
I anledning WACS (World As-
sociation of Chefs Societies) til-
stedeværelse i byen, har det i en 
lang planleggingsfase også vært 
tanken at Chefs for Peace (C4P) 
skulle være tilstede.

C4P er en organisasjon av kok-
ker i Israel/Palestina som har satt 
seg fore å samarbeide under visse 
kriterier.
Poenget er at på de jobbene hvor 
C4P deltar, skal der være mus-
limske, jødiske og kristne kok-
ker som jobber sammen. C4P 
er kokkenes bidrag til en bedre 
verden i Midt-Østen. I anledning 
av at C4P var til stede, ble det 
fra Stavanger Kommune, med 

Bjørg Tysdal Moe som primus 
motor, lansert en tanke om å 
invitere offentlige delegasjoner 
fra Stavangers to vennskapsbyer, 
Nablus og Netanya. Dialogsen-
teret i Stavanger, biskopen, Røde 
Kors, Nablusforeningen og Ne-
tanyaforeningen utgjorde verts-
kapskomiteen. Kokkelærlinger 
fra de to byene ble også invitert. 
De besøkende ankom 30 juni og 
hadde program i to fulle dager. 
Varaorføreren kom fra begge by-
ene. Første dag var det introduk-
sjon av C4P og de offentlige del-
egasjonene i formansskapssalen. 
Deretter ventet Helgøy skyss med 
båt som tok vertskapet og de of-
fentlige delegasjonene med seg til 

Bakernes Paradis i Høgsfjorden. 
Tanken var at vi skulle ha tid til å 
prate sammen og bli bedre kjent 
med hverandre. Sett i lys av at det 
var diamentralt motsatte fores-
tillinger som møttes, var denne 
båtturen med å bryte ned noe 
av de forutintatte holdningene 
vi kan ha til hverandre. Slike 
opplevelser kan være hyggelig 
interessante. Nå blir der neppe 
fred i Israel av at to varaordførere 
fra Nablus og Netanya møtes i 
Stavanger, men å møtes ansikt til 
ansikt kan forandre forestillinger. 
På veien til fred er der nemlig 
mange forestillinger som må 
endres, det er udelt hyggelig at 
et lite bidrag kan komme fra vår 

Netanyabesøk i Stavanger
Sigve Bø

Foto: Netanyas delegasjon i Stavanger: Like til høyre for varaordføre Bjørg Tysdal Moe står bystyremedlem Maxim Elgrabli, deretter Edna 
Spitzer, vennskapsbykontakten vår og helt til høyre varaordfører Eli Dallai.

Byen er oppkalt etter den tyskfødte 
amerikanske zionisten og philantropen 
Nathan Straus (1848-1931).

Nathan Straus engasjerte seg i mange 
sammenhenger, men er mest kjent for 
sin innsats for å redusere barnedøde-
ligheten i USA. Denne var i 1890 på 
25%. Årsaken til den høye dødeligheten 
skyldtes flere sykdommer. Nathan 
Straus påpekte at de alle hadde sitt fatale 
utfall på grunn av at spebarna fikk upas-
teurisert melk. I løpet av et par tiår var 
spedbarndødeligheten redusert til 7%.
Nathan Straus dro første gang til Pal-
estina i 1912 sammen med sin bror og 
svigerinne. På hjemturen ble broren og 
svigerinnen to av dem som mistet livet 
da Titanic sank. Nathan satt tilbake med 
en opplevelse av at hans liv var spart 
med guddommelig inngripen, noe som 
medførte at han ga to tredjedeler av 
sin formue for å hjelpe Palestina. Her 
fikk han startet et akademi for jenter i 
1912, helsebyrå for å bekjempe malaria 
og trakoma (øyesykdom hos barn som 
medfører blindhet), et pasteur institutt, 
gratis offentlig kjøkken og han fikk 
etablert helsestasjoner for barn. I tillegg 
til at han åpnet Nathan and Lina Straus 

Health Centers i Jerusalem og Tel-Aviv.

Byen ble grunnlagt i 1929 på et område 
som var innkjøpt av Bnei Binyamin 
gruppen. Byens areal er på 28,5 kvadrat-
kilometer. Et areal noe i overkant av 
Randaberg kommune.

