i 
likeverdighet. Rektor, lærere og elever med forskjellige 
evner og anlegg er til stede på skolen gjennom skoledagen 
som likeverdige individer. Elevene bestemmer selv 
fremdrift i pensum. I de første åra sammen med foreldre. 
Hele skoletiden har eleven en mentor som følger elevens 
utvikling. Ikke bare på det faglige plan, men deltar i alle 

elevens utfordringer og utviklinger. Resultatet er at skolen 
bygger hele mennesker som lærer å fungere i interaksjon 
med andre. En pensumdel på 70% må være passert innen 
utgangen av videregående, tilsvarende 13 års skolegang her.
I undervisningssammenheng blir elevene utfordret i størst 
mulig grad å søke etter kunnskap selv for å finne svar på 
forelagte utfordringer. Trolig er det nettopp utviklet evne til 
selvstendig arbeid og en utviklet evne til oppgaveforedeling 
og samarbeid med andre, som er årsaken til de 
oppsiktsvekknde resultatene i de mest krevende nettbaserte 
universitets-studiene.

I Norge har vi fortsatt konkurranse-skoler hvor de lydige og 
flinke i henhold til forventninger blir stimulert. Desverre 
blir noen av de andre både skoletapere og i verste fall 
livstapere.

Vi gleder oss over at Yaacov Hecht har takket ja til 
invitasjonen, og ser fram til at vi med tiden også vil få 
utviklet likeverdige skoler for våre kommende generasjoner.

Yaacov Hecht kommer til Stavanger igjen.

Vi prøver å holde kontigenten uproblematisk lav. Men du 
skal vite at dine penger er gull verd i denne sammenheng. 
Kanskje er det en av de beste pengeplasseringer du kan gjøre 
gjennom året.
Netanyaforeningen får tilskudd etter medlemstall og 
omsetning.
I 2018, som et år i en rekke, påtok igjen Netanyaforeningen 
seg reiselederansvar og gjennomføring av et stort program 
over 3 dager hvor 28 delegater fra distriktet deltok. UIS 
hadde den største delegasjonen på 15 personer. Bystyret, 
fylkeskommunen og næringslivet var også godt representert. 
Som tidligere omtalt var vi i november på besøk i Netanya 
med en delegasjon på 11 personer. Dette bygger kontakter, 
relasjoner og vennskap.

Takk for at du er med og investerer i Netanyaforeningen og 
gjør dette mulig! Tips gjerne andre.