Netanyas befolkning er omkring 205 
000 innbyggere. Av disse er 65 000 nye 
emigranter som har tilkommet de siste 
tiårene. 14 500 av dem kommer fra 
Etiopia. 35 000 av byens innbyggere er 
regnet som eldre og av disse lever vel 
en tredjedel på minstepensjon. Byen ut-
vides til å kunne romme 250 000 i 2020 
for så å øke videre opp til 350 000.

I dag finnes der 212 barnehager, 48 
grunnskoler, 22 junior high og high 
schools – disse har snaut 37 000 stu-
denter. Av høyere utdanningsmulighet-
er finnes Wingate Institute: Physical 
Education, Sport Academy. Netanya 
Academic College: Schools of Law, 
Communication, Computer Sciences 
and Mathematics. Ort Hermalin: Thec-
nological College, School of Practical 
Engneering. Laniado Hospital: School 
of Nursing. Lesley University: School of 

Therapy through the Arts. Byen har 4 
industriområder: Kiryat Eliezer, Poleg 
Technology and Business Park, Kiryat 
Yahalom and the Science and Techno-
logy Park

Byen er en turist og ferieby med i dag 
16 hoteller og 1164 rom. Denne nærin-
gen utvikles stadig. Det siste skuddet på 
stammen, er Hotel Leonardo Plaza som 
ligger midt i smørøyet i Netanya dvs. på 
Haatzmaut-plassen der det gamle Gol-
dar hotellet lå. De renoverte hotellrom-
mene er blitt nøye planlagt, og du vil 
finne dem egnet for enkelpersoner, par 
eller familier takket være de utmerkede 
fasiliteter: TV, minibar, kaffe og te stas-
jon, bad, telefon, hårtørker, skrivebord 
og gratis internettilgang. Hotellet tilbyr 
170 rom sammen med et utvalg av fasi-
liteter som et treningsstudio, svømme-
basseng og forretningsrelaterte tjenester, 
inkludert møte og konferansesaler. Du 
får gjerne også balkong og utsikt over 
plassen. Stranden som tiltrekker så 
mange, ligger like ved.
Flere opplysninger på http://www.fattal-
hotels.com/netanya-hotels/leonardo-
plaza-netanya#sthash.s58J2rJy.dpuf

Sabbatskvelden 29. august kl. 19.00
i Madlamark Bydelshus

Netanyaforeningens tradisjonelle og populære sabbatskveld arrangeres 
i år som nevnt i overskriften. Denne gangen tenkte vi å la en av de yngre 
krefter slippe til, nemlig Elihana Elia som er 18 år gammel.
Hun flyttet til Israel for et snaut år siden og gjorde alya sammen med moren 
og broren sin. Hun vil fortelle om hvordan tilpasningen til sitt nye hjemland 
gikk og går. Kan også røpe at hun har en vidunderlig sangstemme og etter bare 
3 måneder, ble hun invitert til Knesset for å synge på en tilstelning. Hennes 
sangtalent vil også få slippe til.

Per Kristen Mørk og Torvald Tjåland bidrar med musikk. Sangere og andre 
innslag er på plass.  Selvsagt blir det koldtbord med en kombinasjon av israel-
ske og norske matretter på en Sabbatskveld som dette
Ta gjerne noen med deg.
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.
Madlamark Bydelshus befinner seg i Åsta Kongsmors gt. 20, mindre enn 50 m 
nedenfor Madlamark kirke eller grovt sagt mellom Gosen på Ullandhaug og 
Madlakrossen.
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by. Det er i tillegg tydelig at de to 
byenes støtteforeninger også kan 
inneha noen underlige forestill-
inger om hverandre. Hvor de 
finnes er også greit å få justert 
disse.

Andre dag var satt opp med 
inspirerende forretningsmøter. 
Statoil var meget interessant i så 
måte.
På kvelden serverte C4P middag 
på Godalen videregående skole. 

Denne middagen var arrangert 
som en vennskapsmiddag, der 
medlemmer fra begge venns-
kapsbyforeningene var invitert. 
Takk til alle dere som møtte på 
invitasjonen fra Netanyaforenin-
gen. Vi er glade for å kunne vise 
igjen i en slik sammenheng.
I en fortsettelse av dette arbeidet 
har nå UNESCO bevilget midler 
for at kokkelærlinger fra Nablus 
og Netanya skal kunne møtes i 
Stavanger og sammen utvikle 
sin kokke-kompetanse. Iver Jan 
Leren fra Rogaland Fylkeskom-
mune koordinerer dette arbeidet. 
For denne høsten er det snakk 
om to intensivkurs.

-o0o-

Dagens aktuelle situasjon i Israel
Vi har igjen fått en tragisk 
utvikling for palestinerne på 
Gaza. Omkring 2000 av dem har 
mistet livet på grunn av en bitter 
kamp for å få fjernet jødene fra 
de tidligere islamske områden i 
Midt-Østen.

Som tidligere får vi en masse 
bilder og oppfatninger presentert 
for oss gjennom de forskjellige 
media. Bilder formidler kri-
gens virkninger. Bildene skaper 
naturlige følelser og reaksjoner. 
Årsaken til konflikten drukner 
nesten i virkningsbilder og 
virkningsformidlinger. Men likev-
el har formidlingen fra denne ak-
sjonen mot de rakettoppskytende 
palestinerne vært annerledes enn 
ved de forrige aksjonene, som 
Israel har sett seg nødt til å gjen-
nomføre. Det kommer mer og 
mer klart fram i media at det er 
okkupasjonen som er årsaken til 
palestinernes rakettutskytninger. 
Ikke okkupasjonen av Vest-bred-
den fra 1967, men okkupasjonen 
av landområdet som har gitt rom 

for både Tel-Aviv og Netanya. 
For den okkuperte palestineren 
står i dag Netanya tydelig fram 
som en by bygget på okkupert 
land. Hamas leder Khaled Mashal 
lover også kamp til siste kvadrat-
meter jødisk kontrollert land er 
gjenvunnet. Nå har ikke Netan-
yaforeningen noe mandat til å 
drive politisk arbeide, men vi vil 
likevel stå opp og be om forståelse 
for at den byen vi har en venns-
kapsavtale med, ikke på noen 
måte kan akseptere å være bygget 
på okkupert land. Dessverre ser 
vi mye enkel retorikk rundt oss 
blandt meningsdannere, som 
drar sine lesere inn i svært uklare 
forståelser. Jeg vil bare kort nevne 
noen. En sentral person i FrPU 
kom nylig høyt på banen med et, 
etter hans forståelse, berettiget 
krav om å utslette Hamas. Men 
Hamas er ikke problemet. Fatah 
tenker akkurat det samme, deres 
strategi er også å utslette Israel, de 
velger bare en annen vei. Deres 
vei er først å få etablert en pales-
tinsk stat, for deretter, i en langt 

bedre posisjon, å kunne angripe 
Israel. Netanya vil da være enda 
mer truet enn hva byen er i dag. 
Norsk offisiell politikk er også 
å opprette en palestinsk stat. 
Med andre ord vil norsk politikk 
hjelpe til med å sette Netanya by 
under samme presset som Sderot 
og Askelon befinner seg under 
i dag. Dette er en politikk som 
også støttes av Den Norske Kirke 
og Røde Kors. De fremstår som 
blottet for ansvar for det blodba-
det de selv legger opp til. Frem-
stående humanister som tidligere 
redaktør av Stavanger Aftenblad, 
Tom Hetland, og nåværende 
redaktør av samme avis, Lars 
Helle, har i en årrekke servert den 
lite reflekterte tanken om at bare 
okkupasjonen av Vest-bredden 
blir slutt vil der bli fred. Det er 
greit nok at humanistene for egen 
del velger bort de metafysiske di-
mensjoner, men de kan ikke velge 
bort religionen for andre enn seg 
selv. Dermed må de forholde seg 
til at det verken er Hamas eller 
Fatah som råder grunnen for 

palestinsk ideologi, men at det i 
realiteten er islam som styrer det 
hele. Den neste enkle refleksjonen 
som skaper forvirring er troen 
på at det er radikal islam som er 
årsaken til problemene med ter-
ror og dertil behovet for murer og 
sikkerhetskontroll. Hvis radikal 
islam var problemet ville den 
blitt bekjempet av den moderate 
islamismen. Det blir den ikke. 
Dermed er det hele den islamske 
verden som må stilles til ansvar 
for årsaken til at arbeiderne på 
Gaza ikke kommer på jobb i de 
israelske bedriftene de jobbet i 
for 15 år siden. Dette er jobber 
som østeuropeere og asiater i 
dag skjøtter. Det er islam som er 
årsaken til at 1,5 millioner men-
nesker føler seg innesperret på 
Gaza. Det er islam som er årsak 
til at hundretusener av palesti-
nere føler seg frarøvet sin frihet 
på Vest-bredden. Det er hverken 
den israelske statens etablering i 

1948 eller denne statens kontroll 
av området som er problemet. 
For 20 år siden var det palestina-
arabere fra Vest-bredden som 
tok oppvasken på hotellene i 
Netanya. De er der ikke lenger. 
Årsaken er islam. Takket være at 
israelerne har såpass god kontroll 
med islams tilhengere på Vest-
bredden er i dag 30 000 palesti-
nere på jobb i israelske bedrifter. 
I tillegg er et stort antall engasjert 
i arabiske firma som nyttes av 
den jødiske befolkningen in-
nen bygg og anlegg, service og 
handel. Takket være israelernes 
utrettelig innsats for å kontrollere 
islams uhyggelige krefter, er det 
også mulig for palestina-arabisk 
ungdom å studere sammen med 
jødiske ungdommer fra Netanya 
på universitet i Ariel. Den jødiske 
staten nytter enhver anledning til 
å bygge broer over til sine ara-
biske naboer.
Israel-araberne i Netanyas 

nabolag har i dag verdens høyeste 
levestandard for en arabisk 
befolkningsgruppe. Det skulle 
ikke forundre meg om også 
palestina-araberene på Vest-
bredden rangerer høyt blandt sine 
arabiske sammenligningsgrup-
per. For framtiden har jeg bare en 
enkel bønn: Fri oss fra den enkle 
humanismen som setter på seg 
skylapper for andres metafysiske 
forestillinger. I en slik verden 
kan fort håpet og troen på det 
gode bli det godes fiende. I en 
slik verden vil også demokratiet 
kunne bli demokratiets bane, slik 
vi har sett det skje i flere sam-
menhenger tidligere i historien, 
nå sist i Egypt.

For at Netanya fortsatt skal være 
en åpen og hyggelig by, som er 
innesluttet av et fungerende 
demokrati, trenger det jødiske 
demokratiet i dag å beskytte seg 
selv. Det burde være en selvfølge.

Sigve Bø

Årsmøtet for Netanyaforeningen ble
avholdt på Madla Bydelshus 12 mars i år.

Inneværende styre er:
Sigve Bø, formann. Tlf. 906 00 164

Trygve Brekke, nestformann
Marit Svensen, sekretær m.m.
Kjersti Inga Haaland, kasserer
Torill Garborg, styremedlem

Torgeir Riska valgte å fratre sitt styreverv og sine oppgaver
like etter årsmøtet. Ny kasserer ble raskt funnet, det er verre med

web-siden som Torgeir hadde bygget opp og styrt på en meget
tilfredstillende måte. Men vi håper på å finne en ny medarbeider

som kan vedlikeholde hjemmesiden vår snarest mulig. 

Vår nye kasserer, Kjersti, kommer med samme hjertesukket som vi 
tidligere ofte hørte fra Torgeir: «Der er så mange som betaler

uten å oppgi identitet.» For tiden har vi 228 medlemmer i foreningen. 
198 av disse har navn, men 30 er for oss navnløse. Disse 30 får heller 

ikke bladet, så det nytter kanskje lite å skrive om det her,
men hvis dere kjenner noen som dere vet støtter foreningen,

kan dere jo nevne problemet.
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by. Det er i tillegg tydelig at de to 
byenes støtteforeninger også kan 
inneha noen underlige forestill-
inger om hverandre. Hvor de 
finnes er også greit å få justert 
disse.

Andre dag var satt opp med 
inspirerende forretningsmøter. 
Statoil var meget interessant i så 
måte.
På kvelden serverte C4P middag 
på Godalen videregående skole. 

Denne middagen var arrangert 
som en vennskapsmiddag, der 
medlemmer fra begge venns-
kapsbyforeningene var invitert. 
Takk til alle dere som møtte på 
invitasjonen fra Netanyaforenin-
gen. Vi er glade for å kunne vise 
igjen i en slik sammenheng.
I en fortsettelse av dette arbeidet 
har nå UNESCO bevilget midler 
for at kokkelærlinger fra Nablus 
og Netanya skal kunne møtes i 
Stavanger og sammen utvikle 
sin kokke-kompetanse. Iver Jan 
Leren fra Rogaland Fylkeskom-
mune koordinerer dette arbeidet. 
For denne høsten er det snakk 
om to intensivkurs.
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Dagens aktuelle situasjon i Israel
Vi har igjen fått en tragisk 
utvikling for palestinerne på 
Gaza. Omkring 2000 av dem har 
mistet livet på grunn av en bitter 
kamp for å få fjernet jødene fra 
de tidligere islamske områden i 
Midt-Østen.

Som tidligere får vi en masse 
bilder og oppfatninger presentert 
for oss gjennom de forskjellige 
media. Bilder formidler kri-
gens virkninger. Bildene skaper 
naturlige følelser og reaksjoner. 
Årsaken til konflikten drukner 
nesten i virkningsbilder og 
virkningsformidlinger. Men likev-
el har formidlingen fra denne ak-
sjonen mot de rakettoppskytende 
palestinerne vært annerledes enn 
ved de forrige aksjonene, som 
Israel har sett seg nødt til å gjen-
nomføre. Det kommer mer og 
mer klart fram i media at det er 
okkupasjonen som er årsaken til 
palestinernes rakettutskytninger. 
Ikke okkupasjonen av Vest-bred-
den fra 1967, men okkupasjonen 
av landområdet som har gitt rom 

for både Tel-Aviv og Netanya. 
For den okkuperte palestineren 
står i dag Netanya tydelig fram 
som en by bygget på okkupert 
land. Hamas leder Khaled Mashal 
lover også kamp til siste kvadrat-
meter jødisk kontrollert land er 
gjenvunnet. Nå har ikke Netan-
yaforeningen noe mandat til å 
drive politisk arbeide, men vi vil 
likevel stå opp og be om forståelse 
for at den byen vi har en venns-
kapsavtale med, ikke på noen 
måte kan akseptere å være bygget 
på okkupert land. Dessverre ser 
vi mye enkel retorikk rundt oss 
blandt meningsdannere, som 
drar sine lesere inn i svært uklare 
forståelser. Jeg vil bare kort nevne 
noen. En sentral person i FrPU 
kom nylig høyt på banen med et, 
etter hans forståelse, berettiget 
krav om å utslette Hamas. Men 
Hamas er ikke problemet. Fatah 
tenker akkurat det samme, deres 
strategi er også å utslette Israel, de 
velger bare en annen vei. Deres 
vei er først å få etablert en pales-
tinsk stat, for deretter, i en langt 

bedre posisjon, å kunne angripe 
Israel. Netanya vil da være enda 
mer truet enn hva byen er i dag. 
Norsk offisiell politikk er også 
å opprette en palestinsk stat. 
Med andre ord vil norsk politikk 
hjelpe til med å sette Netanya by 
under samme presset som Sderot 
og Askelon befinner seg under 
i dag. Dette er en politikk som 
også støttes av Den Norske Kirke 
og Røde Kors. De fremstår som 
blottet for ansvar for det blodba-
det de selv legger opp til. Frem-
stående humanister som tidligere 
redaktør av Stavanger Aftenblad, 
Tom Hetland, og nåværende 
redaktør av samme avis, Lars 
Helle, har i en årrekke servert den 
lite reflekterte tanken om at bare 
okkupasjonen av Vest-bredden 
blir slutt vil der bli fred. Det er 
greit nok at humanistene for egen 
del velger bort de metafysiske di-
mensjoner, men de kan ikke velge 
bort religionen for andre enn seg 
selv. Dermed må de forholde seg 
til at det verken er Hamas eller 
Fatah som råder grunnen for 

palestinsk ideologi, men at det i 
realiteten er islam som styrer det 
hele. Den neste enkle refleksjonen 
som skaper forvirring er troen 
på at det er radikal islam som er 
årsaken til problemene med ter-
ror og dertil behovet for murer og 
sikkerhetskontroll. Hvis radikal 
islam var problemet ville den 
blitt bekjempet av den moderate 
islamismen. Det blir den ikke. 
Dermed er det hele den islamske 
verden som må stilles til ansvar 
for årsaken til at arbeiderne på 
Gaza ikke kommer på jobb i de 
israelske bedriftene de jobbet i 
for 15 år siden. Dette er jobber 
som østeuropeere og asiater i 
dag skjøtter. Det er islam som er 
årsaken til at 1,5 millioner men-
nesker føler seg innesperret på 
Gaza. Det er islam som er årsak 
til at hundretusener av palesti-
nere føler seg frarøvet sin frihet 
på Vest-bredden. Det er hverken 
den israelske statens etablering i 

1948 eller denne statens kontroll 
av området som er problemet. 
For 20 år siden var det palestina-
arabere fra Vest-bredden som 
tok oppvasken på hotellene i 
Netanya. De er der ikke lenger. 
Årsaken er islam. Takket være at 
israelerne har såpass god kontroll 
med islams tilhengere på Vest-
bredden er i dag 30 000 palesti-
nere på jobb i israelske bedrifter. 
I tillegg er et stort antall engasjert 
i arabiske firma som nyttes av 
den jødiske befolkningen in-
nen bygg og anlegg, service og 
handel. Takket være israelernes 
utrettelig innsats for å kontrollere 
islams uhyggelige krefter, er det 
også mulig for palestina-arabisk 
ungdom å studere sammen med 
jødiske ungdommer fra Netanya 
på universitet i Ariel. Den jødiske 
staten nytter enhver anledning til 
å bygge broer over til sine ara-
biske naboer.
Israel-araberne i Netanyas 

nabolag har i dag verdens høyeste 
levestandard for en arabisk 
befolkningsgruppe. Det skulle 
ikke forundre meg om også 
palestina-araberene på Vest-
bredden rangerer høyt blandt sine 
arabiske sammenligningsgrup-
per. For framtiden har jeg bare en 
enkel bønn: Fri oss fra den enkle 
humanismen som setter på seg 
skylapper for andres metafysiske 
forestillinger. I en slik verden 
kan fort håpet og troen på det 
gode bli det godes fiende. I en 
slik verden vil også demokratiet 
kunne bli demokratiets bane, slik 
vi har sett det skje i flere sam-
menhenger tidligere i historien, 
nå sist i Egypt.

For at Netanya fortsatt skal være 
en åpen og hyggelig by, som er 
innesluttet av et fungerende 
demokrati, trenger det jødiske 
demokratiet i dag å beskytte seg 
selv. Det burde være en selvfølge.

Sigve Bø
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like etter årsmøtet. Ny kasserer ble raskt funnet, det er verre med

web-siden som Torgeir hadde bygget opp og styrt på en meget
tilfredstillende måte. Men vi håper på å finne en ny medarbeider

som kan vedlikeholde hjemmesiden vår snarest mulig. 

Vår nye kasserer, Kjersti, kommer med samme hjertesukket som vi 
tidligere ofte hørte fra Torgeir: «Der er så mange som betaler

uten å oppgi identitet.» For tiden har vi 228 medlemmer i foreningen. 
198 av disse har navn, men 30 er for oss navnløse. Disse 30 får heller 

ikke bladet, så det nytter kanskje lite å skrive om det her,
men hvis dere kjenner noen som dere vet støtter foreningen,

kan dere jo nevne problemet.

Styret for
Netanyaforeningen

Netanyaforeningen
Postboks 1020,
4091 Hafrsfjord

www.netanyaforeningen.no
post@netanyaforeningen.no

Bankgiro: 9365 05 47762
Org. nr. 986 339 000

Styret
Formann:

Sigve Bø • tlf. 906 00 164

Nestformann:
Trygve Brekke • tlf. 908 26 533

Sekretær:
Marit Svendsen

Kasserer:
Inga Kjersti Håland

Styremedlemmer:
Torill Garborg                           



I anledning WACS (World As-
sociation of Chefs Societies) til-
stedeværelse i byen, har det i en 
lang planleggingsfase også vært 
tanken at Chefs for Peace (C4P) 
skulle være tilstede.

C4P er en organisasjon av kok-
ker i Israel/Palestina som har satt 
seg fore å samarbeide under visse 
kriterier.
Poenget er at på de jobbene hvor 
C4P deltar, skal der være mus-
limske, jødiske og kristne kok-
ker som jobber sammen. C4P 
er kokkenes bidrag til en bedre 
verden i Midt-Østen. I anledning 
av at C4P var til stede, ble det 
fra Stavanger Kommune, med 

Bjørg Tysdal Moe som primus 
motor, lansert en tanke om å 
invitere offentlige delegasjoner 
fra Stavangers to vennskapsbyer, 
Nablus og Netanya. Dialogsen-
teret i Stavanger, biskopen, Røde 
Kors, Nablusforeningen og Ne-
tanyaforeningen utgjorde verts-
kapskomiteen. Kokkelærlinger 
fra de to byene ble også invitert. 
De besøkende ankom 30 juni og 
hadde program i to fulle dager. 
Varaorføreren kom fra begge by-
ene. Første dag var det introduk-
sjon av C4P og de offentlige del-
egasjonene i formansskapssalen. 
Deretter ventet Helgøy skyss med 
båt som tok vertskapet og de of-
fentlige delegasjonene med seg til 

Bakernes Paradis i Høgsfjorden. 
Tanken var at vi skulle ha tid til å 
prate sammen og bli bedre kjent 
med hverandre. Sett i lys av at det 
var diamentralt motsatte fores-
tillinger som møttes, var denne 
båtturen med å bryte ned noe 
av de forutintatte holdningene 
vi kan ha til hverandre. Slike 
opplevelser kan være hyggelig 
interessante. Nå blir der neppe 
fred i Israel av at to varaordførere 
fra Nablus og Netanya møtes i 
Stavanger, men å møtes ansikt til 
ansikt kan forandre forestillinger. 
På veien til fred er der nemlig 
mange forestillinger som må 
endres, det er udelt hyggelig at 
et lite bidrag kan komme fra vår 

Netanyabesøk i Stavanger
Sigve Bø

Foto: Netanyas delegasjon i Stavanger: Like til høyre for varaordføre Bjørg Tysdal Moe står bystyremedlem Maxim Elgrabli, deretter Edna 
Spitzer, vennskapsbykontakten vår og helt til høyre varaordfører Eli Dallai.

Byen er oppkalt etter den tyskfødte 
amerikanske zionisten og philantropen 
Nathan Straus (1848-1931).

Nathan Straus engasjerte seg i mange 
sammenhenger, men er mest kjent for 
sin innsats for å redusere barnedøde-
ligheten i USA. Denne var i 1890 på 
25%. Årsaken til den høye dødeligheten 
skyldtes flere sykdommer. Nathan 
Straus påpekte at de alle hadde sitt fatale 
utfall på grunn av at spebarna fikk upas-
teurisert melk. I løpet av et par tiår var 
spedbarndødeligheten redusert til 7%.
Nathan Straus dro første gang til Pal-
estina i 1912 sammen med sin bror og 
svigerinne. På hjemturen ble broren og 
svigerinnen to av dem som mistet livet 
da Titanic sank. Nathan satt tilbake med 
en opplevelse av at hans liv var spart 
med guddommelig inngripen, noe som 
medførte at han ga to tredjedeler av 
sin formue for å hjelpe Palestina. Her 
fikk han startet et akademi for jenter i 
1912, helsebyrå for å bekjempe malaria 
og trakoma (øyesykdom hos barn som 
medfører blindhet), et pasteur institutt, 
gratis offentlig kjøkken og han fikk 
etablert helsestasjoner for barn. I tillegg 
til at han åpnet Nathan and Lina Straus 

Health Centers i Jerusalem og Tel-Aviv.

Byen ble grunnlagt i 1929 på et område 
som var innkjøpt av Bnei Binyamin 
gruppen. Byens areal er på 28,5 kvadrat-
kilometer. Et areal noe i overkant av 
Randaberg kommune.

Netanyas befolkning er omkring 205 
000 innbyggere. Av disse er 65 000 nye 
emigranter som har tilkommet de siste 
tiårene. 14 500 av dem kommer fra 
Etiopia. 35 000 av byens innbyggere er 
regnet som eldre og av disse lever vel 
en tredjedel på minstepensjon. Byen ut-
vides til å kunne romme 250 000 i 2020 
for så å øke videre opp til 350 000.

I dag finnes der 212 barnehager, 48 
grunnskoler, 22 junior high og high 
schools – disse har snaut 37 000 stu-
denter. Av høyere utdanningsmulighet-
er finnes Wingate Institute: Physical 
Education, Sport Academy. Netanya 
Academic College: Schools of Law, 
Communication, Computer Sciences 
and Mathematics. Ort Hermalin: Thec-
nological College, School of Practical 
Engneering. Laniado Hospital: School 
of Nursing. Lesley University: School of 

Therapy through the Arts. Byen har 4 
industriområder: Kiryat Eliezer, Poleg 
Technology and Business Park, Kiryat 
Yahalom and the Science and Techno-
logy Park

Byen er en turist og ferieby med i dag 
16 hoteller og 1164 rom. Denne nærin-
gen utvikles stadig. Det siste skuddet på 
stammen, er Hotel Leonardo Plaza som 
ligger midt i smørøyet i Netanya dvs. på 
Haatzmaut-plassen der det gamle Gol-
dar hotellet lå. De renoverte hotellrom-
mene er blitt nøye planlagt, og du vil 
finne dem egnet for enkelpersoner, par 
eller familier takket være de utmerkede 
fasiliteter: TV, minibar, kaffe og te stas-
jon, bad, telefon, hårtørker, skrivebord 
og gratis internettilgang. Hotellet tilbyr 
170 rom sammen med et utvalg av fasi-
liteter som et treningsstudio, svømme-
basseng og forretningsrelaterte tjenester, 
inkludert møte og konferansesaler. Du 
får gjerne også balkong og utsikt over 
plassen. Stranden som tiltrekker så 
mange, ligger like ved.
Flere opplysninger på http://www.fattal-
hotels.com/netanya-hotels/leonardo-
plaza-netanya#sthash.s58J2rJy.dpuf

Sabbatskvelden 29. august kl. 19.00
i Madlamark Bydelshus

Netanyaforeningens tradisjonelle og populære sabbatskveld arrangeres 
i år som nevnt i overskriften. Denne gangen tenkte vi å la en av de yngre 
krefter slippe til, nemlig Elihana Elia som er 18 år gammel.
Hun flyttet til Israel for et snaut år siden og gjorde alya sammen med moren 
og broren sin. Hun vil fortelle om hvordan tilpasningen til sitt nye hjemland 
gikk og går. Kan også røpe at hun har en vidunderlig sangstemme og etter bare 
3 måneder, ble hun invitert til Knesset for å synge på en tilstelning. Hennes 
sangtalent vil også få slippe til.

Per Kristen Mørk og Torvald Tjåland bidrar med musikk. Sangere og andre 
innslag er på plass.  Selvsagt blir det koldtbord med en kombinasjon av israel-
ske og norske matretter på en Sabbatskveld som dette
Ta gjerne noen med deg.
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.
Madlamark Bydelshus befinner seg i Åsta Kongsmors gt. 20, mindre enn 50 m 
nedenfor Madlamark kirke eller grovt sagt mellom Gosen på Ullandhaug og 
Madlakrossen.

Om Netanya
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